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 تامین کننده اری باکو هم قرارداد عضویت

 

مقررات جمهوری اسالمی ایران، به شماره و تاریخ فوق، میان   و قوانینقانون مدنی و با تابعیت از کلیه  223و  22۱، ۱۰ موادقرارداد حاضر براساس 

 :االجرا خواهد بودشود و مفاد آن از تاریخ امضاء برای طرفین الزممنعقد می  ۱طرفین مندرج در ماده 

 :طرفین قرارداد -۱ماده 

بهه ننهوان ................... ...........با کد ملی ..... .................................. فرزند ..........................................به نمایندگی آقای ....... ویرا صنعت الگوریتمشرکت    -۱-۱

 .شود« نامیده میمَت نِتکه از این پس »  نفر اول،

................................................. ...............................................بهه آدرس  ..............  ..................با کد ملهی  .........  .............................................................آقا/خانم    -۱-2

 .شود« نامیده میتامین کنندهکه از این پس »ننوان نفر دوم،   به....................................  و کدپستی  ....................................  و شماره تلفن 

 :تعاریف  -2ماده 

که به واسطه آن تامین کننده می تواند درخواست های )اسهتعالم  کهاربران مفهرن کننهده در حهوزه  بر خط ی استبستر:  َمت نِتنه  اسام   -2-۱

با ننوان سامانه نیز یاد خواهد  مَت نِتدر این سند از سامانه    و معامله کند.  نمودهمفالح ساختمانی را مشاهده کرده و مطابق آن پیش فاکتور صادر  

 شد.

و  کهرده مفهالح سهاختمانیتمامی کاربرانی که در این سامانه می توانند اقدام به  صدور پیش فهاکتور و فهرو    است  نبارت :تامین کننده -2-2

فعالیهت مهی   مفهالح سهاختمانی   فرو ، بنک داران و تولید کنندگان)فروشندگان خرد، نمده    که در قالباست    اشخاص حقیقی یا حقوقی  شامل

در این سند از تامین کننده با ننوان کاربر تامین کننده یها فروشهنده   د.نمی باش  همین قرارداد  6ماده    ۱3    شرایط احراز شده در بند  دارای. و  کنند

 یکی از طرفین قرارداد می باشد.در این سند   تامین کننده همچنین  نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند.

در  .می توانند اقدام به خرید مفالح سهاختمانی نماینهد به موجب نوع دسترسی و پنل کاربری خود،که    این سامانه  کاربرانتمامی  : مشتری -2-3

 و همگی مفهوم مشترک دارند.این سند از مشتری با ننوان کاربر مفرن کننده یا مفرن کننده نیز یاد خواهد شد،  

در این سند از کاال با ننهوان   که در سامانه تعریف شده است.  می باشداختمان و راه سازی  یه اقالم مورد مفرن در صنعت سلشامل ک :کاال -2-4

 قلم یا اقالم، محفول یا محفوالت، نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند.

ده درخواست ها، صدور هگاه، مشامدیریت فروشگاه، محفوالت فروشبه صورت برخط جهت    مَت نِتفضایی که  :  تامین کننده  کاربری  پنل  -2-5

 کنترل فرو  و... در اختیار تامین کننده قرار داده است.،پیش فاکتور

توسهط آن بهه  تامین کنندهتعلق گرفته است و  تامین کنندهحسابی است که با اختفاص نام و رمز نبور به :  تامین کنندهحساب کاربری   -2-6

 .دسترسی خواهد داشت کاربری  پنل

کاال، نحوه تحویل کهاال  ، محل تحویلکاال  تاریخ تحویل  زمان و  حجم یا مقدار اقالم،  ،اقالم  ی از ننواندرخواستی است شامل لیست: استعالم -2-7

در سامانه به اشتراک گذاشته می شود. این درخواست توسهط کهاربران تهامین کننهده کهه اقهالم   کاربر مفرن کننده  توسط  ، کهکاال  و نحوه تخلیه

ده خواهد بود. در این سند از استعالم با ننوان های )استعالم قیمت / درخواست استعالم قیمت هدر استعالم را پشتیبانی می کنند قابل مشا  مندرج

 درخواست مشتری  نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند. /

:قرارداد شماره  

:قرارداد تاریخ  
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تاریخ تحویل کاال، محل تحویل کاال، نحوه تحویهل کهاال زمان واقالم،  از ننوان اقالم، حجم یا مقدار اقالم، قیمت ،لیستی است:  پیش فاکتور -2-8

در  مشهتری تامین کننده در پاسخ به درخواست اسهتعالم قیمهت کاربر توسطکه  تاریخ صدور پیش فاکتور، تاریخ انتبار پیش فاکتور،و نحوه تخلیه،

خرید خواهد بود. و به ننوان   قابل اقدام به  سامانه ثبت خواهد شد. و به محض ثبت شدن در سامانه توسط کاربر ارسال کننده استعالم قابل رویت و

 شناخته خواهد شد.به رسمیت   مَت نِتاز سوی مشتری، تامین کننده و   یک سند رسمی 

به پیش فاکتور پیوست خواهد شهد، و  رن کنندهفاز سوی کاربر م وجه یک پیش فاکتور پرداخت تکمیلسندی است که به محض : فاکتور -2-9

و به محض ایجاد به ننوان یک سند رسمی  از سوی مشهتری،   می باشد.  )خرید   ایجاد فاکتورو سانت  شامل تمامی ایتم های پیش فاکتور و تاریخ  

 به رسمیت شناخته خواهد شد.  مَت نِتتامین کننده و  

)مفهرن   اقدام و پرداخت وجه توسهط مشهتری   تامین کننده،)  فروشنده  تکمیل شده، ارسال پیش فاکتور توسط  کامل و  به فرایند:  املهمع  -2-۱0

و صهحت آن می باشد.    قانون مدنی  ۱۸3معامله یا نقد طبق مادهکه مطابق تعریف    ،یک معامله گفته می شود  و صدور فاکتور توسط سامانه  کننده 

 .می شود سنجش  مدنی  نقانو ۱9۰ماده   بر اساس

اقدام کنهد. ایهن انتبهار در  مَت نِتانتباری است که باید تامین کننده جهت ارسال پیش فاکتور نسبت به خریداری آن از  :بسته اعتباری -2-۱۱

 قالب بسته های و با قیمت های متفاوت توسط تامین کننده قابل خریداری است.

در صورت منجر شهدن یهک پهیش فهاکتور بهه را مشخص می کند،    مَت نِت  سامانه    ریالی معامالت تامین کننده درارز  سقفبسته های انتباری  

  ریهالی زسامانه به صورت خود کار ارز  معامله )مبلغ پیش فاکتور   را از بسته انتباری تامین کننده کسر خواهد کرد. در صورتی کهه ار  ،معامله

 داری شده توسط تامین کننده کسر خواهد شد.یمعامله از باقیمانی بسته انتباری تامین کننده بیشتر باشد، مابقی ارز  ریالی از بسته آتی خر

 :موضوع قرارداد  -3 ماده

تامین کننده قرار خواهد داد تا بهه موجهب آن تهامین   پنل و حساب کاربری در اختیار  ،به ننوان ارائه دهنده خدمات  مَت نِتبه موجب این قرارداد  

اهده کرده، پهیش فهاکتور صهادر کننده بتواند با رنایت قوانین و مقررات سامانه و مفاد این قرارداد، درخواست های استعالم مندرج در سامانه را مش

 نموده و معامله کند.

 :مدت قرارداد -4ماده 

االجرا خواهد بود و در صورت ندم فسخ، به طور خودکار و بهه صهورت سهاالنه از تاریخ امضای طرفین الزم  شمسی  قرارداد حاضر، به مدت یک سال

 .تمدید خواهد شد

 :مبلغ قرارداد  -5ماده 

 می باشد.تامین کننده و مشاهده استعالم ها رایگان   ثبت نام به ننوان

 .خریداری نماید  یا فعال داشته باشد و حد اقل یک بسته انتباریتامین کننده جهت ارسال پیش فاکتور )پاسخ به مشتری  باید    -5-۱

بهاری کسهر تاز بسهته ان  هدر صورتی که هر یک از پیش فاکتور های ایجاد شده توسط تامین کننده منجر به معامله شهود، مبلهغ آن معامله -5-2

 خواهد شد.

 ارز  گذاری و قیمت دهی خواهد شد. مَت نِتریف شده در سامانه به تشخیص عبسته های انتباری ت  -5-3
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 :امین کنندهحقوق و تعهدات ت  -6ماده 

اطالنت در فرایند ثبت نضویت و مندرج در سامانه و سایر اسناد بهه نههده تهامین کننهده مهی  تمامی انتبارصحت و   به موجب این قرارداد، -6-۱

 باشد.

مهی  و شماره تلفن های آن فروشگاه یا دفتر کار و آدرسدقیق از نام  صحیح و تامین کننده مکلف به ثبت اطالناتبه موجب قرارداد حاضر،   -6-2

 .برساند مَت نِتآن را فوراً به اطالع   ،و یا تغییر شماره تلفن فروشگاه یا دفتر کار آدرس تغییر شود در صورت  هد میعباشد. همچنین مت

ویهت و صهحت هجههت احهراز  مَهت نِهتهد به ارائه مستندات و مجوز های مورد درخواسهت ده به منظور نضویت در سامانه، متعتامین کنن -6-3

 اطالنات ارائه شده می باشد.

بار تتا  زمان سر رسید ان   پیش فاکتور  کننده  ایجاد   تامین کننده)شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب کاربری  به موجب قرارداد حاضر،   -6-4

تهاریخ و قیمهت،    انهم از  ،پیش فاکتور  هدات مندرج در آنو تع  خدمات  ، ارائههد به تامین اقالمعمت  پیش فاکتور و در صورت اقدام به خرید مشتری،

 خواهد بود....  و  کاال   زمان تحویل کاال، کمیت و کیفیت

ایجهاد   تامین کننده)هدات به نهده کاربر تع ، خدمات و قیمت ها ، ، نوع کاالاز  انمر  ولیت مندرجات ثبت شده در یک پیش فاکتومسئتمام   -6-5

 .آن پیش فاکتور استکننده  

معامله انم از تغییر در زمان و مکهان تحویهل کهاال، نهوع قبل یا بعد از شکل گیری    )مشتری   هرگونه توافق با کاربر مفرن کنندهولیت  مسئ -6-6

 .می باشد طرفین خرید و فرو ، خارج از مندرجات ثبت شده در پیش فاکتور سیستمی به نهده  کاال قیمت و ...  

بق مطها مراحهل تهامین، بهارگیری، حمهل و تخلیهه را یها معاملهه، فهرو  هر به ازایهد می شود نده متعتامین کنبه موجب قرارداد حاضر،   -6-7

 مشتری در سیستم درج نماید. تحویل توسطجهت رویت وضعیت  جات ثبت شده در پیش فاکور اقدام ورمند

تامین کننده صادر کننده پیش فاکتور می تواند فقط تا پیش از اقهدام بهه خریهد مشهتری و پرداخهت وجهه پهیش به موجب قرارداد حاضر،  -6-8

 کتور توسط کاربر مفرن کننده اقدام به لغو پیش فاکتور صادره نماید.فا

 یرد.شرایط زیر را بپذ از سوی مشتری، هد می شود در صورت درخواست لغو خریدتامین کننده متع  -9-6

 گردد.می  نودت   در صورتی که درخواست لغو خرید پیش از بارگیری کاال باشد وجه پرداخت شده توسط مشتری به طور کامل به وی -الف

مطهابق یرد تامین کننده فقط حق دارد هزینه بارگیری و حمل را بارگیری و در مرحله حمل انجام پذ در صورتی که درخواست لغو خرید بعد از  -ب

 گردد.می به ننوان خسارت دریافت و مابقی وجه به مشتری نودت نرن و تشخیص کارشناس 

شهود و مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز نبور پنلی که به او اختفاص یافتهه اسهت، شهناخته می تامین کنندهبه موجب قرارداد حاضر،  -6-۱0

و فقهط صهاحب پنهل و حسهاب کهاربری تهامین   .نهده خواهد داشتگیرند، بر  نام کاربری او انجام می  پنل و  هایی را که بامسئولیت تمامی فعالیت

صاحب کننده مجاز به بهره برداری از آن است. واگذاری این پنل به هر ننوان به شخص دیگر مجاز نبوده و مسئولیت و نواقب ناشی از آن به نهده 

 حساب کاربری می باشد.

مجاز به متوقهف  مَت نِتهر یک از مواد قرارداد حاضر را نقض نموده یا مرتکب تخلف شود،  تامین کننده، مَت نِتدرصورتی که به تشخیص  -6-۱۱

 مَهت نِهت، تعلیق حساب کاربری، و به طور کلی هرگونه اقدام دیگری کهه معلق کردن معامالت انجام گرفته،  دسترسینمودن همکاری شامل حذن  

تهامین جانبه انجام شود. این قطع همکهاری از طریهق ایمیهل بهه اطهالع ه صورت یکتواند بدهد خواهد بود. قطع همکاری میمناسب تشخیص می

 نه های مترتب بر آن را صورت دهد.یمام تمامی هزض، به انخسارات و اخذ  تعیینالزم جهت   تاقداماتواند  می  مَت نِتخواهد رسید و    کننده
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 :شامل و نه محدود به موارد زیر است  در معامله موارد تخلف

 به مشتری  فاقد شرایط معینه فی مابین طرفین معامله  یا  تحویل کاالی معیوب و -الف

 و...  ویژگی  ،، برندکیفی  ،یتم های ذکر شد در فاکتور از نظر کمیندم تطابق کاالی تحویلی به مشتری با آ  -ب

 .که موجب نارضایتی مشتری گردد  )تاریخ و سانت  تحویل کاال  تعجیل یا تاخیر در موند  -ج

 که موجب نارضایتی مشتری باشد.ن شده  ییتوافق از پیش تعمبلغ فاکتور یا   مازاد بردریافت هرگونه وجه   -د

 ندم رنایت اصول مشتری مداری.و   هادر کلیه مکاتبات و تماس مشترینسبت به  و حرفه ای  نرفی،  دم رنایت موازین و شئونات اخالقین   -و

 .در صورت ندم تخلف از طرن مشترییتم های فاکتور توسط تامین کننده.  آاز تحول کاال و ندم انجام تعهدات مطابق    کاناستن -ز

 :خواهد بود مَت نِتبه مدارک و ارائه اطالنات ذیل   تحویلموظف به  تامین کننده هویت،احراز به منظور  به موجب قرارداد حاضر،  -6-۱2

 :الف  اشخاص حقیقی

 .سکونت  محل دقیق  نشانی و تلفن، کدپستی محل سکونت، شماره  پروانه کسب تفویر  ،تفویر کارت شناسایی ملی

 :ب  اشخاص حقوقی

قوقی و تفویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز، گواهی ثبت نام مالیات بر ح  شخص  تغییرات  آخرین  رسمی  روزنامه  و  تأسیس  رسمیتفویر روزنامه  

 .کدپستی  و حقوقی شخص دقیق  نشانی ثبت، شماره  ملی، شناسه  اقتفادی،  کد تلفن،ارز  افزوده، شماره  

ع هر گونه فعالیت در سامانه نسبت به مطالعه مطالهب آمهوز  )راهنمهای وبه موجب این قرارداد تامین کننده متعهد می شود پیش از شر -6-۱3

 مَت نِهتوده و آموز  های تکمیلی وآتی که توسط اقدام نم  مَت نِتسامانه  و مشاهده فیلم های آموزشی مندرج در اپلیکیشن و وب سایت رسمی  

تهامین کننهده از  تیسهلب مسهئولکرد سامانه، قوانین و مقررات موجب نحوه نمل ،ندم آگاهی نسبت به فرایند ها  .منتشر می شود را پیگیری نماید

 نخواهد شد.

 :َمت نِتحقوق و تعهدات  -7ماده

 :تواندمی مَت نِتبه موجب قرارداد حاضر،  -7-۱

 دود کند.نل کاربری وی را مسپ در صورت بروز تخلف از سوی کاربر تامین کننده   -الف

سوابق فرو ، پیش فاکتور هها و  ،تامین کننده، فروشگاه، کاربری اطالنات مربوط بههر نوع اطالنات ثبت شده توسط کاربر تامین کننده ائم از   -ب

 درخواست ها را در سرور های خود نگهداری نماید.

بهه ههر دلیلهی  ثبهت شهدهو در مواردی کهه نظهرات  نسبت به انتشار، ندم انتشار و حذن نظرات کاربران در هر کجا و در هر موردی اقدام کند  -ج

 محدود کند.و یا  حاء مرا غیرفعال و یا به هر نحوی ا  تامین کنندهقابل کنترل نباشد، ارسال نظرات برای یک  مَت نِتبراساس تشخیص 

ره از سهوی تهامین ادصهمَت نِت متعهد است اطالنات مربوط به معامالت شکل گرفته در سامانه شامل درخواسهت مشهتری، پهیش فهاکتور  -7-2

 فاکتور و ... را به مدت یک سال در سیستم نگهداری نماید.  کننده،
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قابل مشاهده خواهند بود و پس از آن به صورت   درخواست ها وپیش فاکتور هایی که منجر به معامله نشده اند، فقط تا تاریخ انقضا آن -7-3

 خودکار از دسترس خارج خواهد شد. 

هد می شود به هیچ ننوان اطالنات مربوط به پیش فاکتور های صادر شده انم از قیمهت هها درج شهده، عمت  مَت نِتبه موجب این قرارداد،    -7-4

ت ایجاد شده توسط تامین کننده را در اختیهار شهخص یها اشهخاص دیگهر قهرار معامالت شکل گرفته توسط تامین کننده، فرو  ها و سایر اطالنا

 ندهد.

ی ارتبهاط و ربه هیچ وجه به ننوان تامین کننده ورود نخواهد کرد و رسالت خهود در اهاراوب بسهتر برقهرا  مَت نِتبه موجب این قرارداد،   -7-5

 خواهد نمود. تامین کننده و مفرن کننده را حفظ معامله بین

 مَت نِهتن، برنامه و سایت دهندگاروزرسانی، بهبود یا اصالح در پنل توسعهتواند در هر زمان به تشخیص خود نسبت به تغییر، بهمی  مَت نِت -7-6

 .اقدام نماید

، از جمله از دست رفهتن داده یها محتهوا، تامین کنندهگونه مسئولیتی در رابطه با خسارات وارد شده به  هیچ  مَت نِتبه موجب این قرارداد،   -7-8

 .ندارد وی به مربوط موارد  سایر سود، یا شهرت تجاری و یا

. در دسترس خواهد بودفعلی  ، بستر ها و فن آوریهابر اساس داشته ات ارائه شده به کلیه کاربران سامانهمخدبه موجب این قرارداد، سایت،   -7-9

باشند. بها ایهن  یقعطبدون اشکال یا   و  ، قابل اتکاءرا به روز  را  مَت نِتو بستر های مورد استفاده در سامانه    فناوری هاتال  خواهد نمود تا    مَت نِت

 .تواند این موارد را تضمین نمایدنمی  مَت نِتحال به دلیل بروز مشکالت احتمالی،  

را  اطالنات تهامین کننهده در صهورت نقهص در الیهه ههای فهن آوریسوء استفاده از  هرگونه تواند ندمنمی مَت نِتبه موجب این قرارداد،  -7-۱0

 ولی در جهت بهبود آن کوشا خواهد بود. .ونه مسئولیتی در قبال نواقص امنیت فناوری نخواهد داشتگتضمین نماید و هیچ

، حهق مَت نِهت  سامانه  های مختلف و یا ایجاد تغییر دربه بخش  نفوذ  و  رخنه  جهت  تال   هرگونهبه موجب این قرارداد، در صورت مشاهده   -7-۱۱

 .محفوظ است  مَت نِتپیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی برای 

مجاز است شرایط و بندهای قرارداد را از طریق تنظیم اسناد الحاقی، متمم، اضافه نمودن اسناد جانبی و یا مکمهل حهاوی شهروط   مَت نِت -7-۱2

کنهد، معهین می مَت نِتروزرسانی و یا در زمانی که د. تغییرات به محض بهمعین و حسب مورد سایر رو  ها در هر زمان تغییرداده و یا اصالح نمای

روزرسانی احتمالی قرارداد را بر نهده دارد. این تغییر از طریق پنل کهاربری یها ایمیهل بهه مسئولیت بررسی به  تامین کنندهاالجرا خواهند بود.  الزم

 قبهول، پس از الزم االجرا شدن این تغییرات به منزله مَت نِتقرر و استمرار همکاری با  رسیده و تأیید شرایط جدید در مهلت م  تامین کنندهاطالع  

تواند نسبت بهه تعلیهق قهرارداد، انسهداد حسهاب می مَت نِتدر مهلت مقرر نسبت به تأیید این شرایط اقدام ننماید،    تامین کنندهآن است. انانچه  

 تا زمان پذیر  شرایط جدید از سوی وی اقدام نماید.  تامین کنندها  کاربری یا هر اقدام دیگری دال بر توقف همکاری ب

 تهامین کننهده ،از سهوی تهامین کننهدهمسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور  تحدیدمسئولیت یا  تخلف از تعهدات ، ندم صورتدر  -7-۱3

 .را جبران نماید مَت نِتموظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر 

را با دستور رسمی نهادهای قضایی و انتظامی، در اختیار ایشان قهرار خواههد  تامین کننده گاندر صورت لزوم، اطالنات مربوط به  مَت نِت -7-۱4

 .داد

 :محرمانگی  -8ماده 

ای هستند که به منظور و بها ههدن به طور متقابل متعهد به حفظ اطالنات فنی و غیرفنی محرمانه تامین کنندهو  مَت نِتبه موجب قرارداد حاضر،  

 ها.ها و نقشهاند و این دسته از اطالنات نبارت است از اطالنات فنی، دانش فنی، طرحامضای این قرارداد با یکدیگر به اشتراک گذاشته
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 :خاتمه و فسخ قرارداد  -9ماده 

در مدت انتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود، قرارداد را خاتمهه داده   در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی تامین کننده  تواندمی  مَت نِت -9-۱

را معلق نماید. در ایهن صهورت   تامین کنندهدهنده به حساب کاربری را مسدود نموده، حساب کاربری  و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی توسعه

تهامین برای رد درخواست مجدد همکاری بها  مَت نِتمتوقف خواهد شد و حق   تامین کنندهبه    مَت نِتو امتیازات انطا شده از جانب    تمامی حقوق 

 .محفوظ است  کننده

و  مَت نِهتیه کامل با امین تحویل فرو  های جاری) در مرحله تحول کاال  و تسوپس از تتواند در مدت انتبار این قرارداد می تامین کننده -9-2

و پنهل کهاربری را متوقف  ت به تامین کنندهائه خدماار مَت نِتاخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت   مشتری ها،

مین کننده یا معهامالت جهاری حذن اطالنات فعالیت های پیشین کاربر تاگونه تعهدی نسبت  هیچ  مَت نِتخواهد نمود. اما  دود  تامین کننده را مس

نخواههد   تهامین کننهدهتوسهط    بسته های انتباری خریداری شهدههزینه    نودتو    تامین کننده )معامالتی که تامین تحویل کاالی آن انجام نشده 

 .داشت

 تفسیر قرارداد  -۱0ماده 

ر نظر نگرفتن »حسن نیت« حاصل شود فاقد انتبار و بهرخالن بنا بر توافق طرفین، در تفسیر و اجرای این قرارداد، هر امری که در نتیجه د -۱0-۱

طرفین، اوضاع و احوال حهاکم بهر انعقهاد قهرارداد،   مذاکرات  از  انم  شرایط،قفد و رضای طرفین نقد است. همچنین در تفسیر قرارداد موجود کلیه  

 .هدن از انعقاد آن، روح کلی حاکم بر قرارداد و نیز نرن حاکم بر این نوع معامالت و منطق مد نظر قرار خواهد گرفت

ای بهه سهایر د، اوالً خدشههدر صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور، هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شهناخته شهو -۱0-2

 داشهته طهرفین  اولیههدر خفوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را بها اراده    مَت نِتمفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد  

 .خواهد شد  پذیرفته  باشد،

  حل و فصل اختالفات -۱۱ماده 

 ساز  و صلح طریق از ابتدا در آن اجرای یا تفسیر نقض، فسخ، انتبار، انعقاد، جمله از آن به  راجع  یا  و  قرارداد  این  از  ناشی  دناوی  و  اختالفاتکلیه  

 مرکز به امر این نگردد  ففل  و  حل  طریق  این  از  اختالن  حدوثخواهد شد. انانچه اختالفات مزبور ظرن مدت یک ماه از تاریخ ابالغ انالمیه    ففل

طعهی ق بفورت داور نفر یک  رأی  با  مرکز  آن  داوری  آئین  و  اساسنامه  قانون  با  مطابق  که  گرددمی  ارجاع  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق   داوری

ای ربط را نیز مرانات خواهد نمود.  شرط داوری حاضر، موافقتنامههو الزم االجراء حل و ففل گردد. ) داور نالوه بر مقررات حاکم، نرن تجاری ذی

 شود و در هر حال الزم االجراء است.قرارداد اصلی تلقی میمستقل از 

 ابالغ رای داور به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه انجام خواهد شد. -تبفره

 تامین کننده )فروشنده( و مصرف کننده )مشتری(: نحل اختالفات و پیگیر تخلفات بی  -۱2ماده 

طهرفین  و تشخیص تخلف در اختالفات احتمهالی بهین تعیینبه نناون کارشناس  مَت نِت "النان حل اختکارشناس"به موجب این قرارداد   -۱2-۱

 شهخصن  وارا به ننه  مَت نِتفرد معرفی شده از طرن    می باشد، و  طرفین خرید و فرو   مورد تایید   تامین کننده و مفرن کنندهخرید و فرو  )

 .خواهد شد شناختهبه رسمیت بی طرن تایید، و نظر ایشان را 

 از بهین طهرفین معاملهه )خریهدار و فروشهنده  آن به راجع یا  مَت نِتهای انجام گرفته در     از خرید و فرو  ناشی  دناوی  و  اختالفاتکلیه   -۱2-2

خواههد  ففهل مَهت نِهت "کارشناسان حل اختالن"ساز  با وساطت  و صلح طریق  از  ابتدا  در  آن  اجرای  یا  تفسیر  نقض،  فسخ،  انتبار،  انعقاد،  جمله

 .شد
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ادنای خسهارت  آنهایا هر یک از  باشد، و خرید و فرو  )مفرن کننده و خریدار  دراختالفاتی که منجر به خسارت برای هر یک از طرفین  -3-۱2

 یین و اخذ خسارت اقدام نماید،عمی تواند از طریق مراجع قانونی و کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ت  ،کند

 متخلهف و  یهینتع  در  "مَهت نِهت  کارشهناس حهل اخهتالن"نظر  کنند    به موجب این قرارداد طرفین معامله )خریدار و فروشنده  تایید می -4-۱2

 اد می باشد.استن قابل ارائه و  در مراجع قانونی رتاخس

 سایر مقررات -۱3ماده 

 .اسالمی ایران است این قرارداد تابع قوانین جمهوری -۱3-۱

 .ده نخواهد بودآین در آن اجرای و انمال حق از انفران)مفرح در این قرارداد  به منزله  مَت نِتندم انمال هریک از حقوق   -۱3-2

پیشین، انم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع ایهن قهرارداد از   اظهارات  و  توافقات  و  بوده  طرفین  توافقاتقرارداد حاضر متضمن کلیه    -۱3-3

 .تاریخ انعقاد فاقد هرگونه اثر خواهد بود

 تامین کنندهروزرسانی مستندات، پنل ، بهmymatnet.ir های تحت دامنهاز طریق آدرس ایمیل مَت نِتها و مکاتبات کلیه اخطارها، پیام  -۱3-4

 .نخواهد داشت  تامین کنندهها توسط مسئولیتی در خفوص ندم توجه و یا ندم مشاهده پیام مَت نِتگیرد. صورت می

و تهامین کننهده از  مَت نِهتو کارشناسی در مراحل مختلف بین کلیه ارتباطات در راستای نضویت، تعامل مدارک و مستندات ، پشتیبانی   -۱3-5

و به واسطه تماس تلفنی، تیکت های سامانه، نامه نگاری، ایمیهل، حضهور   مَت نِتطریق کارشناسان بخش پشتیبانی، بازاریابی، قرارداد ها و حقوقی  

 فیزیکی، با تامین کننده میسر و به رسمت شناخته می شود. 

نسخه که تماماً حکم واحد را داشته توسط طرفین تنظیم، امضاء و   2در    و  ماده و یک متمم است،  ۱3که شامل    صفحه  7در    ضرقرارداد حا -۱3-6

 .اندمبادله گردیده و طرفین متعهد به اجرای کلیه تعهدات مربوط به خود شده

 .است فاقد هرگونه انتبار "ویرا صنعت الگوریتم"این قرارداد بدون مُهر شرکت   -۱3-7

 نام و نام خانوادگی نماینده مَت نِت 

…………………………………….. 

 امضاء نماینده مَت نِت 

تامین کنندهنام و نام خانوادگی    

…………………………………….. 

تامین کنندهامضاء    


