تقاضانامه عاملین توزیع
مدیریت محترم فروش شرکت سیمان هرمزگان
باسالم
اینجانب/شرکت

با مشخصات وامکانات ذیل به امر تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و

سیمان در شهرستان

تن سیمان خاکستری را عرضه و

اشتغال داشته و می تواند ماهانه حداقل

توزیع نماید و در نظر دارد با اخذ عاملیت توزیع سیمان هرمزگان ،عرضه هر گونه سیمان متفرقه دیگری را
متوقف کند ،بنابراین ضمن تقدیم مدارک درخواستی و قبول شرایط عاملیت و اعالم امادگی برای عقد
قرارداد ،خواهشمند است در صورت امکان هماهنگی الزم برای اعطای عاملیت و اختصاص تسهیالت و
تخفیفات مربوط انجام شود.
ضمناً آقای/خانم

با شماره تماس

به عنوان نماینده جهت هماهنگی های الزم

معرفی می شوند.
 -1آدرس دقیق،شماره تلفن ثابت و شماره فکس محل کسب یا دفتر فروش.
 -2نام وآدرس نزدیکترین مصالح فروشی ها به این متقاضی.
 -3نام کاالهای دیگری که همراه سیمان توسط متقاضی عرضه می شود.
 -4روش کار(از نظر فروش نقدی یا اعتباری و جزئی و عمده).
 -5وسایل نقلیه و دیگر امکانات توزیع.
 -6سابقه فعالیت.
 -7وضعیت مالکیت و متراژ فروشگاه یا دفتر فروش.
 -8وضعیت مالکیت و متراژ انبار.
 -9تعداد مشتریان ثابت و دائمی.
 -11حداقل تعداد مشتریان (برای کل اقالم) دریکماه.
 -11نحوه نگهداری اطالعات مشتریان.
 -12سیستم حسابداری(سنتی یا مدرن).
 -13نحوه تبلیغات و بازاریابی.
 -14آدرس و کد پستی منزل.
نام
سمت
امضاء
مهر

فرمت تعهدنامه عاملین توزیع
مدیریت محترم شرکت سیمان هرمزگان
باسالم
اینجانب /اینجانبان/شرکت
پروانه کسب

صاحب امتیاز بنگاه مصالح فروشی

در شهرستان

با شماره

بدینوسیله تعهد می نماید مادامی که شرکت سیمان

هرمزگان سیمان خاکستری مورد نیاز(حسب درخواست کتبی برای هر بار خرید) جهت توزیع را با نرخ و
تسهیالت ویژه مصوب ،تامین و حداکثر ظرف دو روز کاری پس از تکمیل اسناد مالی مربوط در محل
کارخانه تحویل نماید ،اکیداً از توزیع و فروش هر گونه سیمان متفرقه خودداری و ممانعت نموده و در غیر
اینصورت شرکت سیمان هرمزگان مجاز خواهد بود تا سقف ارزش تخفیفات و تسهیالت منظور شده را
مطالبه و یا از طریق تضمین در اختیار ،وصول نماید.

نام
سمت
امضاء
مهر
تاریخ

چك لیست مدارك متقاضیان عاملیت

 -1تقاضا نامه مطابق فرمت با سربرگ و مهر متقاضی
 -2آدرس کروکی دقیق و کد پستی محل کسب
 -3تصویر پروانه کسب
 -4تصویر آگهی روزنامه رسمی در خصوص تاسیس شرکت(صرفاً اشخاص حقوقی متقاضی)
 -5تصویر آگهی آخرین تغییرات دارندگان حق امضای اسناد مالی و تعهد آور(اشخاص حقوقی)

 -6تصویر آگهی آخرین تغییر آدرس (اشخاص حقوقی)
 -7تصویر شناسنامه متقاضی و دارندگان حق امضای اسناد مالی اشخاص حقوقی
 -8تصویر دو طرف کارت ملی متقاضی و دارندگان حق امضای اسناد مالی اشخاص حقوقی
 -9آدرس دقیق و کد پستی محل سکونت متقاضی و دارندگان حق امضای اسناد مالی اشخاص حقوقی

 -11تصویر اسناد ملکی یا اجاره نامه محل کسب
 -11تصویر اسناد ملکی یا اجاره نامه انبار
 -12تصویر اسناد ملکی یا قرارداد وسیله نقلیه جهت توزیع سیمان
-13ارائه تعهدنامه برای عدم فروش سیمان متفرقه روی سربرگ (طبق فرمت)
 -14ارائه کد ملی  -کد اقتصادی
 -15ارائه تصویر چك تضمینی اجرای تعهدات
 -16دو قطعه عکس

