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بسمه تعالی
قرارداد نمایندگی سیستم پازن
با اتکا به خداوند متعال
این قرارداد فیما بین شرکت مهندسی سنا ارتباطات اسپادانا (سنــاکو) به نمایندگی آقای مسیح پورحقانی به شماره شناسنامه  ، 9684کد ملی 1167112121
 ،صادره از اصفهان به آدرس اصفهان ،میدان شهدا ،ابتدای خیابان مدرس ،بن بست  ،1پالک  ،1طبقه ،1واحد  1و تلفن  37179922336و آدرس پست الکترونیکی
 info@see.co.irبه عنوان فروشنده از یک طرف و آقای  .......................................به کد ملی  ..........................................صادره از  ، ........................متولد
 ،...................فرزند  ، ...........................به آدرس  ........................................................................................................ :به کد پستی  .......................................به شماره تماس
 ................................................به آدرس پست الکترونیـکی  ............................................ :به عنوان خریدار بشرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد
آن می باشند.
ماده  -4موضوع قرارداد :
نسخه نمایندگی سیستم پـــازن با قابلیت ایجاد انواع سایت و فروشگاه های آنالین با قابلیت مدیریت کلیه سایت ها و فروشگاه ها به صورت متمرکز
توضیح  :در این قرارداد و در خود سامانه کلیه سایت ها و فروشگاه های که به صورت مستقل قابل ایجاد و مدیریت می باشند تحت عنوان پورتال نامگذاری شده است
)1-1

تعداد پورتال قابل ایجاد ...................... :

)1-1

تعداد دامنه  irهدیه ........................ :

)7-1

حجم هاستینگ هدیه ...................... :

)9-1

قابلیت ریبرند ................................. :

ماده  -2تعهدات شرکت سنا ارتباطات اسپادانا (فروشنده)
)1-1
)1-1
)7-1
)9-1
)7-1
)8-1
)2-1
)6-1

در صورتی که خریدار در مدت قرارداد اقدام به تهیه یک یا چند دامنه نماید ،فروشنده تعهد می نماید دامنه های درخواستی را بر روی سامانه ایشان تنظیم نماید.
فروشنده متعهد می گردد اطالع رسانی های قبل از زمان انقضا دامنه (در صورتی ثبت توسط فروشنده) و هاستینگ سامانه را به صورت منظم به شماره موبایل و
ایمیل ذکر شده در این قرارداد به صورت پیام کوتاه و ایمیل انجام دهد و در صورت عدم تمدید توسط خریدار هیچ تعهدی بر عهده فروشنده نخواهد بود.
فروشنده تعهد می نماید در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم نسبت به برطرف کردن آن اقدام و خریدار را مطلع نماید.
هیچ محدودیت زمانی جهت فعال سازی و به کارگیری تعداد پورتال های قابل ایجاد توسط خریدار وجود نداشته.
فروشنده می بایست نسبت به پاسخگویی به سواالت و مشکالت خریدار در ساعات اداری شرکت اقدام نماید و از هیچ کوششی در این زمینه کوتاهی ننماید.
فروشنده تعهد می نماید از کلیه اطالعات سرویس ارائه شده به صورت منظم نسخه پشتیبان تهیه نمائید و در برقرای امنیت سرویس ارائه شده کلیه نکات و
مسائل امنیتی را در نظر بگیرد.
فروشنده متعهد می گردد فیلم ها و فایل های آموزشی کار با سامانه را در اختیار خریدار قرار دهد .و در صورت نیاز یا درخواست خریدار به آموزش حضوری ،با
اعالم هزینه مربوطه ،نسبت به آموزش کار با سایت در محل دفتر شرکت مهندسی سناکو اقدام کند.
خدمات پشتیبانی صرفا شامل رفع عیب و ایرادات فنی نرم افزار ،صحت کارکرد و آنالین بودن وب سایت ها ،و پاسخگویی به سواالت و راهنمایی های مورد
نیاز خریدار جهت کار با سیستم در روز های کاری و ساعات کاری بوده که به صورت رایگان توسط فروشنده انجام می شود.

)4-1
)13-1
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انجام تغییرات در گرافیک و قالب وب سایت ها ،اضافه کردن قابلیت و یا ماژول جدید ،بروز رسانی مطالب سایت خریدار  ،همچنین پاسخگویی و یا مشاوره
حضوری و یا پاسخگویی و پشتیبانی در ایام تعطیل شامل هزینه جداگانه می باشد.
فروشنده متعهد می گردد ،هر زمان که خریدار درخواست دهد ،کلیه دامنه هایی را که برای ایشان ثبت کرده است ،به هر شرکت یا شناسه معرفی شده از سمت
وی انتقال دهد.

ماده  -9تعهدات ( ..........................................خریدار)
)1-7
)1-7
)7-7
)9-7
)7-7
)8-7
)2-7
)6-7
)4-7
)13-7

)11-7

خریدار متعهد است نسبت به پرداخت به موقع مبلغ توافق نامه مطابق ماده  8توافق نامه  ,به مجری اقدام نماید .
مسئولیت مطالب و محتوای کلیه پورتالها که توسط خریدار ایجاد یا اجازه ایجاد آن به سایرین واگذار می شود ،به عهده خریدار میباشد و فروشنده از هرگونه ادعا،
خسارت و یا شکایتی در این ارتباط مصون و مبری میباشد.
خریدار موظف است هویت شخص استفاده کننده از هر پورتال را اعم از حقیقی و حقوقی احراز نماید تا در مواقع لزوم ،امکان شناسایی و معرفی وی به مراجع
ذیصالح وجود داشته باشد  ،در غیر این صورت شخص خریدارمسئول کلیه پورتال ها و محتویات ارائه شده در آن ها خواهد بود .
خریدار باید پاسخگوی مشتریان خود و پذیرای کلیه مسؤلیتهای مشتریمداری باشد و فروشنده مصون و مبری از هرگونه مسئولیت نسبت به تعهدات و پشتیبانی
مشتریان خریدار می باشد.
کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بعهده خریدار می باشد.
انجام طراحی انیمشن ،طراحی لوگو  ،طراحی کاتالوگ  ،عکاسی صنعتی  ،تایپ  ،ترجمه  ،انیمیشن های خاص  ،تهیه و تولید موسیقی  ،صدا و فیلم و ...جزء
خدمات فروشنده نمی باشند و درصورت نیاز خریدار می بایست خود نسبت به تهیه و یا سفارش آن ها برای خود یا هر یک از پورتال های خود اقدام کند.
گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه اینترنتی و طی مراحل قانونی با ارگان یا شرکت عامل بر عهده خریدار یا صاحب هر پورتال می باشد و فروشنده فقط
متعهد می گردد بستر استفاده و فعال سازی این دو ابزار در وب سایت فراهم باشد.
کلیه تغییرات یا اختالالتی که توسط خریدار یا هر یک از صاحبین پورتال ها در محتوا سایت ،ظاهر و یا چیدمان سایت به هر دلیلی انجام شود ،در صورت نیاز به
رفع مشکل توسط فروشنده شامل هزینه جداگانه می باشد که با توجه به حجم کاری قبل از انجام توسط فروشنده برآورد هزینه و به خریدار اعالم می شود.
خریدار حق واگذاری موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان و شرایطی ولو به وکالت یا نمایندگی یا مشارکت ،مگر با دریافت اجازه کتبی از فروشنده به غیر را ندارد
.در غیر اینصورت مکلف به جبران خسارات و ضرر و زیانهای وارده طبق تشخیص فروشنده میباشد.
خریدار تعهد می نماید قیمت وب سایت ها و ماژول های ارائه شده به مشتریان را به گونه ای قیمت گذاری کند که هزینه آن از حداقل قیمت تعیین شده
توسط فروشنده ،درج شده در وب سایت  www.paazen.com :کمتر نبوده و در صورت ارائه هرگونه شکایت ازسمت سایر نمایندگان مبنی برارائه قیمت
کمتر از مقادیر مشخص شده ،فروشنده مجاز به مسدود نمودن پنل خریدار و جبران ضرر و زیان از جانب خریدار می باشد.
محتوای وب سایت ها میبایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.
 با اصول و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛
 باعث تشویش اذهان عمومی نگردد؛
 مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد؛
 به اخال ق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛
 با سیاستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد؛
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ماده  – 1تمدید سالیانه
)1-9
)1-9
)7-9

هزینه تمدید سامانه  ،به ازای هر پورتال فعال ،ساالنه مبلغ  733،333ریال می باشد .که متناسب با افزایش هزینه ها و قیمت های ساالنه قابل افزایش می باشد.
هزینه تمدید سامانه صرفا جهت بروز رسانی ها سامانه و ماژول های فعلی و افزودن گزینه های جدید به سامانه می باشد .و شامل انجام ویرایشات و تغییرات
درخواستی از سمت خریدار در وب سایت ایشان یا سفارش ماژول و امکانات اختصاصی از سمت ایشان نمی باشد.
هزینه تمدید دامنه و هاست نیز بر اساس تعرفه هر سال به خریدار اطالع رسانی می شود .و در سایت فروشنده به صورت انالین قابل مشاهده می باشد.

ماده  - 5مبلغ قرارداد
)1-7
)1-7

هزینه سامانه مبلغ  .................................ریال ( ...................................ریال) برآورد گردیده است که جزئیات پرداخت آن در ماده  1-7قرار داد شرح داده شده است
مبلغ  .............................................................. :ریال به عدد ( ............................................................ ..........................ریال به حروف ) به صورت نقدی به شماره
حساب  9738171468 :و یا شماره کارت  8139772441676117 :و یا شماره شبا  IR730120000000004306151986 :نزد بانک ملت به نام مسیح
پورحقانی واریز می گردد .و مبلغ  ................................... :ریال به عدد ( ....................................................................ریال به حروف ) به صورت چک با مشخصات
 :شماره چک ......................................... :بانک  ..................................شعبه ..........................به شماره حساب  .........................................به تاریخ .........................
در وجه شرکت مهندسی سنا ارتباطات اسپادانا.

ماده  -6شرایط فسخ
)1-8

)1-8

با توجه به توضیحات کامل فروشنده و بررسی های کامل صورت گرفته توسط خریدار در خصوص خدمات فروشنده ،قابلیت های فنی موجود در نرم افزار ،قابلیت
ها و خدمات موجود بر روی پکیج خریداری شده و توجیه شدن کامل خریدار ،قرارداد بسته شده به هیچ عنوان از سمت خریدار قابل فسخ نمی باشد .در
صورت درخواست خریدار به فسخ قرارداد و ارسال درخواست کتبی ایشان تا قبل از خرید دامنه،اختصاص فضای هاست و راه اندازی اولیه و قبول تقاضای ایشان
از جانب شرکت مهندسی سناکو %50 ،از مبلغ قرارداد بعنوان خسارت قرارداد به نفع فروشنده محاسبه وکسر خواهد شد.
در صورتی که فروشنده تصمیم به فسخ قرارداد و یا قطع همکاری بگیرد ،حتی در سالیان بعد ،متعهد می شود یک سیستم و یا شرکت معتبر جایگزین معرفی
کرده و تمامی اطالعات خریدار را بدون دریافت هزینه به آن انتقال دهد ،و یا یک نسخه کامل از سامانه ،همراه با سورس کامل آن را برای خریدار بر روی سرور
و یا هاست مورد تایید ایشان نصب و در اختیار ایشان قرار دهد.

ماده  – 7شرایط استفاده از سیستم نرم افزاری پازن
کلیه خدمات و سرویس های نرم افزاری ذکر شده در این قرارداد ،صرفا به صورت آنالین ارائه می گردد و فقط قابل استفاده بر روی سرور های اختصاصی شرکت سنا
ارتباطات اسپادانا می باشد و امکان انتقال و یا نصب هیچ یک از پورتال های ایجاد شده به شرکت یا سرور دیگر نمی باشد .و در صورتی که فروشنده
تصمیم به قطع همکاری یا قطع ارائه سرویس دهی در خصوص موضوع قرار داد بگیرد ،جزئیات آن در بند  1-8ذکر شده است.
ماده  - 8حل اختالف
طرفین همواره سعی خواهند نمود تا مسائل و مشکالت احتمالی فی مابین را از طریق حسن تفاهم و اعتماد متقابل حل و فصل نمایند و چنانچه در مورد یا مواردی طریق
فو ق موثر واقع نگردید  ،مرجع قابل قبول سازمان نظام صنفی رایانه ای می باشد.

تاریخ

4931/00/00

شماره

 -31ت0000-

پیوست

ص1

ماده  - 3وقایع قهریه :
به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین از قبیل (و نه محدود به ) جنگ  ،اعتصاب اغتشاش عمومی  ،صاعقه  ،وضع قوانین و مقررات و
دستورالعملهای دولتی و مانند اینها تا زمانی که وضعیت فو ق العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد  ،به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این توافق نامه را با اشکال مواجه
کند ،مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.در صورت وقوع پیش آمدهای فو ق با تشکیل کمیته های مرکب از فروشنده و کارفرما موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و
اجرای موضوع این توافق نامه تا رفع حوادث مذکور در این ماده به حالت تعلیق در خواهد آمد و در صورتی که حالت تعلیق از سه ماه بیشتر به طول انجامید  ،فروشنده و
کارفرما حق خواهند داشت که با پیشنهاد جدیدی که متناسب با شرایط و عوامل زمان تعیین و از طرف کارفرما به مجری اعالم میگردد به کار ادامه دهند.
ماده  – 40مشخصات تماس و اطالع رسانی های سامانه
نشانی و اطالعات تماس طرفین همانست که در مقدمه قرارداد ذکر گردیده است و هریک از طرفین تعهد نمودند که تغییرات نشانی و یا اطالعات تماس خود را کتباً به
اطالع دیگر برسانند ،در غیر اینصورت نشانی طرفین از حیث ابالغ اورا ق و کلیه اطالع رسانی ها معتبر می باشد.
ماده  - 44قانون حاکم بر توافق نامه
این توافق نامه از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران می باشد .و در  11ماده ،به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان
و برابر می باشد .کلیه نسخ این توافق نامه و تبصره های ذیل آن در تاریخ  ..............................به امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این توافق نامه  ،خود را متعهد
و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند
فروشنده

کارفرما

................................................................

شرکت مهندسی سنا ارتباطات اسپادانا

