الف) شرايط اعطاي نمايندگي اشخاص حقيقي
 -1داشتن تابعیت دولت جمهوري اسالمي ايران
 -2نداشتن سـوءپیشینه کیفري و نداشتن سابقه محکومیت.
 -3عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 -4حداقل سن  22سال و حداکثر  06سال تمام.
 -2توانايي ارائه وثیقه مورد نظر شرکت که در فرم متقاضي ذکر شده است.
 -0داشتن دفتر کار و انبار و پوشش بیمه اي مناسب جهت فعالیت.
 -7توانايي جذب بازار.

 -8طي دوره آزمايشي به مدت حداقل شش ماه و بررسي عملکرد نمايندگي.
 -9عدم اشتغال به نمايندگي ،عاملیت و يا هرگونه ارتباط تجاري با شرکتهاي رقیب شرکت گروه تولید پزشکي
وريد.
 -06ارائه صورت حساب بانکي به نام شخص متقاضي از همان حساب جاري که بعنوان پرداخت ديون به شرکت
وريد مي گردد.
 -00ارائه تعهد کتبي مبني بر عدم دخالت مستقیم در حوزه هاي نمايندگیهاي فروش ديگر بصورت مستقیم يا غیر
مستقیم.
-02آشنايي با شرايط و ظرفیتهاي بازار محدوده جغرافیايي محل نمايندگي.

 - 03ارائه گزارش مکتوب از تغییرات بازار و پیشبیني اتفاقات محتمل در استان مورد نظر پس از اخذ نمايندگي
جهت بهبود سیستم

ب) شرايط اعطاي نمايندگي اشخاص حقوقي

 -1شخصیت حقوقي متقاضي تابع دولت جمهوري اسالمي ايران باشد.
 -2تشکیل نمايندگي حقوقي به شکل شرکت سهامي خاص با مسئولیت محدود ،تضامني يا شرکت تعاوني باشد.
 -3تأيید اساسنامه شرکت وآخرين تغییرات متقاضي نمايندگي توسط شرکت گروه تولید پزشکي وريد.
 -4اظهار تمايل مبني بر اخذ نمايندگي پخش محصوالت گروه تولید پزشکي وريد بصورت کتبي با امضاء هاي
مجاز آن شرکت و تصويب آن در شرکت وريد.
 -5وجود حداقل سه عضو در هیئت مديره شرکت متقاضي.
 -0داشتن حداقل  0666میلیون ريال سرمايه ثبت شده.ارائه رونوشت برابر اصل گواهي ثبتي مبني بر تاديه کل
مبلغ سرمايه شرکت.
 -7صورت کامل اسامي سهامداران ،مديران و میزان سهام هر يک از آنها.
 -8گواهي عدم سوء پیشینه کیفري مدير عامل شرکت.
 -06ارائه مستندات مبني بر گذشت حداقل  3سال از تاريخ ثبت شرکت و فعالیت در طول اين  3سال.
 -00مدارک ثبتي شرکت مانند روزنامه رسمي و آخرين تغییرات و اساسنامه و ...

 -02ارائه گزارش مکتوب از تغییرات بازار و پیشبیني اتفاقات محتمل در استان مورد نظر جهت بهبود سیستم .

فرم بررسي مدارک مورد نياز جهت اخذ نمايندگي فروش (حقوقي)

مالحظات

رديف

تصوير عناوين مدارك و مستندات
متقاضي

1

تصوير مدرك تحصيلي مدير عامل

2

تصوير مدارك و سوابق مدير عامل

3

تصوير مدارك شخصي مدير عامل (کارت ملي و شناسنامه)

4

تصوير مدارك تحصيلي اعضاء هيات مديره و سوابق اجرايي

5

ساختمان (تصوير اجارهنامه حداقل  3ساله يا سند مالكيت)

6

انبار (تصوير سند مالكيت يا اجاره حد اقل بمدت  3سال )

7

تصوير اساسنامه و مدارک ثبتي شرکت و تغييررات و روزنامره
رسمي و اصل تقاضاي کتبي نمايندگي.

شرکت متقاضي :
نام و نام خانوادگي:
پست سازماني :
تاريخ و امضاء :

تأييد مدیر عامل:
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء :

فرم بررسي مدارک مورد نياز جهت اخذ نمايندگي فروش (حقيقي)

رديف

تصوير عناوين مدارك و مستندات
متقاضي

1

تصوير مدارك شخصي متقاضي (کارت ملي و شناسنامه)

2

اصل و کپي تقاضاي کتبي درخواست نمايندگي

3

ساختمان (تصوير اجارهنامه حداقل  3ساله يا سند مالكيت)

4

انبار (تصوير سند مالكيت يا اجاره حد اقل بمدت  3سال )

5

اصل و تصوير وثرايق مرورد توافرق برا شررکت و تاييرد مردير
عامل شرکت گروه توليد پزشکی ورید

شرکت متقاضي :

تأييد مدیر عامل:

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي:

پست سازماني :

تاريخ و امضاء :

تاريخ و امضاء :

مالحظات

