
Алдын ала жасалған шарт 

 

201_ жылғы ____________ 

__________ қаласы 
 

 

«_____________________» кәсіпорныЖарғынегізіндеәрекетжасайтындиректор 

__________________арқылыбір тараптан, және «_____________________» зауыты 

Жарғынегізіндеәрекетжасайтындиректор __________________арқылыекінші 

тараптан,201_ жылғы ______________________ қаласында жасалған екіжақты келіссөз 

негізінде төмендегі туралы осы Алдын ала жасалған шартқа қол қойды: 

1. Тараптар олардың өндірістік және қаржылық әлеуеті оларға түрлі өндірістік 

және қаржылық бағдарламаларды, сондай-ақ коммерциялық жобаларды әзірлеу және 

ендіру саласында ұзақ мерзімді және өзара тиімді ынтымақтастық құруға негіз 

жасайтынын мойындайды. 

2. Тараптар ынтымақтастықтың бірінші кезеңінде мына өнімді:_________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

өндіру бойынша бірлескен қызметті жүзеге асыруды жоспарлап отыр. 

3. Жоғарыда аталған бағдарламаны іске асыру мүмкіндігі туралы қорытынды 

шешімді қабылдау үшін уәкілетті өкілдер бірлесіп кеңестер өткізеді және 201_ жылғы __  

__________нан кешіктірмей кездеседі. 

4. Тараптар 201_ жылғы __  __________ға дейін шарт (бұдан әрі мәтін бойынша – 

Негізгі шарт) жасасуға міндеттенеді.  

Тараптар жасасатын Негізгі шартқа мына талаптар:  

1) 

_______________________________________________________________________ ; 

2) _____________________________________________________________________ 

; 

3) _________________________________________________________ енгізілуге 

тиіс. 

5. Негізгі шарттың жобасын жасау Кәсіпорынға тапсырылады. 

Негізгі шарттың жобасын Кәсіпорын Зауыттың қарауына 201_ жылғы __  

__________нан кешіктірмей ұсынуға тиіс. 

6. Тараптардың бірі осы Шарттың 4-тармағы бойынша Негізгі шартты жасасудан 

себепсіз бас тартқан немесе жасаған іс-әрекеті нәтижесінде Негізгі шартты жасасу 

мүмкіндігі болмаған жағдайда, кінәлі тарап қолданыстағы Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінде көзделген тәртіп пен талаптар бойынша жауапкершілікті атқарады. 

 

Осы Алдын ала жасалған шартқа қол қойғандар:  

 

Кәсіпорын өкілі                                                  Зауыт өкілі 

__________________                                         __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предварительный договор 

 
"__"__________201_года 

г.__________ 
 

 

Предприятие «________________________» в лице директора 

___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Завод 

«____________________» в лице директора__________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны,  на основе двусторонних переговоров, проведенных 

в г.__________ "__"__________ 201_ года, подписали настоящий Предварительный 

договор о нижеследующем: 

1. Стороны признают, что их производственный и финансовый потенциал дает им 

основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области 

разработки и внедрения различных производственных и финансовых программ, а также 

коммерческих проектов. 

2. Стороны планируют осуществить на первом этапе сотрудничества совместную 

деятельность по производству следующей продукции: 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__. 

3. Для принятия окончательного решения о возможности реализации 

вышеназванной программы уполномоченные представители сторон проводят совместные 

консультации и встречаются не позднее "__" _______ 201_ года. 

4. Стороны обязуются до "__"__________ 201_года заключить договор (далее по 

тексту — Основной договор). 

Основной договор, который стороны намерены заключить, должен включать 

следующие условия: 

1) 

_______________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________ 

; 

3) 

_______________________________________________________________________ . 

5. Проект Основного договора поручается составить Предприятию. 

Проект Основного договора Предприятие обязано представить на рассмотрение 

Завода не позднее "__"__________ 201_года. 

6. В случае необоснованного отказа одной из сторон от заключения Основного 

договора по пункту 4 настоящего Договора или совершения действий, в результате 

которых заключение Основного договора становится невозможным, виновная сторона 

несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Настоящий Предварительный договор подписали: 

 

Представитель Предприятия                          Представитель Завода 

__________________         __________________ 

 

 

 


