شرایط اخذ نمایندگی محصوالت کرداستون
 -1متقاضی نمایندگی داراي شخصيت حقيقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ایشان براي شرکت محرز باشد.
تبصره :اشخاص حقوقی متقاضی به صورت یکی از شرکت هاي مندرج در قانون تجارت تاسيس شده باشد
موضوع فعاليت شرکت متقاضی حقوقی طبق اساسنامه و ترجيحا مرتبط با زمينه ي فعاليت و مجوز مورد درخواست باشد
 -2متقاضی از لحاظ موازین حقوقی منع قانونی براي انجام معامالت نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد.
-3در اختيار داشتن فضاي تجاري یا اداري مجهز به امکاناتی از قبيل فضاي مناسب جهت حضور مشتري و متصدي ارایه دهنده خدمات باحداقل
متراژ30متر ودر رسته ي فعاليت صنوف ساختمانی  ،مالکيت ملک بصورت سند شش دانگ و یا اجاره ؛ سرقفلی مغازه یا دفتر بنام متقاضی.
-4دارا بودن مجوز هاي فعاليت جهت اشخاص حقيقی و حقوقی
 -5قيمتهاي اعالمی از طرف شرکت براي اعمال سياست یکسان در کل کشور از جانب متقاضی رعایت گردد .نماینده مجاز به افزایش قيمت بيش از
بيست درصد بيشتر از قيمت خرید از شرکت نميباشد.
 -6نظرات مشتریان به عنوان باالترین مرجع قضاوت و کنترل کيفيت توسط نمایندگان به شرکت ارجاع داده شود.
 -7قرارداد نمایندگی به مدت یکسال بصورت آزمایشی بسته خواهد شد و ادامه فعاليت به تشخيص شرکت خواهد بود  .چنانچه رضایت شرکت از
نماینده محرز گردد پس از این مدت قرارداد براي دو سال تمدید می گردد .
 -8تامين وثيقه از طرف نماینده به صورت یک فقره چک به ارزش پنجاه ميليون تومان.
-9شرکت از محصوالت توليدي تعدادي سمپل به ارزش 555هزار تومان به نماینده به صورت امانی تا پایان قراردادتحویل خواهد داد درصورت اضافه
نمودن سمپل نماینده موظف به پرداخت مابه التفاوت ميباشد
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این قرارداد درتاریخ  ...............فیمابین شرکت عقیق سنگ آبیدر به شماره ثبتی  344به نمایندگی آقای حامد
رنجبر که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقا/خانم  ....فرزند .....شماره شناسنامه ..........
کدملی  .........................به عنوان نمایندگی فروش محصوالت از طرف دیگر ،طبق شرایط زیر که طرفین ملزم به
اجرای کلیه مفاد آن می باشند منعقد می گردد:
ماده یک ) موضوع قراداد:

موضوع قرارداد عبارتست از توزیع و فروش محصوالت تولیدی کرد استون شامل سنگ نما ،تایلهای بتن اکسپوز،
موزاییکهای صنعتی ساب خورده با شرایط و قیمتهائی که شرکت طبق ضوابط خودش تعیین و ابالغ مینماید.
ماده دو ) مدت قراداد:

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد بمدت یک سال شمسی میباشد.
ماده سه ) شرایط قرارداد:

 -1تامین فضای نمایشگاهی مناسب ترجیحادر محل بازار کاالهای ساختمانی توسط نماینده.
 -2شرکت میتواند از طرق مختلف ( مراجعه مستقیم ،مصاحبه ،مالحظه و بررسی مدارک نماینده ) فعالیت نماینده را مورد
بررسی و ارزیابی قراردهد.
 -4نماینده بایستی فرم نمایندگی را تکمیل و وجه التزام نمایندگی ذکر شده در فرم را تودیع نماید.

 -4دراین قرارداد شخص نماینده مورد نظر است و عامل اصلی قرارداد میباشد.
 -5واگذاری نمایندگی مجاز فروش از طرف شرکت انحصاری نبوده و از این جهت برای نماینده ایجاد حقی نخواهد کرد و شرکت
می تواند در همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نماینده قرار دهد و یا خود راسا اقدام نماید و
نماینده حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 -6مکان ایجاد نمایندگی با توجه به موقعیت مکانی معرفی شده از طرف نماینده مجاز واقع در  .............................................میباشد.
ماده چهار ) تعهدات نماینده:
 -1نماینده متعهد و ملزم است فقط نمایندگی شرکت را در امر فروش محصوالت مشابه طبق ضوابط و شرایط شرکت و رعایت
مفاد این قرارداد انجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به نحوی سوء استفاده از عنوان نمایندگی
باشد را ندارد .این امور بدون قید حصر عبارتند از :استفاده از هر عنوانی که موجب وارد آمدن خسارت به شرکت گردد،
ایجاد هرگونه تعهد و التزام و دریافت وجه یا وجوهی به نام شرکت از خریدار بدون موافقت قبلی باشرکت ،سوء استفاده از
نام ،نشان و عالئم شرکت که در این صورت نماینده ،شخصاً مسئول پیامدهای قانونی و جبران خسارت وارد آمده به شرکت و
اشخاص ثالث می باشد.
 -2نماینده موظف است بطور مستمر شرکت را در جریان وضعیت بازار منطقه فعالیت خود قراردهد.
 -3قیمت فروش محصوالت با هماهنگی شرکت براساس لیست قیمت شرکت تعیین میشود.
تبصره :چنانچه نماینده فروش به دلیلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد بایستی مراتب
را کتباً به شرکت اعالم و موافقت شرکت را اخذ نماید.
 -4نماینده موظف است در منطقه فعالیت خود برای فروش انواع محصوالت تولیدی با اطالع قبلی و نظارت شرکت تبلیغات
مناسب بعمل آورد.

 -5نماینده متعهد میگردد کلیه اطال عات این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و فقط در راستای اجرای قرارداد مورد استفاده
قراردهد.
 -6نماینده متعهد میگردد درمدت اجرای این قرارداد به هیچ وجه نسبت به تولید یا فروش محصوالتی که با محصوالت تولیدی
شرکت عقیق سنگ آبیدر رقابت دارند اقدام نماید.
 -7نماینده متعهد میگردد نرخ مصوب محصوال ت شرکت عقیق سنگ آبیدر را در محل فروش در معرض دید مشتریان قرار
دهد.
ماده پنج ) تعهدات شرکت:
 -1شرکت به ازای فروش محصوالت ،حق العمل  11درصد برای محصوالت کف و  15درصد برای نما زیر قیمت عمده فروشی
محصوالت در نظر خواهد گرفت که پس از کسر کسورات قانونی به نماینده پرداخت میگردد.
 -2شرکت کلیه نمونه محصوالت تولیدی خود را جهت معرفی با اخذ هزینه تولید محصوالت در محل کارخانه تحویل نماینده
میدهد .هزینه حمل ونقل محصوالت برعهده نماینده می باشد.
 -3شرکت لیست قیمت جدید محصوالت را در زمان مناسب در اختیار نماینده قرار میدهد.
 -4در صورت فروش ماهیانه سبد 1111متری از محصوالت سنگ های نما نماینده یکبار درسال ازیکی طرح های تشویقی زیر به
انتخاب خود میتواند برخوردار گردد:
1 -4عودت هزینه اجاره غرفه ی نمایشگاه تخصصی استانی برای تبلیغ ومعارفه صرفا محصوالت تولیدی کرداستون
2-4اختصاص پک تبلیغاتی به مبلغ  5میلیون تومان شامل هزینه طراحی وچاپ کاتالوگ +طراحی ونصب تابلو طبق طراحی
مورد تایید شرکت
ماده شش ) تحویل محصوالت:
محصوالت شرکت در محل کارخانه به نشانی کردستان ،دیواندره ،کیلومتر  4جاده سنندج ،جنب شرکت میالدبار و طی بارنامه صادره و
برگ خروجی که به امضای نماینده شرکت خواهد رسید به نماینده تحویل میدهد .شرکت هیچگونه تعهدی درمورد محموله خریداری
شده ندارد .همچنین هزینه حمل و تخلیه برعهده خریدار و نماینده میباشد و درصورت بروز عیب و نقص ناشی ازحمل شرکت هیچگونه
مسولیتی ندارد.

ماده هفت ) نمایندگی انحصاری:
پس ازگدشت حداقل یک سال از نمایندگی فروش ،نماینده میتواند به صورت کتبی درخواست نمایندگی انحصاری در منطقه جغرافیایی
مربوطه را به شرکت ارائه دهد که درصورت صالحدید و تایید شرکت ،با در نظرگرفتن موارد زیر نمایندگی انحصاری برای نماینده امکان
پذیر خواهد گشت:
الف) نماینده بایستی طی یک سال منتهی به درخواست ،حداقل میزان فروش تعیین شده از طرف شرکت را کسب کرده باشد.
ب) نماینده باید شرایط مطلوب از نظر شرکت را اعم از پرسنل ،توان تبلیغاتی و سایر شرایط الزم برای فروش را دارا باشد.
ماده هشت ) فسخ قرارداد:
درصورت رعایت نکردن هریک از مفاد قرارداد خصوصا مفاد ماده چهار این قرارداد از سوی نماینده ،شرکت حق فسخ قرارداد را داشته و
نماینده دراین صورت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .درصورتیکه نماینده خواهان فسخ این قرارداد گردد ،بایستی حداقل یک
ماه قبل از آن بصورت کتبی مراتب فسخ را اعالم نموده و چنانچه خسارت یا لطمهای به شرکت وارد نشود ،پس از انقضای این مدت و
تسویه حساب کامل با شرکت ،میتواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.
تبصره  : 1هرگاه در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل فوت ،ممنوعیت از معامالت ،بازداشت و یا محکومیت کیفری که نماینده را از اجرای مفاد
این قرارداد منع نماید ،شرکت مجاز است قرارداد را فسخ کند که در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی
نبوده و شرکت میتواند با قائم مقام نماینده یا هرکسی که تشخیص بدهد قرارداد نمایندگی را منعقد نماید.
تبصره  : 2نماینده بعد از فسخ قرارداد موظف است ظرف یک هفته کلیه عالئم ،سربرگها ،تابلو و ...را به شرکت تحویل نماید.
تبصره  : 3درصورت نارضایتی مشتریان از نماینده وعدم رعایت اصول مشتری مداری از سوی نماینده شرکت حق فسخ قرارداد را دارد.
.

ماده نه ) جبران خسارات:
در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد این قرارداد و نیز تعهدات نمایندگی ،شرکت می تواند کلیه خسارات وارد آمده به خود را از
محل تضمینات نماینده وصول و برداشت نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات شرکت می تواند از طرق قانونی نسبت به وصول
مطالبات و خسارت وارد آمده اقدام و نماینده در این راستا حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

ماده ده ) تمدید قرارداد:
در مدت قرارداد ،شرکت در مقاطع ز مانی مختلف فعالیت نماینده را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد درصورتیکه شرکت تشخیص دهد
فعالیت نماینده قابل توجه وچشمگیر نبوده و یا ضرری به اعتبار شرکت وارد آمده قرارداد فسخ میگردد در غیر این صورت در پایان
قرارداد طرفین میتوانند قرارداد را برای مدت یک سال دیگر تمدید نمایند.

ماده یازده ) روش حل اختالف:
نظارت بر حسن اجرای مفاد این قرارداد و ارزیابی عملکرد نماینده به عهده شرکت خواهد بود و طرفین قرارداد کوشش خواهند نمود که
کلیه اختالفات احتمالی ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد را با مذاکره واز طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند .درصورت مرتفع
نشدن موضوع ،حل اختالف برعهده مرکز داروی اتاق بازرگانی دفتر سنندج خواهد بود و رای داوری مزبور برای طرفین قرارداد قطعی و
الزم االجراء می باشد .رای صادره به نشانی طرفین که در این قرارداد اعالم گردیده ارسال خواهد شد.
ماده دوازده ) تضمینات:
موقع تکمیل فرم نمایندگی که از سوی شرکت در اختیار نماینده قرار میگیرد ،نماینده بابت تضمین انجام تعهدات و حسن انجام اجرای
آن بصورت { نقد/چک/ضمانتنامه بانکی /سایر اوراق تجاری } مبلغ {  ---/---/---/---ریال } به عنوان وثیقه نزد شرکت میگذارد.

ماده سیزده ) اقامتگاه طرفین:
اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در این ماده ذکر میگردد .کلیه اوراق اداری ،قضایی و مکاتبات ارسالی به نشانیهای مذکور ابالغ و
قانونی محسوب میشود مگر این که تغییرآدرس یک هفته قبل کتباً به اطالع طرف مقابل برسد .بدیهی است که تغییر آدرس نماینده با
اطالع قبلی و موافقت کتبی شرکت می باشد.
آدرس شرکت :کردستان ،دیواندره ،کیلومتر  4جاده سنندج ،جنب شرکت میالدبار ،شرکت عقیق سنگ آبیدر137-33336351 ،
آدرس نماینده :آدرس:
ماده چهارده ) تعداد مواد و نسخ قرارداد:
این قرارداد در چهارده ماده و در دو نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

شرکت عقیق سنگ آبیدر

نمایندگی فروش

