شرکت زاگرس وب افزار غرب (ثبت )1059

شماره نامه................

قرار داد فروش نرم افزار – وبسرویس تحت وب ارسال پیامک با موبایل

تاریخ........................

ماده  – 1طرفین قرار داد و مبلغ قرارداد
این قرار داد بین شرکت زاگرس وب افزار غرب به شماره ثبت  1059به مدیریت آقای رضا شیخله ارائه دهنده خدمات برنامه
نویسی و نرم افزاری به نشانی  ،کردستان  ،سنندج  ،غفور ،کوچه کوهسار  ، 6پالک  05و کد پستی  6696376969که از این پس
در این قرار داد "شرکت" نامیده میشود و از یک سو شرکت/موسسه/سازمان/شخص  ...................................به نشانی
.................................................

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

کد

پستی

 ...............................تلفن

 ...........................................که در این قرارداد "مشتری" نامیده میشود از سوی دیگر و مستندات به ماده ده قانون مدنی منعقد و
نسبت به طرفین آن الزم االتباع گردید.
مبلغ قرارداد ................................ریال معادل ....................................تومان میباشد که بصورت شرایط مندرج در پایین قرارداد پرداخت
میگردد.
ماده  -2موضوع قرار داد
عبارت است از فروش و تحویل نرم افزار وبسرویس ارسال پیامک با موبایل بهمراه اپلیکیشن اندروید
مشخصات اسکریپت  :اسکریپت وبسرویس تحت وب و اپلیکیشن اندروید
زبان برنامه نویسی و پایگاه داده مورد نیاز php 5.4+ , mysql 5.5+ :
نیازمندی ها سیستمی (برای  9555پیامک روزانه)  :سرور لینوکس( )cpanel,directadminبا آپتایم باال و گوشی اندروید با
سیستم عامل نسخه  4به باال با اتصال دائمی به اینترنت و داشتن سیمکارت جهت ارسال پیامک ها
ماده  -3مدت قرار داد
از تاریخ انعقاد قرار داد یک سال شمسی تمام و درصورتیکه قرار داد در این مدت فسخ یا پایان نگرفته باشد و یا هیچیک از طرفین
عدم تمایل خود برتمدید این قرار داد را بصورت کتبی به طرف مقابل اعالم نکرده باشد به خودی خود برای مدتهای مشابه تمدید
خواهد شد .
ماده  – 4تعهدات مشتری
 – 4.9مشتری متعهد میشود اسکریپت را شخصا مورد استفاده قرار دهد و تحت هیچ شرایطی به شخص دیگری واگذار ننماید و
همچنین تحت هیچ شرایطی اجازه فروش را نخواهد داشت و درصورت مشاهده این تخلف  ،شرکت مجاز به شکایت و طلب
خسارت به میزان ده برابر مبلغ پرداختی مشتری میباشد .

شرکت زاگرس وب افزار غرب (ثبت )1059
قرار داد فروش نرم افزار – وبسرویس تحت وب ارسال پیامک با موبایل
___________________________________________________________________________________

 - 4.0مسئولیت نگهداری و تامین منابع سیستمی جهت اجرای اسکریپت با مشتری بوده و کامال در انتخاب میزبان مختار میباشد.
و همچنین مشتری باید دارای یک آدرس اینترنتی متعارف باشد و دارای یک دستگاه گوشی آندروید متصل به اینترنت باشد .
 - 4.7مشتری موظف است هر گونه اقدامات امنیتی وبسایت و سرور را به طور کامل فراهم نماید و در صورت نقص در این موارد
هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود .
– 4.4مشتری موظف است در صورت هک شدن سایت و به سرقت رفتن اسکریپت مراتب را به شرکت اطالع دهد .
 - 4.0مشتری موظف است با استفاده از این اسکریپت پیامک های غیراخالقی را ارسال نکند و درصورت انجام این موارد مراتب
برعهده مشتری است و شرکت هیچ مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد .
 - 4.6اسکریپت تحت وب  ،بصورت کامالً سورس باز تحویل مشتری گردیده است در صورت تغییر سورس اسکریپت شرکت هیچ
گونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد و مسئولیت و عواقب آن با خود مشتری خواهد بود .
تبصره  – 9مشتری میتواند درخواست تغییر و توسعه اسکریپت را به شرکت اعالم دارد و شرکت در رد یا قبول انجام
توسعه اسکریپت مختار میباشد الزم به ذکر است توسعه اسکریپت شامل خدمات پشتیبانی نمیباشد و این قضیه بصورت قراردادی
جدا انجام خواهد گرفت .
 – 4.3مشتری موظف است این اسکریپت را در جهت انجام امورات غیرمجاز (که توسط پلیس فتا تعریف گردیده) استفاده ننماید .
ماده  - 5تعهدات شرکت
 – 0.9شرکت موظف است اسکریپت خریداری شده را حداکثر تا  04ساعت بعد از واریز وجه توسط مشتری به وی تحویل دهد .
 – 0.0شرکت موظف است اسکریپت را برروی سرور مشتری نصب و بصورت فعال ارائه دهد( .تعدد نصب بصورت سه ماه یک بار
میباشد).
 – 0.7شرکت موظف است به درخواستهای پشتیبانی مشتری (فقط در حالت اضطرار) پاسخ گو باشد که این درخواستها شامل رفع
نقص سیستم  ،نصب و کانفیگ اسکریپت برروی سرور مشتری میباشد.
تبصره  - 9چنانچه درخواست پشتیبانی مشتری به جهت توسعه اسکریپت باشد شرکت در قبول یا رد درخواست مختار
است و در صورت قبول انجام توسعه  ،بصورت قراردادی جدا انجام خواهد پذیرفت .
 - 0.4در صورتیکه خطای فنی در اسکریپت رخ بدهد شرکت موظف به رفع آن و جبران خسارت مشتری خواهد بود .
زاگرس وب افزار غرب ثبت RezaWorkShop.IR | 1059
آدرس  :سنندج غفور کوچه کوهسار  6پالک 02

شرکت زاگرس وب افزار غرب (ثبت )1059
قرار داد فروش نرم افزار – وبسرویس تحت وب ارسال پیامک با موبایل
___________________________________________________________________________________

 – 0.0در صورت هک شدن سایت مشتری و از دست رفتن اطالعات  ،شرکت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت .
ماده  – 6فسخ قرار داد
 – 6.9در صورتیکه مشتری تا حداکثر یک هفته بعد از خرید اسکریپت  ،از استفاده از اسکریپت منصرف شود  ،شرکت موظف است
کل هزینه پرداختی مشتری را باز پس دهد  .البته مشتری موظف است درخواست خود را بصورت کتبی به شرکت اعالم دارد و
همچنین تعهد عدم استفاده از اسکریپت را بصورت کتبا به شرکت اعالم بدارد .
 - 6.0در صورتیکه مشتری تا حداکثر یک ماه بعد از خرید اسکریپت  ،از استفاده از اسکریپت منصرف شود  ،شرکت موظف است
 75درصدکل هزینه پرداختی مشتری را باز پس دهد  .البته مشتری موظف است درخواست خود را بصورت کتبی به شرکت اعالم
دارد و همچنین تعهد عدم استفاده از اسکریپت را بصورت کتبا به شرکت اعالم بدارد .
 – 6.7هر یک از طرفین قرار داد موظف هستند در صورت عدم رعایت مفاد ق رار داد توسط طرفین  ،موارد را به به طرف مقابل
اطالع دهند و در صورت عدم توجه و رسیدگی به طور یکطرفه قرار داد را فسخ نمایند و طلب خسارت کنند.
 – 6.4فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین به وجود آورده و تا لحظه فسخ قرار داد بدانها عمل نشده است ،
نقض نخواهد کرد و طرفین قرارداد بایستی نسبت به تسویه یا طلب با طرف مقابل اقدام نمایند.
ماده  -7حل اختالف
 – 3.9کلیه اختالفاتی که ممکن است در تعبیر ویا تفسیر و اجرای این قرار داد پیش آید و از طریق مذاکره و مکاتبات بصور ت
دوستانه حداکثر ظرف مدت دو هفته حل و فصل نشود  ،در مرحله بعد توسط هیاتی سه نفره مرکب از نمایندگان طرفین و شخص
مرضی الطرفین رسیدگی گردیده و نظر هیات الزم التباع خواهد بود .
 – 3.0در صورت هک شدن سایت مشتری  ،مشتری ابتدا باید بطور کامل و واضح نحوه هک شدن سایت را مشخص کند و در
صورتیکه مسبب  ،اسکریپت بوده باشد مراتب را به شرکت اطالع دهد تا شرکت رسیدگی کند .
ماده  – 8نحوه پرداخت وجه و مالیات
مالیات این قرار داد برعهده شرکت بوده و هزینه خرید برنامه بصورت آنالین از طریق درگاه پرداخت  ،یا بصورت کارت به کارت به
حساب شرکت واریز گردد .
 – 6.9جهت پرداخت هزینه و خرید اسکریپت از طریق پورتال  http://rezaworkshop.irاقدام گردد .
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ماده  – 9نسخ قرار داد
این قرار داد در  1ماده و سه تبصره و در دو نسخه که پس از امضای طرفین هر دو حکم واحد را خواهد داشت  ،تنظیم و مبادله
شده است و از سوی طرفین الزم االجراست .

آدرس سایت (جهت استفاده و نصب اسکریپت)....................................................... :
نام و نام خانوادگی و شماره تلفن مسئول فنی سایت ................................................. :
نام و نام خانوادگی و شماره تلفن مالک سایت ................................................. :
مبلغ پرداختی مشتری به شرکت ................................................ :
شماره کارت یا حساب پرداخت کننده (اختیاری – جهت بازپرداخت وجه در صورت لزوم)........................................................... :
پرداخت نقدی :

شماره پیگیری پرداخت  ،تاریخ پرداخت و نحوه پرداخت (اینترنتی  ،واریز به حساب  ،پرداخت نقدی) ............................................. :

(لطفا کلیه صفحات قرار داد را امضا بفرمائید)
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