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 بسمه تعالی
 پست بار| قرارداد نمایندگی سرویس بازار متریال

 

 طرفین قرارداد

 بابک عقیلی نسب به نمایندگی و مدیریت 179879به شماره ثبت  طرح شرکت معماران به :طرف اولفی مابین این قرارداد 

 09123099883تلفن  18تهران، خیابان شریعتی ، خیابان مسجد، پالک و به نشانی 0532348087به شماره ملی  عباسفرزند 

 وکه طرف اول قرداد نامیده می شود 

    ثبتملی/ به شماره      شخص حقیقی یا حقوقی 

     فرزند                                    به نمایندگی و مدیریت

       نشانی  به

بق با شرایط و مفاد ذیل شود از طرف دیگر مطاین پس طرف دوم قرارداد نامیده میکه از ا                      تلفن  

 گردد.منعقد می

ای در خصوص این قرارداد باید کتبا به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی هرگونه درخواست و  مکاتبه

کتبا به طرف  ساعت 48حداکثر تا آنان محسوب میشود ارسال گردد.در صورتیکه این محل تغییر کند میبایست محل جدید 

 تلقی خواهد شد. شدهارسال و ابالغ آدرس قبلی درخواست یا مکاتبه به  ،در غیراینصورتدیگر اطالع داده شود و 

 موضوع قرارداد

 شهر   پست بار در استان  –انجام خدمات لجستیکی و پستی سرویس بازار متریال 

 مدت قرارداد

بدددا کددده مدددی باشدددد  1399فدددروردین  30لغایدددت قدددرارداد  شمسدددی از تددداری مددددت زمدددان نماینددددگی یدددک سدددال 

 تمدید گردد.می تواند برای سنوات آینده نیز  طرفینو تراضی کتبی توافق 

 طرفین قرارداد تعهدات

 تعهدات طرف اول:

چنانچددده  .نمایدددد اعطدددا دوم طددرف بددده توافدددق مددورد جغرافیدددایی محددددوده در نمایندددگیموظدددس اسدددت  اول طددرف

نمایندددگی انحصددداری ایددن حددد مددورد توافددق طدددرفین باشددد  بددیا از میددزان سفارشددات ماهیاندده یددک نمایندددده 

 خواهد بود.

حضدددور  را بدددرای  تبلیغددداتی هددددایای و کاتدددالو ظدددرف یدددک هفتددده  درصدددورت توافدددق موظدددس اسدددت اول طدددرف

 .نماید تامین را طرف دوم در همایا ، سمینار و نمایشگاه ها

کیددس  بدده بعددد مدداه پددنج  در حددداکثر وماهیاندده محاسددبه  را نمایندددگی حاصددلدرآمددد  موظددس اسددت اول طددرف

 .نمایداضافه  دوم طرفپول 

بدده صددورت کتبددی اعددالم  کدده رسددمی فدداکتور صدددور جهددت را دوم طددرف درخواسددت موظددس اسددت اول طددرف

 مشدددمول مالیدددات بدددر بددددیهی اسدددت ایدددن فددداکتور  نمایدددد ارایدددهروز کددداری  پدددن مددددت ظدددرف ه اسدددت را دیدددگرد

 .بود خواهد صورتارزش افزوده 

، نمایندددده مجددداز نمایدددد درج رسدددمی نمایندددده عندددوان بددده سدددایتوب  دررا  نمایندددده ندددام طدددرف اول موظدددس اسدددت

 می باشد. ی مراجعه به اشخاص حقیقی و حقوقیبه استفاده از کارت شناسایی رسمی برا
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 را دوم طددرف هددای نامدده ضددمانتقددرارداد رعایددت کلیدده مفدداد  و قددرارداد پایددان از پددس اسددت موظددس اول طددرف

  .نماید مسترد وی به

ان کدده خواهدد طددرف دوم و مشددتریانیبدده یددا نهایتددا ظددرف دو هفتدده موظددس اسددت ظددرف یددک هفتدده  اول طددرف

 تند آموزش الزم را بدهد.پستی هس استفاده دائمی از سرویس خدمات

 زیددر عدداملین یددا و وی طریددق از تنهددا دوم طددرف فعالیددت حددوزه در فددروش و بازاریددابیموظددس اسددت  اول طددرف

 .پذیرد صورت دوم طرف مجموعه

کلیدده بسددته هددا کدده توسددط نماینددده جمددز آوری و بدده بازارمتریددال جهددت حمددل طددرف اول موظددس اسددت کدده از 

در وب سددایت اقدددام نمایددد. طددرف دوم بددرای مشددتریان  نماینددده هددا  ارجدداع مددی شددود طبددق جدددول کمیسددیون

 خاص می تواند از طرف اول تقاضای کد تخفیس نماید.

 تعهدات طرف دوم:

بهتدددرین کیفیدددت را بددده مشدددتریان ارایددده نمایدددد و بددده قدددوانین شدددرکت معمددداران در  طدددرف دوم موظدددس اسدددت

 زمینه مشتریان متعهد بماند.

محدوده جغرافیایی وی تمام همکاری الزم را بنماید و در صورت در طرف دوم موظس است که در زمینه کنترل کیفیت مشتریان 

عملکرد  که توسط طرف اول تهیه و جمز آوری شده است مشتریاناعتراض مشتریان به عملکرد وی در پرسشنامه نظر سنجی 

 موجب لغو نمایندگی از سمت طرف اول خواهد بود. در یکسال بیا از سه تذکر کتبیخود را اصالح نماید. 

رسمی در کنار کپی کارت ملی برای طرف در دفتر خانه با گواهی امضا هر سه ماه خود را رسید درآمد طرف دوم موظس است 

 ول ارسال نماید.ا

 طبق ابالغ طرف اول در تلگرام ، اینستاگرام های محلی و یا نشریات مرتبط محلی تبلیغ نماید. طرف دوم موظس است 

طرف دوم موظس است کلیه بولتون و یا خبرنامه های ابالغی از طرف اول را به سمز و نظر خریداران سرویس پست بار از طریق 

 .انی نمایداطالع رس تلگرام یا ایمیل 

 نماید. اجرا و طبق موازین قانونی را طبق ابالغ طرف اول محل کارطرف دوم موظس است پوشا پرسنل حاضر در 

به عهده طرف دوم است و هیچ گونه مسئولیت به عهده طرف اول نمی و کلیه کسورات قانونی  قراردادکلیه هزینه های ناشی از 

 باشد.

منافز و حقوق مادی و معنوی طرف اول از هرگونه فروش مستقی  و نقدی پرهیز نماید  طرف دوم مکلس است که درجهت رعایت

و کلیه فروش های انجام شده در حوزه استانی وی صرفا باید از طریق درگاه اینترنتی بازارمتریال باشد. چنانچه به هرعلتی و 

نمایندگی کال لغو خواهد شد و ضمانت نامه شود ه در این بند زیر پا گذاشته طبق مستندات بازرسان طرف اول موضوع مطروح

 طرف دوم به نفز طرف اول ضبط می گردد.

 فضای دفتر خوداز  بازدید و کنترل کیفیتطرف دوم موظس است کمال همکاری را در هرلحظه که بازرس شرکت الزم بداند در 

 بنماید.

 حقیقی و حقوقی دیگر را ندارد.طرف دوم در طول مدت قرارداد حق واگذاری نمایندگی، به اشخاص 

و چنانچه مبلغ فروش برساند فروش به از طریق وب سایت  حداقل میزان دوازده هزار مرسولهطرف دوم موظس است سالیانه 

 .به عهده طرف اول خواهد بودنمایندگی ادامه همکاری تعهد شده باشد  میزانکمتر از 

 دفتر خود در استخدام داشته باشد. در محل تمام وقت کارمندطرف دوم موظس است که حداقل یک 
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به روز کاری اجرا وپن  ظرف کلیه شرایطی که پس از قرارداد از طرف اول به وی ابالغ می گردد را  موظس است طرف دوم 

 .ابالغ نماید کارمندان خود

ت اشتباه در انجام مشتری و پست به انجام برساند و در صور ازطرف دوم موظس است که کلیه خدمات را با ارایه رسید امضا شده 

مفقودی   ،به مرسوله ، الصاق نکردن رسید کد رهگیریصحیح پستیصحیح، عدم ارایه آدرس  عدم اعالم وزن خدمات از جمله

موضوع را پیگیری  سا، عدم بسته بندی مناسب و غرامت دیدن کاال و.... شخصا و راکاال مشتری ، ارسال کاال ممنوعه و قاچاق  

 و مرتفز نماید. 

طرف دوم موظس است در صورت استفاده از کمک طرف اول در موارد بند فوق و سایر موارد پیا بینی نشده هزینه های آن را 

 درآمدهای نمایندگی پرداخت نماید.

 وجه التزام و تضمین حسن انجام کار

تومان در وجه طرف اول جهت تضمین حسن انجام کار  میلیون حداقل یکصد به مبلغ سفته  یک عدد طرف دوم موظس است

 ارائه  نماید.

 فس 

 تخلس نماید طرف اول حق فس  قرارداد را نیز دارد مندرجات قرارداد  در صورتی که طرف دوم از هریک از بندها و

 قضایی قابل حل و فصل خواهد بود.در صورت بروز هرگونه اختالف مالی فی ما بین این موضوع صرفا از طریق مراجعه به محاک  

نسخه که همگی دارای حک  واحد هستند  سهو در سالمی ایران با امضاء طرفین قانون مدنی جمهوری ا 10این قرارداد طبق ماده 

 به امضاء رسید.

 

 

 ا نماینده قانونیطرف اول و یا نماینده قانونی                                            طرف دوم و ی              

 و اثر انگشتءامضا                                                       و اثر انگشتامضاء                 

 تاری                                                                          تاری                 

 


