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  ارزش افزوده)  SMS ( هقرارداد فروش سیستم پیام کوتا
  طرفین قرارداد )1

  وانده می شودکه بعد از این خریدار خ......................................................................... به نمایندگی.................................................................این قرارداد بین 
جهت  ،وشنده نامیده می شود از طرف دیگرکه بعد از این فر علیرضا جوانبختیبه نمایندگی آقاي  شرکت گویا هگمتان پویا سیستماز یک طرف و 

  .د می گردداس شرایط و مقررات مشروح زیر منعقانجام فعالیتهاي موضوع قرارداد، براس
  موضوع قرارداد )2

قابلیـت   بـا   traffic ralayبه همـراه سـرویس   ...................................................................................................................... اختصاصی) هاي(اختصاص شماره
  .پیام هاي کوتاه ارزش افزوده ) ارسال و دریافت ( اتصال به نرم افزار اختصاصی جهت سرویس انتقال 

  راردادمدت ق )3
  .ت مدت اجراي این قرارداد یک سال پس از امضا و مبادله قرارداد می باشد و از آن تاریخ تا انتهاي قرارداد از سوي طرفین الزم االجراء اس

  مبلغ کل قرارداد )4
  :مبلغ کل قرارداد به شرح ذیل می باشد

  .ریال می باشد............................................................................................................................اختصاصی ) هاي(هزینه شماره  :هزینه ثابت  -1-4
  .ریال می باشد ....................................................................................................هزینه سامانه ارسال و دریافت گویا تحت ویندوز  :هزینه نرم افزار  -2-4
  .در هر زمان و طی استعالم خریدار توسط فروشنده اعالم خواهد شد SMSهزینه ارسال و دریافت هر : هزینه متغیر -3-4

به مشتري ابالغ خواهد ر فاکتو یک  دریافتی در انتهاي هرماه در قالب  SMSهزینه دریافت تا حد ارسال رایگان می باشد و هزینه مازاد :  1تبصره 
  .شد

  نحوه پرداخت )5
بـدیهی اسـت قـرارداد پـس از     . را پس از امضاء و مبادله قرارداد به فروشـنده پرداخـت نمایـد     4-1هزینه ثابت موضوع بند خریدار موظف است 

  .ام نیاز به ارسال و یا دریافت پرداخت شودنیز باید بصورت پیش خرید و قبل از هنگ 4-2هزینه متغیر بند . پرداخت مبلغ فوق الذکر نافذ خواهد بود
  تعهدات خریدار )6
  .خریدار مجاز به فروش ترافیک ارسال و دریافت پیام به شخص ثالث نمی باشد -1-6
 در راستاي موضوع قرارداد حاضر یعنی در زمینه ارائه سرویس متنوع ارزش "را صرفا دخریدار متعهد می گردد شماره اختصاصی مورد قراردا -2-6

بدیهی است در صورت عدم رعایت مراتب فوق الذکر خریدار موظف بـه جبـران خسـارات وارده طبـق تشـخیص      . افزوده پیام کوتاه ، استفاده نماید
  .فروشنده خواهد بود

ه ماه پس از صدور ظرف مدت س) بنا به درخواست خریدار ( خریدار تضمین می نماید تعداد پیام کوتاه اعتبار داده شده از سوي فروشنده را  -3-6
  . استفاده شده تلقی می گردد "بدیهی است پس از گذشت مدت مذکور، اعتبار تخصیص داده شده کال. فاکتور ارسال نماید

ه مسئولیت متن و محتواي پیام هاي ارسالی در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر ، به عهده خریدار می باشد و خریدار فروشنده را از هرگون -4-6
  .دعا و شکایتی در این ارتباط مصون و مبري می داردا

هاي مربـوط بـه     SMSدر صورتیکه به علت بروز مشکالت یا شرایط بحرانی ، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندي انتقال  -5-6
  .خریدار شود، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروزیافته، موظف به رعایت زمانبندي مذکور می باشد

با توجه به اینکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده فی مابین اپراتورهاي مخابرات و شرکت مخابرات ایران منعقد می شـود، خریـدار    -6-6
  .می باشد 1ضمن اقرار به پذیرش مفاد و شرایط قرارداد فوق الذکر ، موظف به رعایت کلیه موارد مذکور در پیوست شماره 

  
  

  : ............................... تاریخ
  : .............................. شماره

 : .................تعداد صفحات 

 صفحه



 

 ٢

  
  دات فروشنده تعه) 7      

  .ادفروشنده براي ارسال و دریافت پیام هاي کوتاه خریدار، شماره اختصاصی مورد قرارداد را طی مدت قرارداد در اختیار خریدار قرار خواهد د -1-7
  .شرکت ارتباطات سیار می باشد  SMS-centerاز طریق اتصال به   SMSفروشنده موظف به انتقال  -2-7
  .پشتیبانی و آپدیت رایگان می باشد یک سالداراي این نرم افزار  -3-7
  جرائم تاخیر در پرداخت ها )8

روز مشمول خسارت معادل یک درصد صورتحساب بـه ازاي هـر روز    30روز تا  7بیش از ) مربوط به هزینه هاي دریافت ( در پرداخت ها  تاخیر 
  .حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت خواهد داد 13-1روز مطابق بند  30دیرکرد در پرداخت خواهد شد و تاخیر بیش از 

  مالکیت اسناد و اطالعات محرمانه )9
ی طرفین مجاز نیستند بدون کسب مجوز کتبی از یکدیگر ، اطالعات مربوط به انجام موضوع قرارداد را در اختیار سایر اشخاص حقیقی و یـا خصوصـ  

  . قرار دهند 
  حل اختالف )10

ناشی از اجراي قرارداد، هیئت حل اختالف، مرکب از نماینده فروشنده ، نماینـده خریـدار و داور مرضـی الطـرفین ،      در صورت بروز هرگونه اختالف
در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت یک ماه ، موضـوع بـه مراجـع    . اختالف بوجود آمده را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام می نمایند

  .ذیصالح قانونی ارجاع می گردد
   موارد فسخ قرارداد و خاتمه آن )11

اعالمیه فروشنده ،  در صورت فسخ قرارداد از سوي خریدار، وي موظف است به ازاء سرویس هاي ارائه شده تا تاریخ فسخ قرارداد، براساس -1-11
، خریـدار موظـف بـه جبـران آن     در صورتی که فسخ قرارداد، منجر به وارد آوردن خسارت به فروشنده گـردد . با وي تسویه حساب به عمل بیاورد

  .خواهد بود
  .هر یک از طرفین با اعالم قبلی یک ماهه مجاز به فسخ قرارداد می باشند ، به شرطی که نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرارگیرد -2-11

  فورس ماژور )12
در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزي و امثالهم براي هریک از طرفین ، می بایست ضمن اعـالم کتبـی مراتـب مزبـور     

در حالت فورس ماژور هیچ یک از . روز از تاریخ وقوع حوادث غیر مترقبه نسبت به تمدید یا فسخ قرارداد با طرف دیگر توافق نماید 15ظرف مدت 
  .ین حق هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهد داشتطرف
  1پیوست قرارداد  پیوست شماره  )13
  : نشانی فروشنده  )14

  شرکت گویا هگمتان پویا سیستم –307پالك  -شهپر بن بست -مسجد حوض آقاپشت  -خیابان بین النهرین –همدان         
  0811  -8261072فکس       0811  -8282010: تلفن 

  ..................................................................................................................................................................................:....................شانی خریدارن
  ...........................: ......پست الکترونیک .........................................: ....موبایل ......... ...............:.........نمابر .............................................تلفن 

ورت کلیـه نامـه هـا و اوراق و    هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتبا به طرف مقابل ابالغ کند، در غیر اینص
  .اظهار نامه ها به نشانی قبلی ارسال و ابالغ شده تلقی خواهد شد

  قوانین حاکم بر قرارداد) 15
  .این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوري اسالمی ایران می باشد

  .اء طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارندو یک پیوست تنظیم شده و به امضماده ، یک تبصره  15این قرارداد در دو نسخه ، 
  

  
  مهر و امضاء خریدار                                         مهر و امضاء فروشنده                                             

  ................................ : تاریخ
 : ................................ شماره

 صفحه
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  1پیوست شمار ه 

مخابرات و شرکت ارتباطات سیار منعقد می گردد، خریدار   SMSفی مابین اپراتورهاي با توجه به اینکه قرارداد حاضر در چارچوب قرارداد منعقده 
  :موظف به رعایت موارد زیر می باشد

خریدار موظف به رعایت ضوابط، استانداردها و دستورالعمل هاي ابالغی از سوي شرکت ارتباط سیار، که به شکل کتبی از طرف فروشـنده بـه    -1
  .باشدخریدار ابالغ می شود ، می 

و قـوانین    PRCخریدار موظف به رعایت قوانین دولت الکترونیک از قبیل قوانین امنیتی اینترنت، قوانین امنیتی سیستم هاي اطالعاتی کامپیوتر  -2
 .محرمانگی اینترنت می باشد

 .نده به وي ارائه نمایدماه نگهداري نماید و طبق درخواست فروش 3خریدار موظف است رکوردهاي استفاده از موضوع قرارداد را تا  -3

ی کاربران انتهایی اقدام کند ، و مسئولیت ارسال هرگونه پیام تجـاري  بلخریدار نباید نسبت به ارسال پیام هاي تجاري ناخواسته بدون رضایت ق -4
 .براي کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده خریدار می باشد

داخـت  ردر صورت عدم رضایت گیرندگان جریمه هایی پیش بینی نماید، خریدار متعد بـه پ چنانچه قانون براي فرستندگان پیام هاي ناخواسته  -5
 .جریمه ها در صورت نقص قانون می باشد

 .خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده براي ارسال پیام هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نماید -6

شود، خریدار متعهـد بـه جبـران    )  Receivering Party Pays (ر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ براي پیام هاي ناخواسته چنانچه کارب -7
 .آن می باشد

 .ارائه سرویس ها در نظر بگیرددر را   SMS-Centerخریدار باید محدودیت هاي شبکه و  -8

ظرفیت مورد نیاز به صورت حداقل و حداکثر خریدار موظف است ، در صورت خواست فروشنده، میزان و حجم ترافیک ناشی از هر سرویس و  -9
 .را در بازه هاي مختلف زمانی در طول روز و در روزهاي مختلف هفته به فروشنده اعالم نماید

مسئولیت آثارسوء ناشی از ارسال پیام هاي خریدار براي مشتریان و جبران خسارت در مقابل کلیه دستگاه هاي بازرسـی و نظـارتی، بـه عهـده      - 10
 .باشد خریدار می

ق ضوابط آشکار نمودن پیامها و مسدود نمودن آنها قبـل  ابفروشنده حق دارد در صورت لزوم و یا بنا به درخواست مراجع قانونی و بازرسی مط  - 11
 .از ارسال به کاربران اقدام نماید

 .محتواي پیام ارسالی می بایست با هریک از اصول پنج گانه زیر مطابقت داشته باشد - 12

  و مبانی دین اسالم و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد؛با اصول . الف 
  باعث تشویش اذهان عمومی نگردد ؛. ب 
  مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد ؛. پ 
  به اخالق حسنه حاکم بر جامعه آسیب نرساند؛. ت 
  ایرت نداشته باشد ؛اقتصادي کشور مغست هاي فرهنگی ، اجتماعی و ابا سی. ث 

  
  

  مهر و امضاء خریدار                                                           مهر و امضاء فروشنده                                  
  
  
  

  :مدارك مورد نیاز ضمیمه قرارداد     
  نامه سربرگ  دار تقاضاي خط با مهر و امضاي مدیریت :سازمانها ) الف 
  فتوکپی روزنامه رسمی شرکت و نامه سربرگ دار تقاضاي خط با مهر و امضاي شرکت :شرکتها ) ب 

  : .................................. تاریخ
 : .................................. شماره

 صفحه


