شماره قرارداد:

به نام خدا

شماره همراه مدیرعامل  -واهب

قرارداد ( هبه معوض )

فی مابین آقای مجید مسگرطهرانی دبیر اجرایی دبیرخانه نمایشگاه بین المللی

این قرارداد در تاریخ

تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و پزشکی _ اِکفا ،به آدرس  :تهران  ،خیابان کریم خان زند  ،خیابان ایرانشهر  ،مقابل
مسجد جلیلی  ،شماره  47واحد  6تلفن های تماس  09124505928 – 88849531 :که در متن قرارداد متهب نامیده
می شود از یکطرف و از طرف دیگر شرکت  /مؤسسه
پستی

تلفن دفتر مرکزی

مرکزی

شناسه ملی
نمابر دفتر مرکزی

کد
آدرس دفتر

که در متن قرارداد واهب نامیده می شود

و مسؤولیت امضای قرارداد و اختیارات کامل در تنظیم قرارداد برابر اسناد ارایه شده و پرداخت وجوه قرارداد را دارد،
به شرح زیر منعقد گردید.

ماده  - 1موضوع قرارداد :
واگذار کانتر در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و پزشکی – اکفا سایت به آدرس
 www.eqpha.comبتاریخ  27لغایت  30آذرماه  1396در محل برج میالد تهران در قالب قرارداد هبه معوض.
کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج الزم
که به قرار عقد خارج الزم به طور شفاهی نیز بین آنان منعقد گردیده  ،هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به
عنوان ضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند.

ماده  - 2عین موهوبه :
پرداخت مبلغ

ریال است که در محدوده موضوع قرارداد و در غالب دریافت مال العوض و از طریق

سایت نمایشگاه در مراحل ثبت کانتر از طریق درگاه بانکی به حساب مندرج توسط واهب واریز می گردد.
ماده  - 3مال العوض :
کانتر در محل نمای شگاه تجهیزات پزشکی  /نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی  /نمایشگاه داروسازی – بهداشتی ،در
محل نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و پزشکی – اکفا سایت به آدرس www.eqpha.com
 27لغایت  30آذرماه  1396در محل برج میالد تهران  ،که توسط واهب تجهیز و جهت نمایش محصوالت و خدمات خود
برابر مقررات و شرایط مندرج در سایت نمایشگاه (واهب آن مقررات را قبول دارد ) از طریق متهب واگذار می گردد.
منافع مال العوض قبالً به کسی واگذار نشده و وا هب با وقوف کامل از محل وقوع  ،حدود و مشخصات اقرار به عقد
قرارداد می نماید.
ماده  - 4حوادث پیش بینی نشده :
در صورت بروزحوادث پیش بینی نشده از قبیل جنگ  ،زلزله  ،طوفان  ،سیل  ،تهدیدات تروریستی  ،تعطیلی عمومی
طوالنی پیش بینی نشده در تقویم انجام مفاد قرارداد تا زمان رفع مانع به تعویق خواهد افتاد .
در صورت تغیر ناگهانی در قوانین و یا بروز اتفاقاتی که رفع آن در حوزه اختیار و توان متهب نباشد انجام مفاد قرارداد
تا زمان رفع مانع به تعویق خواهد افتاد .
واهب کلیه اختیارات تعیین و یا تغییر محل کانتر در زمان برگزاری نمایشگاه را به متهب واگذار نموده است.

ماده  - 5داوری:
در صورت بروز هر نوع اختالف و مشکل احتمالی در طی اجرای مفاد قرارداد جلسه ای با حضور نماینده طرفین و یک
نفر شخص مرضی الطرفین مسوول بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوع مورد اختالف میشوند  .در صورت عدم
نتیجه گیری هر یک از طرفین میتواند در مراجع قضایی طرح دعوی نمایند .

ماده  _ 6نسخ قرارداد و ضمایم
این قرارداد در دو نسخه دارای ده ماده و ده تبصره تنظیم و به مهر و امضای طرفین رسیده است که هر کدام به
تنهایی حکم واحد داشته و معتبر است.
ضمایم :
تصویر روزنامه شرکت  /مؤسسه به همراه تغییرات و آدرس در صورت تغییرات و مجوزات پرداخت وجه از طرف
صاحب و یا صاحبان امضا برابر اصل شده با مهر شرکت  /مؤسسه
مشخصات کامل محصول و یا محصوالت به همراه تصویر آن  ،نمونه و یا بروشور که در کانتر عرضه خواهد شد.

نام و نام خانوادگی  -مهر و امضای واهب

نام و نام خانوادگی  -مهر و امضای متهب
دبیر اجرایی نمایشگاه

