,……………….

فرم قرارداد نمايندگي

شماره قرارداد :ص29-96/
96/8/3
تاريخ:

قرارداد اعطاي نمايندگي

ماده  :1تعاریف
ستاد:
ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
گروه :
گروه آموزشي زيست فناوري دانش آموزي بعنوان گروه مادر در اجراي اين قرارداد هستند ،مي باشند.
اداره کل :اداره کل آموزش و پرورش استان محل اجرا
نمایندگی:
تیم متقاضي اجراي فرايند در هر استان
ماده :2طرفين قرارداد
اين

قرارداد

ما

بین

گروه

……………………

به

شماره

………………….

به

نشاني ……………………………………،تلفن ( …………….. :که من بعد گروه نامیده مي شود) به
نمايندگي خانم نرگس ابدالي وآقاي /خانم .............فرزند  ...................به شماره ملي...........و به شماره
شناسنامه............صادره از .......به نشاني………………………………………………………… :
تلفن:
……………………………………………………………………………………………
1
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که از اين پس نمايندگي نامیده ميشود از طرف ديگر مطابق با شرايط و مفاد ذيل منعقد ميگردد.
ماده :3موضوع قرارداد
اجراي فرآيند ترويج زيست فناوري و توانمند سازي معلمان و دانش آموزان در راستاي نقشه جامع علمي کشور و سند
تحول بنیادين نظام آموزش و پرورش در حوزه زيست فناوري.
اين فرآيند شامل:
بازاريابي  ،برگزاري دوره هاي آموزشي مطابق محتوا اعالم شده ،فروش و خدمات پس از فروش محصوالت آموزشي و
کمک آموزشي زيست فناوري دانش آموزي و ...متعلق به گروه با شرايط قیمت گذاري و ضمانت و خدمات پس از
فروش تعیین شده از سوي گروه دراستان/شهر.......................................... ................
ماده  :4محدوده جغرافيایی نمایندگی
محدوده فعالیت اين نمايندگي شامل استان/شهر..........................................................
برگزاري دوره ه ا زير نظر نمايندگي در محدوده جغرافیايي بند حاضر در محل خود نمايندگي و يا موسس ات آموزش
عالي ،کلیه مدارس ،پژوهشسراها و کانونهاي عالقمند خواهد بود
ماده :5شرایط نمایندگی
 -1تكمیل فرم هاي شناسايي و وجه التزام نمايندگي ذکر شده در قرارداد.
 -2اخذ تائیديه هاي مربوطه از گروه
 -3برگزاري حداقل يک دوره ماهیانه از تاريخ اعالم آمادگي جهت اخذ نمايندگي بر اساس بند تعهدات طرفین ( .در
صورت عدم تعهد به اين بند شرکت اقدام به اخذ نمايندگي موازي در استان مورد نظر مي نمايد و نمايندگي تنها
عاملیت فروش مي باشد ،نه نماينده ي انحصاري)
ماده  :6مدت قرارداد
2
امضاي گروه

امضاي نمايندگي
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مدت اين قرارداد پس از حصول شرايط توسط نمايندگي  ،براي مدت زمان يک سال منعقد مي گردد وپس از اتمام
مدت قرارداد با رضايت طرفین قرارداد قابل تمديد است .در صورت عدم رضايت طرفین قرارداد قابل فسخ مي باشد.
ماده  :7تعهدات
الف -تعهدات گروه:
 -1گروه متعهد مي گردد بطور فصلي دوره ها و سرفصل هاي آموزشي ،تعرفه دوره و آئین نامه ها ي مربوطه را را به
نمايندگي اعالم نمايد.
 -2گروه متعهد مي گردد محتواي اموزشي مربوطه را براي نمايندگي تامین نمايد.
 -3گروه متعهدمي گردد متقاضیان خريد محصوالت شرکت را به نزديكترين نمايندگي معرفي نمايد.
 -4گروه مكلف است حداکثر ظرف مدت زمان  30روز نسبت به ارسال سفارش نماينده فروش پس از دريافت وجه
محصول  ،به مرکز استان مورد نمايندگي (در محل باربري) اقدام نمايد (.شرايط پرداخت مبلغ سفارش با نمايندگان
فعال بصورت توافقي بصورت جداگانه تعیین مي شود).
 -5گروه مكلف است در صورت معیوب بودن سفارش طبق مفاد ذکر شده در ضمانتنامه نسبت به تعويض يا رفع
عیب آنها ظرف مدت  1هفته اقدام نمايد.
 -6گروه موظف است پس از پايان قرارداد کلیه مدارك و اوراق بهادار نمايندگي را به وي مرجوع نمايد.
ب -تعهدات نمایندگی:
 -1نمايندگي محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از گروه اقدامي انجام دهد مگر مواردي که قبال و صريحا اين
اختیار به او تفويض شده باشد .
 -2ح ضور يک نیروي اموزش و پرورش فعال و عالقمند (موردتائید گروه) در تیم نمايندگي (اخذ تائیديه شماره)1
 -3حضور يک متخصص زيست فناوري فعال و عالقمند (موردتائید گروه) در تیم نمايندگي (اخذ تائیديه شماره)2
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 -4تخصیص فضاي اموزشي مناسب (موردتائید گروه) که مي تواند شامل فضاي خصوصي ،استقرار در پارك علم و
فناوري يا مرکز شد و يا يک موسسه آموزش عالي باشد (اخذ تائیديه شماره)3
 -5و جود مستندات ارتباط با موسسه آموزش عالي يا مرکز رشد يا پارك علم فناوري(موردتائید گروه) جهت فرآيند
ترويج و آموزش زيست فناوري (اخذ تائیديه شماره)4
 -6نمايندگي حق واگذاري جزئي يا کل قرارداد حاضر به غیر را ندارد.
 -7تمام مسئولیت پرداخت حق الزحمه ،مالیات ،بیمه حوادث مدرسین و مخاطبین و هزينه هاي برگزاري دوره هاي
آموزشي بر عهده نمايندگي ميباشد و گروه هیچ گونه مسئولیتي ندارند.
تبصره :نمايندگي موظق است حق بیمه حوادث مدرسان غیر آموزش و پرورشي در اولین تدريس آنها پرداخت نمايد و
ساالنه تمديد نمايد.
 -8اجرايي نمودن طرح ترويج شبكه اي با ايجاد انجمن زيست فناوري خصوصي در سطح محدوده جغرافیايي قرارداد
 -9نمايندگي موظف است کلیه قراردادهاي مرتبط با موضوع قرارداد حاضر را زير نظر گروه منعقد نمايد
 -10نصب تجهیزات فروخته شده به نمايندگي به عهده خود ايشان مي باشد،درغیراين صورت  %10از مبلغ کل قرار
داد بابت نصب به گروه واگذار مي گردد.
 -11نمايندگي تنها مجاز است در حوزه ي مندرجات موجود در برگه ي اطالعات فني محصول اقدام به تبلیغات نمايد
و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فني محصول به عهده ي نمايندگي مي باشد.
 - 12چنانچه نماينده فروش به داليلي نیاز به فروش به نحوي خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ويژه داشته
باشد ،بايستي مراتب را کتباً به گروه اعالم و مجوز الزم را اخذ نمايد .قیمت فروش محصوالت توسط نماينده فروش و با
هماهنگي گروه اعالم مي گردد.
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 -13نماينده فروش موظف است در هرماه فهرست کلیه مشتريان خود را که طي همان ماه از او خريد نمودهاند را
اعالم نمايد.
 -14در صورتیكه سقف محصول درخواستي نماينده فروش از میزان تضمین پیش پرداخت مندرج در ماده  9اين
قرارداد بیشتر شود ،شرايط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از اين قرارداد تعیین خواهد شد.
 -15نمايندگي حق اعطاي نمايندگي به غیر و يا فروش دستگاه در خارج از حوزه ي جغرافیايي تعیین شده در موضوع
قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ي کتبي از گروه.
ماده  :8امور مالی
 -1کلیه ثبت نام ها در سامانه  www.stbiotechk12.irانجام مي گردد.
 -2حق الزحمه ها و درصد هاي پرداختي طبق آئین نامه و دستورالعمل اجرايي پیوست قرارداد اجرا مي گردد.
تبصره :در صورت هر نوع تغییر در هزينه ها طبق نامه اي رسمي از گروه به نمايندگان اعالم مي گردد
 -3از محل برگزاري دوره هاي آموزشي از ( )40%-25سهم نمايندگي  20تا % 30به گروه پرداخت مي
گردد.
 -4حق گروه از محل فروش محصوالت بصورت موردي به نمايندگي اعالم مي گردد.
 -5پرداخت مالیات به عهده نمايندگي مي باشد و مستندات آن بايد به گروه تحويل گردد.
 -6نمايندگي موظف به تسويه حساب کامل نقدي ظرف مدت  30روز از طريق واريز به حساب گروه -------
 -----و ارسال تصوير فیش واريزي به شماره فكس گروه؛ مي باشد.
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ماده :9وجه التزام و تضمين حسن انجام كار
نماينده فروش يک فقره چک به مقدار  100،000،000ريال به شماره ي .....................نزدبانک...............به تاريخ

/ /

در وجه گروه براي تضمین پیش پرداخت محصوالت موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به گروه تحويل نمود ( .امكان
تغییر نوع و میزان وجه ضمانت از طريق مذاکرات حضوري وجود دارد).

ماده  :10شرایط حل اختالف
کلیه موارد اختالف ناشي از اين قرارداد در مرحله اول از طريق داور مرضي الطرفین حل خواهد شد و در صورت عدم
توافق طرفین ،طبق قوانین جمهوري اسالمي ايران به دادگاه ذيصالح ارجاع داده خواهد شد.

ماده  :11حوادث غير مترقبه( فورس ماژور)
فورس ماژور به حوادثي از قبیل زلزله ،سیل و جنگ و حريق اطالق مي گردد .موارد پس از اعالم کتبي هر يک از
طرفین ،حداکثر به مدت  24ساعت طي جلسه اي در مورد ادامه يا فسخ قرارداد توافق خواهند نمود.
ماده  :12فسخ قرارداد
اين قرارداد در موارد ذيل فسخ مي گردد :
 اتمام مدت قرارداد و عدم احراز شرايط تمديد انحالل گروه يا نمايندگي ورشكستگي گروه يا نمايندگي نادرستي اطالعات و گزارشات ارائه شده در طول اجراي قرارداد واگذاري تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد به اشخاص حقیقي يا حقوقي بدون مجوز رسمي و کتبي6
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اين قرارداد به استناد ماده  10قانون مدني و مواد  454و  455قانون آيین دادرسي مدني و ساير مقررات جمهوري
 1396/تنظیم و پس از امضاء مبادله گرديد.

اسالمي ايران در  12ماده در دو نسخه يكسان در تاريخ /
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