بسمه تعالی
قرارداد بازاریابی و واسطه گری فروش با تامین کنندگان کاال
ماده . 1طرفین قرارداد:
شركت جامع پردازدانا (مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره  526909در اداره كل ثبت شركت های تهران و دارنده كد اقتصادی  411614157764و
شناسه ملی  14007624834كه دفتر مركزی در تهران  ،خیابان میرداماد ،خیابان رودبارشرقی ،كوچه بشردوست ،پالک 4واحد 1كد پستی 1546653411
واقع بوده و تلفن آن به شماره  02171054000و نمابر به شماره  02171054900و ایمیل آن  info@chelika.comو تارنمای آن chelika.com
میباشد با نمایندگی آقای محمدحسین قربانی به عنوان تسهیلگر فروش و یا بازاریاب كه از این پس به اختصار «چلیکا» نامیده میشود از یک سوی؛ و
شركت  ..............................................ثبت شده به شماره  ...........................در اداره كل ثبت شركت های شهر  ..............................و دارنده كد اقتصادی
 .....................................و شناسه ملی ..........................كه دفتر مركزی در  .....................................................به كدپستی  .................................واقع
بوده و تلفن آن به شماره  .............................و نمابر به شماره ...............................و ایمیل آن  .............................................و تارنمای آن
 .......................................میباشد با نمایندگی  ..................................به عنوان تأمینكننده كاال و خدمات كه از این پس به اختصار «فروشنده» نامیده
میشود.
برای اشخاص حقیقی فروشنده  :و آقای/خانم  ............................ ...فرزند ..................دارای شناسنامه شماره  ..........................و كدملی به شماره
 ...............................دارای پروانه فعالیت از ..................به شماره........................مورخ....................و آدرس........................................... . :
 .........................................كد پستی  ..............................شماره تلفن  ................................و نمابر به شماره  .................................شماره موبایل
 .............. .......................به عنوان تأمین كننده كاال و خدمات كه از این پس به اختصار «فروشنده » نامیده میشود.

ماده  . 2تعاریف واژگان و اصطالحات :
واژگان و اصطالحات به كار گرفته شده در این قرارداد به معانی زیر است ،مگر اینکه خصوصاً و به صراحت مراد از آن معنی دیگری باشد.
 «. 2.1بازار آنالین» عبارتست از :بازاری است كه در آن كاالها و یا خدمات در بستر اینترنت و به صورت برخط ،عرضه شده و به فروش میرسد.
 « .2.2پنل فروشنده » عبارتست از  :فضای مجازی با امکان دسترسی اختصاصی برای فروشنده كه از سوی چلیکا جهت بارگذاری اطالعات مرتبط به
منظور عرضه و فروش كاال ،تعیین و محاسبات مربوط به هریک از حقوق طرفین قرارداد و نیز مالیاتهای متعلقه و همچنین تعیین تکلیف تعهدات طرفین
قرارداد تخصیص داده میشود .به جهت این امکان دسترسی ،فروشنده میپذیرد از كلیه اطالعات مندرج در پنل خود آگاه بوده و متعهد به ایفای تعهدات
خود مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و نیز مفاد این قرارداد میباشد.
 « .2.3درگاه اینترنتی» عبارتست از :وب سایت چلیکا به آدرس www.chelika.com
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 « .2.4فروش آنالین» عبارتست از :فروش كاالها و یا خدمات از بستر درگاه اینترنتی
 .2.5كاالی مجاز :كاالیی است كه مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران تولید و یا واردات شده و خرید و فروش آن مجاز بوده و كلیه اصول كمی و
كیفی را در محصول و بسته بندی و اطالعات مندرج در آن از نظر شرعی ،استاندارد ملی ،بهداشت و عرف صحیح جامعه ایران و نیز قیمت قابل عرضه به
مشتریان با قوانین و عرف كسب و كار و از جمله قوانین تجارت الکترونیک ،حقوق مصرفكنندگان ،گارانتی و نیز انطباق اطالعات روی بستهها و
اطالعات مندرج در وب سایت با كاال رعایت گردیده است.
 .2.6مالکیت كاال و مجوزهای قانونی :فروشنده اقرار می نماید دارای مجوزهای قانونی برای عرضه كاالهای ارایه شده موضوع این قرارداد بوده و مالکیت
و یا اختیار تام و بی قید و شرط فروش آنها را از جمله معرفی و عرضه از طریق درگاه اینترنتی موضوع این قرارداد را دارد و درصورت بروز هرگونه
معارض و یا مدعی ،مسئولیت پاسخگویی به كلیه اشخاص و از جمله مشتریان ،با رعایت چارچوب ذكر شده در بند  2.5را تماماً و منحصراً به عهده خواهد
داشت.

ماده  .3موضوع قرارداد :
عبارت است از اتخاذ اقدامات و پرداختن به فعالیت معرفی و تسهیل بازاریابی به صورت مجازی و برخط توسط چلیکا دایر بر معرفی كاال و یا خدمات
مجاز (موضوع بند  )2.5به معرض فروش گذارده شده فروشنده در محیط مجازی ،از طریق درگاه اینترنتی www.chelika.comمتعلق به چلیکا با
هدف به فروش رسانیدن هر مقدار از كاالی به معرض فروش گذارده فروشنده وفق مفاد قرارداد حاضر در مقابل پرداخت كمیسیون بنا به شرایط و به مأخذ
مقرر در این قرارداد.

ماده  .4مدت قرارداد :
مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد به مدت یک سال است .چنانچه ،هیچ یک از طرفین تا ( 30سی) روز كاری پیش از انقضاء مدت اعتبار قرارداد
مراتب عدم تمایل خود را به تمدید آن اعالم ننمایند ،این قرارداد عیناً با حفظ شرایط برای مدت یک سال شمسی دیگر تمدید میگردد.

ماده  .5شیوه تأمین کاال ،کمیسیون بازاریابی ،هزینههای فروش و تحویل کاال و برگشت کاال
 .5.1حداكثر تا سه روز پس از امضای قرارداد ،فروشنده كتباً نماینده مطلع و تام االختیار خود را (به همراه شماره موبایل ،تلفن ثابت ،آدرس ایمیل) به
چلیکا معرفی خواهد نمود.
 .5.2چلیکا برای فروشنده طرف قرارداد ،پنل اختصاصی تعیین نموده و ضمن در دسترس قرار دادن فایل آموزشی نحوه بهرهبرداری از امکانات پنل
فروشنده ،با در اختیار قرار دادن رمز عبور به نماینده فروشنده ،امکان بارگذاری اطالعات محصوالت ،قیمت ،مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق)،
شرایط و مدت و هزینه حمل و تحویل كاال ،گارانتی ،خدمات پس از فروش ،شرایط مرجوعی و دیگر اطالعات الزمه كه عناوین آن در پنل درج شده را
فراهم میآورد.
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 . 5.3پس از بارگذاری كامل اطالعات در پنل فروشنده ،چلیکا اقدام به معرفی محصوالت از طریق درگاه  www.chelika.comخواهد نمود.
در این حالت چلیکا سفارشات واصله از طریق پلتفرم  www.chelika.comرا به صورت روزانه از طریق ایمیل یا پنل فروشنده و یا پیامک به فروشنده
اعالم خواهد نمود و در این حالت فاكتور فروش توسط فروشنده به نام مشتری كه مشخصات وی به فروشنده اعالم خواهد شد صادر و به همراه كاال با
مدیریت و هماهنگی چلیکا تحویل مشتری میگردد.
الف) -سفارشات اعالمی تا ساعت  12از سوی چلیکا به فروشندگان حداكثر تا چهار روز اداری پس از وصول سفارش تحویل مشتری در هر جای ایران
میگردد (به استثنای ایام تعطیل رسمی و روزهای جمعه).
ب) -سفارشات اعالمی بعد ازساعت  12از سوی چلیکا به فروشنده ،حداكثر تا پنج روز پس از وصول سفارش تحویل مشتری در هر جای ایران میگردد
(به استثنای ایام تعطیل رسمی و روزهای جمعه).
تبصره :فروشندگان دارای قرارداد تکمیلی ،در ازای پرداخت هزینه ،امکان ارتقای جایگاه در معرفی محصوالت و بهرهمندی از خدمات ویژه مازاد
بازاریابی و از جمله دیجیتال ماركتینگ چلیکا و مشاوره تخصصی افزایش فروش را خواهند داشت.
 .5.4اساساً مسئولیت بسته بندی صحیح و حمل و بیمه و تحویل سالم كاال به همراه فاكتور فروش (مطابق فرمت سازمان امور مالیاتی) به مشتری با فروشنده
بوده و چنانچه فروشنده از چلیکا درخواست همکاری جهت انتخاب حمل كننده و تحویل كاال از انبار فروشنده به مشتری را داشته باشد هزینههای موصوف
جداگانه توافق خواهد شد و مسئولیت فروشنده و خریدار و چلیکا به طور جداگانه از سوی چلیکا تعیین و در قالب نامه و یا به صورت الحاقیه قرارداد تعیین
می گردد به جهت مدیریت صحیح در فرآیند ثبت سفارش آنالین و رعایت اصول مشتری مداری ،فروشنده ،كاالهای خریداری شده را به همراه فاكتور
فروش در محل انبار تعیین و توافق شده صرفاً تحویل نماینده معرفی شده از سوی چلیکا با ذكر نوع و شماره پالک وسیله حمل و نام تحویل گیرنده با ذكر
كد ملی پس از تطبیق مشخصات خواهد نمود.
در هر حال فروشنده اطالعات فروش و ارایه گزارش معامله به اشخاص ثالث از جمله سازمان مالیاتی را صرفاً با نام واریز كننده وجه كه خریدار و صاحب
كاالی موضوع این قرارداد تلقی می گردد صادر و ارایه خواهد نمود .با توجه به اینکه چلیکا صرفاً بازاریاب و واسطه فروش بوده لذا نمیبایست چلیکا به
عنوان خریدار یا شركت خ ریدار یا هر عنوان دیگر گزارش و معرفی گردد و نقش مسئولیت چلیکا در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی
صرفاً در حد بازاریاب و تسهیلگر فروش در این معامله خواهد بود.
 .5.5با توجه به اینکه فروشنده دارای پنل اختصاصی بوده و به پنل خود شامل اطالعاتی از جمله نوع كاالها و قیمت قابل عرضه به مشتریان و تعیین میزان
مالیات بر ارزش افزوده متعلقه (در صورت شمول مطابق قوانین مربوطه) و دیگر اطالعات مورد لزوم دسترسی داشته لذا از جایگاه فروشنده نسبت به پذیرش
درصد و میزان قابل پرداخت به چلیکا متعهد بوده و مبنای محاسبه به چلیکا نیز قیمت اعالمی به مشتری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل
نهایی و بیمه تا تحویل به وی میباشد.
 .5.6كاالها غیر قابل مرجوع شدن ،معیوب ،شرا یط مرجوع یا تعویض كاال ،گارانتی ،خدمات پس از فروش و هزینه مترتبه بر آن ها با رعایت قوانین تجارت
الکترونیکی ،حقوق مصرف كننده و دیگر قوانین جاریه كشور توسط فروشنده پیشنهاد و پس از تأیید چلیکا در پنل فروشنده درج خواهد گردید و نسخه
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كتبی آن به عنوان ضمایم قرارداد كه به امضای طرفین خواهد رسید محسوب میگردد و فروشنده خود را متعهد به رعایت این قوانین و توجه به اصل
مشتری مداری میداند.
 .5.7تسویه حساب با فروشنده و توسط چلیکا در دوره های هشت روزه بعد از تحویل هر سفارش (بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی) انجام خواهد
شد .فروشنده شماره حساب به نام شخص مذكور در این قرارداد جهت تسویه حساب به صورت كتبی به چلیکا اعالم خواهد نمود.

ماده  .6قیمت کاال  ،تخفیفات :
 .6.1پس از نهایی شدن هر سفارش توسط مشتری ،مقدار و قیمت هر سفارش ،مالیات بر ارزش افزوده متعلقه ،هزینه حمل و دیگر آیتمها مطابق فرمت
سازمان امور مالیاتی و عرف بازار به عنوان پیش فاكتور (فاكتور نیابتی) توسط چلیکا برای خریدار صادر و قابل رویت خواهد بود و هنگام تحویل كاال،
فاكتور قطعی فروش توسط فروشنده صادر شده و به همراه كاال ،تحویل مشتری خواهد گردید.
 .6.2فروشنده متعهد است كاالی مورد سفارش را بدون وقفه و در موعد مقرر (حداكثر چهار روز اداری) آماده و برای مشتری ارسال نماید در غیر این
صورت ،چلیکا استحقاق دارد ،بنا تشخیص خود ،خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات را وفق این قرارداد از فروشنده مطالبه و یا از محل مطالبات
وی كسر و برداشت نماید.
 .6.3فروشنده مطابق با قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد  37و  38مکلف به پذیرش كاالی استردادی از سوی مشتری ظرف مدت  7روز (هفت) با
رعایت شرایط ماده  5این قرارداد و قانون مزبور است.
 .6.4فروشنده متعهد میشود در صورت اعالم چلیکا مبنی بر معیوب بودن كاال ،پاسخگوی وی بوده و در صورت درخواست خریدار نسبت به جایگزین
كردن یا رفع نقص آن ،حسب مورد ظرف مدت ( 2دو) روز كاری با رعایت ماده  5مقرر در این قرارداد اقدام نماید.
 .6.5چلیکا مجاز است با توافق فروشنده نسبت به تعیین تخفیف تمام و یا برخی از كاالهای معرفی شده از سوی فروشنده به طور موردی و یا دورهای و در
زمانهای مورد نظر اقدام نماید .در صورت عدم توافق فروشنده به اعمال تخفیف ،چلیکا مجاز است از محل كمیسیون بازاریابی خود نسبت به اعالم تخفیف
به خریداران اقدام نماید.

ماده  .7رئوس تعهدات ،مسئولیت ها :
 .7.1فروشنده و چلیکا با وقوف و اشراف كامل به این مبنا و منظور قرارداد حاضر را منعقد مینمایند كه چلیکا صرفاً به عنوان و در مقام قراردادی و قانونی
واسطه معامالت اینترنتی و الکترونیکی عمل خواهد نمود و بدیهی است جایگاه قراردادی و قانونی چلیکا و تعهدات و مسئولیت های مشارالیه نیز در این
چارچوب و محدوده تعریف و تفسیر خواهد شد.
 .7.2مطابق شرایط این قرارداد و نیز قوانین و مقررات جاری كشور ،چلیکا مسئولیت و تعهدی در خصوص تکالیف قانونی فروشنده از جمله بیمه ناشی از
این قرارداد و یا كاركنان خود ،مالیات بر درآمد و نیز مالیات بر ارزش افزوده كاال ناشی از فروش كاال و خدمات از طریق درگاه اینترنتی چلیکا موضوع
این قرارداد ندارد  .فروشنده مسئول بررسی شمول و یا معافیت از ارزش افزوده كاالی اعالم شده به چلیکا جهت معرفی در پلتفرم فروش
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 www.chelika.comبوده و در صورتیکه در دوره معرفی و فروش و یا متعاقباً در آتی ،معلوم گردد فروشنده در بررسی و یا اعالم در پنل و یا وصول
و یا پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده دقت و اهتمام الزم را معمول نداشته ،راساً و تماماً مسئول پاسخگویی به سازمانهای ذیربط و جبران جرایم و
خسارات وارد بوده و در صورتیکه به دلیل قصور و یا تعلل عمدی و یا سهوی فروشنده خساراتی متوجه چلیکا و یا دیگر اشخاص از جمله خریدار گردد،
فروشنده راساً و تماماً مسئول پرداخت اصل و جرایم متعلقه به تمامی اشخاص و ذینفعان خواهد بود.
در صورتیکه كاالهای معرفی شده مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده باشد ،متعهد است در اعالم مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری مالیات بر ارزش
افزوده را در نظر گرفته و نسبت به انجام تعهد مالیاتی و ارائه مدارک و مستندات به حوزه مالیاتی مربوط به خود اقدامات مقتضی و به موقع را مبذول نماید
و در صورت تعلل در انجام به موقع وظایف  ،چلیکا محق است خسارات وارده به خود را بر حسب تشخیص خود از محل مطالبات یا دیگر منابع و داراییهای
فروشنده و حسب مورد راساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی وصول و یا از ایشان درخواست وصول مطالبات و خسارات كند.
 .7.3چلیکا می تواند حقوق و تعهدات خود ناشی از این قرارداد را با همکاری دیگر اشخاص ایفا نماید .در صورت تمایل به واگذاری حقوق و تعهدات
چلیکا به اشخاص ثالث ،میبایست مراتب با اطالع و هماهنگی و تأیید فروشنده صورت پذیرد.

ماده  . 8موارد فسخ قرارداد :
 .8.1هر یک از طرفین میتوانن د در صورت انحالل یا ورشکستگی طرف مقابل ،قرارداد را فسخ و مراتب را به طرف مقابل اعالم نماید.
 .8.2فروشنده و یا چلیکا میتواند با اعالم كتبی و اخذ رسید ،تمایل خود را حداقل  30روز قبل از تاریخ مورد نظر جهت فسخ قرارداد و یا عدم همکاری
به طور موقت و یا دایم ،به یکدیگر اعالم نماید كه در این صورت ایفای تعهدات قبل از تاریخ مورد نظر برای فسخ و یا قطع موقت همکاری و نیز رعایت
سایر شروط این قرارداد برای طرفین الزامی میباشد.

ماده  .9مرجع حل و فصل اختالف :
حل و فصل هرگونه اختالف راجع به قرارداد حاضر در صورت عدم توافق با مراجع ذی صالح قضایی شهر تهران خواهد بود.

ماده  . 10مدارک و پیوست ها و نسخ قرارداد :
این قرارداد در تاریخ  ..............................و در بردارنده  .......برگ متن قرارداد و  ...............برگ ضمایم مربوط به فهرست ذیل در دو نسخه با ارزش
یکسان توسط نمایندگان قانونی برخوردار از اختیارات الزم و كافی طرفین امضاء و تبادل گردید .ضمناً سایر شرایط عمومی قرارداد كه در پنل فروشنده
هنگام ثبت نام نهایی و اعالم شروع همکاری به تأ یید فروشنده رسیده از جمله حقوق و تعهدات طرفین این قرارداد میباشد.

نام و امضای نمایندگان فروشنده

نام و امضای نمایندگان چلیکا
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فهرست پیوستها :
- 1كپی پشت و رو كارت ملی و نیز صفحه اول شناسنامه فروشنده (برای اشخاص حقیقی)
- 2مستندات ثبتی و آخرین آگهی تغییرات مدیران و آدرس قانونی طرفین قرارداد برای اشخاص حقوقی
- 3گواهی معتبر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده فروشنده
- 4جدول توافق شده میزان كمیسیون متعلقه به چلیکا بابت موضوع قرارداد
- 5لیست كاالهای غیر قابل مرجوعی و شرایط برگشت و تعویض كاال
 -6شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
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فرم شماره یک  -درصد متعلق به چلیکا به تفکیک گروه های کاالیی – تاریخ توافق

ردیف

شرح کاال

کد کاال

قیمت مصرف کننده

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز تأمین کننده

قیمت چلیکا

درصد چلیکا

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز چلیکا

مهر و امضا

مهر و امضا
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فرم شماره دو  -وضعیت تعلق یا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده – ) (VATتاریخ توافق/ / :
دوره اجراء از  / /لغایت/

ردیف

شرح کاال

درصد
VAT

کد کاال

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز تأمین کننده

/
نرخ مصرف کننده

نرخ مصرف کننده

بدون احتساب

VATبا احتساب

(ریال)VAT

(ریال)

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز چلیکا

مهر و امضا

مهر و امضا
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