
 

 قرارداد اعطای نمایندگی فروش محصوالت ضریح آفتاب

 طرفین قرارداد-1

   هذيز عبهل هحوذ رضب ثْزٍش ثِ هسئَليت  آقبي فتبةي ٌّزي ٍ اًتشبراتي ضزيح آگهَسسِ فزٌّ عزف اٍل :

 32280166تلفي:  –جٌت ادارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش خزاسبى رضَي  –هيذاى شْذا  -ثِ آدرس هشْذ هَسسِ

 عزف دٍم :

 موضوع قرار داد-2

         ..... تَليذي هَسسِ ضزيح آفتبة در شْز اعغبي ًوبيٌذگي ،ثبسار يبثي ٍفزٍش کليِ اقالم ٍ هحصَالت

 مدت قرارداد-3

  139لغبيت پبيبى سبل   139/ 0/      تبريخ اس دادتبريخ قزار

 تعهدات طرفین قرارداد-4

سبعت اس سهبى سفبرش 72ًوبيٌذُ را در صَرت هَجَدي کبال ظزف هذت ذ هي شَد درخَاست هَسسِ هتعْ -

 ارسبل ًوبيذ .

  کليِ ّشيٌِ ّبي ثبرثزي ،حول ٍتخليِ کبال ثِ عْذُ ًوبيٌذُ استبًي هي ثبشذ . -

توبهي سيبست ّبي ثبساريبثي ٍ فزٍش هحصَالت در هٌغقِ پس اس تبييذ هَسسِ ثِ عْذُ ًوبيٌذُ استبًي ثَدُ  -

  تالش ًوبيذ .در هٌغقِ  هحصَالت هَسسِزٍش فًسجت ثِ ٍ ًوبيٌذُ هذکَر هَظف است کِ 

ثب  چکي ثِ ّويي هجلغ يب  ٍريبل  000/000/50 ثِ هجلغثِ عٌَاى تضويي  ضوبًت ًبهِ ثبًکي  ًوبيٌذُ ثبيستي -

 . ثِ هَسسِ تحَيل دّذاهضبي عزف تعْذ ٍاهضبي دًٍفز ضبهي هَرد تبييذ ثبًک 

ريبل را ....... فزٍش139پبيبى سبل  ًوبيٌذُ هتعْذ هي گزدد عي هذت قزار داد اس تبريخ اهضبي قزار داد تب -

عذم تحقق فزٍش هَسسِ هحقق سبسد ٍايي هيشاى ثِ عٌَاى کف فزٍش تعييي هي گزدد .ثذيْي است در صَرت 

 هي تَاًذ ثِ صَرت يکغزفِ ًسجت ثِ فسخ قزارداد اقذام ًوبيذ .

،ثب ّوبٌّگي ثزگشاري ًوبيشگبُ جْت عزضِ هحصَالت هَسسِ ًٍيش شزکت در ًوبيشگبّْبي کتبة در هٌغقِ  -

 هَسسِ اس تعْذات ًوبيٌذُ خَاّذ ثَد .

 



 زدرة هجوَعِ الشاهي است .ًصت ثٌز هحصَالت تَليذي هَسسِ اس عزف ًوبيٌذُ ثزس -

هَسسِ خَد را هتعْذ ثِ حوبيت ٍپشتيجبًي اس ًوبيٌذگبى ٍفبدار،هٌظن ،فعبل ٍخَش حسبة ثِ صَرت فزاتز اس  -

 تعْذات هي داًذ .

ًوبيٌذُ خَد را هَظف ثِ فزٍش هحصَالت هَسسِ ثذٍى تغييز در قيوت ٍثذٍى کپي ثزداري هي داًذ  -

 هزجَعي هعذٍراست .ًِ ّز گَ ٍهَسسِ ًيش اس پذيزفتي 

 دٍرُ در هجوَعِ خَد داشتِ ثبشذ . 10َالت هَسسِ حذاقل صًوبيٌذُ هَظف است اس توبهي هح -

سبعت آى را ثِ هَسسِ اعالم  48ًوبيٌذُ هَظف است در صَرت هشبّذُ ًقص در کبالّبي ارسبلي ظزف  -

 ًوبيذ.

 ثبشذ . ثِ هخبعجيي ًجبيذ هشزٍطفزٍش هحصَالت هَسسِ تَسظ ًوبيٌذُ  -

صزفب اس عزيق ثبسرگبًي ثِ شوبرُ ثصَرت کتجي ًوبيٌذُ هَظف است اقالم ٍهحصَالت درخَاستي خَد را  -

 غيز اس آى پبسخ دادُ ًخَاّذ شذ . سفبرش دّذ ثِ درخَاست 32283422ٍيب سفبرشبت  32281410

ي ّذ ثَد کِ ثِ صَرت ًقذدرصذ خَا 15فزٍش لَاسم التحزيز ثِ ًوبيٌذُ ثز اسبس شزايظ رٍس ثبسار ٍ ثب تخفيف  -

 تسَيِ حسبة هي گزدد.

 تعهدات مالی -5

درصذ 30 هَسسِ ٍ هبثقي کتتدرصذ 20درصذ ٍسي دي ٍکبرت ّب25 استبد هحسٌي حذاکثز تخفيف کتت -

 ثزاي ًوبيٌذُ تعييي هي گزدد.

سي در هَسسِ )عزف اٍل(ثِ هَسسِ ضزيح ررٍس ثزاي ثز45ًوبيٌذُ هَظف است صَرت حسبة خَد را ّز -

 آفتبة ارسبل ًوبيذ تب هغبيزت ّبي احتوبلي در اسزع ٍقت ثزعزف گزدد.

تعييي  کتت هَسسِرٍس ثزاي ديگز 00کتبثْبي استبد هحسٌي ٍثزاي رٍس اس سهبى صذٍر فبکتَر  60تسَيِ ظزف -

 )تسَيِ حسبة ًَشت افشار ًقذي خَاّذ ثَد.(. هي گزدد.

 . ماده ودو نسخه تنظیم گردیذه که هر کذام به تنهایی حکم واحذ را دارد پنجاین قرار داد در 

 هحوذرضب ثْزٍش                                                           عزف دٍم:  عزف اٍل :     

 هذيز عبهل هَسسِ ضزيح آفتبة                                                    آقب / خبًن         


