قرارداد زیر را پرینت گرفته و پس از امضاء به مشاور خود تحویل دهید.
« قرارداد خرید نرم افزار مدیریت مشتری و سایت »
این قرارداد فی مابین  .................................................مشاور فروش مجموعه کسب و کار مجازی به نمایندگی به عنوان فروشنده که در این قرارداد فروشنده
نامیده می شود از یک طرف و ………………………………………...............................
به نشانی ………………………………………………………………………………… ...............................………….......به شماره تماس …………………… که
در این قرارداد خریدار نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد.
ماده  -1موضوع قرارداد :عبارت است از فروش نرم افزار به شرح امكانات سایت با قالب و پنل پیامكی این قرارداد می باشد.
ماده  -2مدت قرارداد :این قرارداد از تاریخ پرداخت به مدت یک ماه شمسی است.
ماده  -3مبلغ قرارداد :مبلغ قرارداد برابر  006660666ریال (شش میلیون ریال) است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در
مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط فروشنده  ،مبالغ به شرح ماده  4به فروشنده پرداخت می گردد.
ماده  -4نحوه پرداخت :به صورت تسویه نقدی یا واریز به حساب فروشنده و یا خرید اینترنتی میباشد .
توضیحات نحوه پرداخت.............................................................................................................................. ................................................................................................... :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
ماده  -5تعهدات فروشنده -5-1 :فروشنده اعلام می نماید نرم افزار موضوع قرارداد به طرق قانونی تحصیل گردیده و فروش استفاده از آن فاقد ایراد
و اشكال قانونی است.
- 5-2فروشنده موظف است پس از تسویه کامل فاکتور توسط خریدار ،حداکثر طی مدت ده روزکاری نسبت به تحویل نرمافزار در محل پنل کاربری
خریدار اقدام نماید.
- 5-3فروشنده متعهد می گردد کلیه اطلاعات مربوط به خریدار را محرمانه تلقی نموده ،از استفاده از آن و افشای کامل و یا جزئی آن به شخص ثالث
اکیدا خودداری نماید.
- 5-4فروشنده متعهد می گردد در انجام موارد درخواست شده (بصورت کتبی) از طرف خریدار در محدوده موضوع این قرارداد نهایت تلاش و دقت را به
عمل آورد.
- 5-5چنانچه تیم فنی فروشنده اقدام به ایجاد نسخه جدیدی از نرم افزار نماید ،فروشنده با تقاضای خریدار نسخه قدیم و یا بخشی از آن را در اختیار
خریدار قرار خواهد داد .روش اجرا و هزینه احتمالی تبدیل اطلاعات از نسخه قدیم به نسخه جدید قبلا از سوی فروشنده به خریدار اعلام می گردد.
 -0 -5در دوره پشتیبانی فروشنده موظف به رفع مشكلات احتمالی در جریان عملكرد صحیح موضوع قرارداد بصورت تلفنی و حضوری پس از درخواست
خریدار می باشد.
 - 7-5فروشنده هیچگونه تعهدی در خصوص بارگذاری اطلاعات کاری خریدار محصولات ،اعم از تبلیغات ،مشاوره و  ...در سامانه ندارد و مسئولیت وی
در این قرارداد صرفا فروش نرم افزار و پشتیبانی فنی از آن است.
 -8-5فروشنده مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط اختصاصی قرارداد را برعهده دارد.

 -9-5فروشنده و پرسنل آن به عنوان امین خریدار متعهد می گردند همواره از اطلاعات و داده های ثبت شده حفاظت نموده و از افشاء نمودن آن بدون
اجازه خریدار خودداری نمایند .
 -16-5فروشنده متعهد میگردد شخصاً در انجام موضوع قرارداد مباشرت نموده و آن را کلاً یا جزئ ًا به غیر واگذار ننماید .مگر با مجوز خریدار .
- 11-5تهیه نسخه پشتیبان (( ))BACK UPاز اطلاعات نرم افزارها به عهده خریدار می باشد.
ماده  -6تعهدات خریدار - 0-1 :خریدار موظف است در استفاده از کلیه ی امكانات نرم افزار تابع کلیهی قوانین جاریه ی کشور باشد.
-0-2خریدار متعهد میگردد تمام مبالغ سر زمان تعهد و به موقع تسویه شود .و در صورتی که به هرطریقی وصول نشود بدهی ها حال میگردد.
- 0-3خریدار متعهد می شود  ،بررسی صحت اطلاعات موجود در نرم افزار را همواره انجام دهد.
- - 0-4خریدار متعهد میگردد در صورت دریافت نرمافزار ،نسخه های واگذار شده به هیچ عنوان قابل عودت نیست.
- 0-5خریدار متعهد میگردد از دسترسی افراد غیر مجاز و غیر مسئول به نرم افزارهای ارائه شده اکیداَ خوداری نماید.
- 0-0کارکنان خریدار لازم است قبل از تماس تلفنی با بخش پشتیبانی به راهنماها و مستندات نرم افزار مراجعه نماید.
- 0-7خریدار متعهد می گردد در تمام مراحل اجرای کار همكاری لازم را با فروشنده خواهد نمود.
 -0-8با توجه به اینكه حق استفاده از نرم افزار صرفا به خریدار منتقل شده است ،خریدار می بایست در حفظ و نگهداری آن حداکثر تلاش خود را نماید
و مسئولیت هرگونه کپی برداری از نرم افزار و یا داده های موجود در آن و یا استفاده غیر مجاز از سیستم ،بر عهده خریدار بوده.
- 0-9خریدار متعهد میگردد در صورت بروز هر گونه اشكال در عملیات جاری نرم افزار ،فروشنده را در جریان امر قرار دهد .کلیه عواقب ناشی از عدم
اطلاع فروشنده متوجه خریدار میباشد.
- 0-16چنانچه به نظر خریدار ضرورت یابد که در اجرای به موقع تعهدات و یا کیفیت انجام کار مذاکراتی با فروشنده داشته باشد ،خریدار موظف است
نسبت به ابلاغ کتبی موارد فروشنده اقدام نماید و فروشنده موظف است حداکثر پس از ده روز کتبا پاسخ لازم را به خریدار ارایه نماید.
- 0-11خریدار متهعد می شود که کلیه تمهیدات لازم در ارتباط با نصب نرم افزار از جمله سیستم عامل و حداقل مشخصات سخت افزاری پیشنهادی
از جانب فروشنده را آماده نماید ،و نیز تمهیدات مربوط به آموزش کاربران را در اختیار فروشنده قرار دهد در غیر اینصورت مسئولیت جانبی به عهده
خریدار خواهد بود.
- 0-12خریدار متعهد می گردد برای اعلام نیاز خود مبنی بر دریافت هر گونه سرویس و خدمات خارج از چارچوب این قرارداد مستقیما با فروشنده
تماس بگیرند و هماهنگی های لازم را انجام دهد.
 -0-13خریدار متعهد میگردد هزینه های پشتیبانی و نگهداری  ،هاست و سرور را در سررسید پرداخت نماید و درصورت عدم پرداخت سرویس قطع می
شود.
ماده  -7حقوق فکری و مالکیت نرم افزار- 7-1 :مالكیت مادی نرم افزار و معنوی ناشی از حقوق تكثیر )  ( copyrightو  source codeنرم افزار
موضوع قرارداد ،حق اختراع و اکتشاف ،لیسانس دانش فنی و مستندات فنی متعلق به شرکت پدید آورنده طرح می باشد.
 -7-2تحویل مستندات اصلی نرم افزار ( )Source Documentجزء تعهدات موضوع قرارداد نمی باشد و به هیچ عنوان تحویل نمی گردد.
ماده  -8گارانتی نرم افزار :فروشنده تعهد می نماید که خدمات آموزش پس از فروش سیستم مزبور را به مدت 1ماه در قالب این قرارداد و از آن به
بعد در چار چوب قرار داد نگهداری و پشتیبانی 0حداقل به مدت0ماه انجام دهد .

ماده  -9كیفیت خدمات ارائه شده از طرف فروشنده- 9-1 :فروشنده وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط ذکر شده در سامانه و در
چارچوب مفاد قرارداد انجام داده و تمام مهارت ،دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یاد شده بكار خواهد برد.
- 9-2فروشنده در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه  ،بعنوان یک فروشنده صادق و امین خریدار عمل کرده و تمام تجارب و امكانات فنی و تكنیكی
و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است ،مورد نیاز را فراهم خواهد نمود.
 -9-3فروشنده تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین
گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الكترونیكی ،تهیه کرده و به خریدار ارائه می دهد.
ماده  -11سایر شرایط- 16-1 :تعمیرات و جبران خسارات در صورتیكه ناشی از عملكرد فروشنده باشد ،بر عهده وی بوده و در غیر این صورت هیچ
گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- 16-2خریدار اعلام می دارد توانایی انجام موضوع قرارداد را دارد .و هر گونه مسئولیت ناشی از عملكرد خریدار در نحوه انجام موضوع قرارداد بر عهده
وی می باشد.
- 16-3نرم افزار موضوع قرارداد پس از دریافت کد فعال سازی ،قابل برگشت نمیباشد.
- 16-4فروشنده متعهد است در ارتباط با فروش نرم افزار به یک نفر از پرسنل مشتری به صورت مشترک و همزمان آموزش دهد .در صورت افزایش
تعداد کاربران به منظور استفاده از خدمات آموزش ،مبلغ آموزش به ازای هر کاربر توسط خریدار باید پرداخت شود.
ماده  -11فورس ماژور :حوادث غیرمترقبه به وقوع حوادثی مانند سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،اغتشاشات ،قطع اینترنت به دلایل امنیتی و فیلترینگ و
امثالهم که ایجاد و دفع آن خارج از حیطه و اقتدار و اراده فروشنده می باشد اطلاق می شود .در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین ،میبایست
ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت  7روز بعد از دفع حوادث غیرمترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید .در حال فوق
هیچ یک از طرفین حق هیچگونه ادعایی نسبت به یكدیگر نخواهد داشت .در صورت اعلام و توافق فوق الذکر ظرف مهلت تعیین شده کلیه مسئولیت ها
و جبران هزینه ها و خسارات وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می باشد.
ماده - 12اقامتگاه :اقامتگاه طرفین به شرح مقرر در ماده یک قرارداداست از این رو در صورت تغییر اقامتگاه ،طرفین میبایست بلافاصله اقامتگاه جدید
را کتبا به طرف مقابل اعلام نمایند و در صورت عدم ارسال نامه ها و اخطاریه ها و سایر مكاتبات به آدرس مذکور به منزله ابلاغ است.
ماده  -13موارد فسخ قرارداد :در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات فروشنده بیش از مدت 16روز قرارداد فسخ و خریدار موظف به پرداخت هزینه
سرویس های ارائه شده تا تاریخ فسخ قرارداد و پرداخت خسارت ،براساس اعلامیه فروشنده می باشد.
ماده -14نسخ قرارداد :نسخ این قرارداد درچهارده ماده و تبصره و در دو نسخه متحد المتن تهیه و تنظیم گردیده و به ایمیل درج شده در سامانه
توسط خریدار و خریدار ارسال میگردد بین طرفین امضاء دیجیتال و مبادله گردید.
صحت و درستی اطلاعات تماس و ایمیل وارده به عهده خریدار می باشد.
خریدار

فروشنده

