بسمه تعالی
قرارداد
ماده يك :مشخصات طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شركت ياس سيرسناباد توس با شماره ثبت  42360به نمايندگي آقاي مصطفی افخمی رشيدی به نشاني :
م شهد -خيابان احمد آباد -بلوارر ضا – بين ر ضا 23و  25پالک  224كه از اين پس به اخت صار " شركت" ناميده مي شود،
از يكككر طر

و شكككككككر كككت)نكككاا كككامككك) ثبكككت شكككككككككده …………… ...............................

......................................

به نشاني .................................................................. :و شماره

تماس ......................
نوع شر ت :حقوقی

بكككا شكككككككمكككاره ثبكككت

به نمايندگي آقای/خانا ..........................
حقيقی

شماره اقتصادی  .................................شماره ملی..............:

كه از اين پس در اين قرارداد "طرف قرارداد" خوانده ميشود به شرح ذي) منعقد ميگردد:
ماده دو :موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجاا خدمات حق العملکاری درخصوص فروش بليط های چارتری هواپيماهای مرتبط با
شككر تهای هواپيمايی ردرحا) حاضككر شككر تهای هواپيمايی ماهان اير وآسككمان معرفی شككده توسككط شككر ت به طر

قرارداد

درايران.
ماده  :3مدت قرارداد

زمان اجراي قرارداد از تاريخ  139.../…./….و به مدت يکسا) شمسی ميباشد.
ماده  :4تعهدات شرکت

 1-4شكككركت ضكككمن اراهه كليه اسكككنادو مدارر مورد نياز حسكككف درخواسكككت طر
موضكككككككوع قرارداد را در اختيار طر

قرارداد ،قرارداده و همكاريهاي زا را به منظور اجراي هر چه بهتر موضكككككككوع

قرارداد در چار چوف برنامه زمانبندي با طر

قرارداد بعم) خواهد آورد.

 2-4شككركت حمايتهاي زا جهت انجاا موضككوع قرارداد را براي طر
در حين انجاا كار ممكن است بروز نمايد و بوسيله طر

قرارداد فراها نموده و در جهت رفك مشكككالتي كه

قرارداد گزارش ميشود اقداا مقتضي بعم) خواهد آورد.

 3-4شككركت متعهد ميدردد موانك و محدوديتهاي اعالا شككده توسككط طر
برطر

قرارداد ،تسكككهيالت زا جهت اجراي

قرارداد را حداكثر ظر

مدت  48سككاعت اری

وشرايط زا را براي انجاا هرچه بهتر موضوع قرارداد ،اعما) نمايد.

 4-4شر ت موظ

است ير نفر را به عنوان نماينده تاا ا ختياربه طر

قرارداد معرفي نمايد.

ماده : 5تعهدات طرف قرارداد

1-5طر

قرارداد ملزا است براي فروش بليط های موضوع قرارداداز سيستا نرا افزاری فروش بليط شر ت ياس سير

سناباد توس استفاده نمايد.

 2-5طر

قرارداد ملزا اسكككت براي انجاا كار از كاركنان داراي بصكككيرت و تخصكككص كافي در زمينه موضكككوع قرارداد

استفاده و بر عملكرد آنها نظارت زا را اعما) نمايد.
 3-5طر

قرارداد بعنوان امين از افشككككاي هر گونه اطالعات و گزارشككككات مكتوف و بير مكتوف در خصككككوص شككككركت

مطلقا ً خودداري نموده و اطالعات مذكور را محرمانه تلقي مينمايد.
 4-5طر

قرارداد متعهد مي گردد هر 15روزگزارش كاملي از اقدامات انجاا شكككككككده را اراهه وفروش انجاا شكككككككده را با

نماينده شر ت نتر) و مطابقت نمايد.
5-5طر

قرارداد می بايست هر  15روز نسبت به صدور صورتحساف درآمد حق العملکاری به تناسف فروش انجاا شده

و نرخ مندرج در ماده  6-1قرارداد اقداا و يک نسخه از صورتحساف را به شر ت اراهه نمايد.
ماده : 6مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

قراردادبه ميزان  5درصكككككككد مبل( فروش ر FAREبليط

 6-1حق العم) فروش بليط هواپيماهای چارتری ،توسكككككككط طر
می باشد.
 6-2مسهوليت دريافت وجوه حاص) ازفروش بليط ها با طر
 6-3سور قانونی مرتبط با موضوع قرارداد  ،بعهده طر

قرارداد می باشد.
قرارداد می باشد.

 6-4ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به مبل( صورتحساف اضافه می گردد
ماده  :7ساير موارد

7-1اگر به عللي خارج از حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد ،انجاا تماا يا قسكككككككمتي از تعهدات اين قرارداد امكانپذير
نباشكككككد ماداميكه جهات مزبور ادامه دارد ،عدا انجاا تعهداتي كه متاثر از عوام) بير مترقبه باشكككككد ،تخل

از مفاد قرارداد

محسوف نميشود.
 7-2هر نوع اختال

طرفين در اجراي مفاد اين قرارداد از طريق ارجاع به حكا مرضي الطرفين ح) و فص) خواهد شد.

 7-3اقامتداه قانوني طرفين قرارداد نشككككككانيهاي مندرج در صككككككدر قرارداد ميباشككككككد و طرفين متعهد ميگردند كه تغييرات
احتمالي اقامتداه خود را حداكثر ظر

ير هفته به طر

ديدر اعالا نمايد در بير اين صككورت نشككاني قبلي از لحاظ ابالغ

اوراق مرتبط با اين قرارداد معتبر است.
 7-4قانون قرارداد :اين قرارداد از هر حيث تابك قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
 7-5اين قرارداد در هفت ماده و در دو نسككخه تنظيا و هر دو نسككخه اعتبار يكسككان دارد و مسككتق) از يكديدر ميباشككندو در
تاريخ __________ به امضاي طرفين رسيده و رعايت كليه مفاد آن براي طرفين قرارداد الزامي است.
توضيح  :آدرس ايمي) جهت ارسا) مدارک مالی و ارزش افزوده
شركت ياس سيرسناباد توس (سهامی خاص)

mali@yastoos.com
طرف قرارداد

