تاریخ :
شماره :

داده بان مشاور رایکا

قرارداد فروش نرم افزار
اندازه گیر پهنای باند (rband) WAN

خریدار:
نام شرکت:
شماره ثبت:

نماینده شرکت:
شماره تماس:

کد اقتصادی:

کد پستی:

آدرس:
پست الکترونیک:
فروشنده:
نماینده شرکت:

نام شرکت/شخص حقیقی:
شماره ثبت(حقوقی):

کد اقتصادی(حقوقی)/کد ملی(حقیقی):

تلفن ثابت:

موبایل:

کد پستی:

آدرس:
 -1موضوع قرارداد:
-1-1

موضوع قرارداد فروش یک نسخه از نرم افزار اندازه گیر پهنای باند  WANنسخه  .......................مطابق امکانات راهنمای پیوستی
است.

-2

تعهدات فروشند:

-2-1

حداکثر در مدت  48ساعت کاری نسبت به ارائه نرم افزار با الیسنس به نام خریدار و همچنین فایل راهنما اقدام نماید.

-2-2

نرم افزار در قبال خطای برنامه نویسی به مدت یکسال گارانتی می شود و فروشنده متعهد است حداکثر در مدت  48ساعت
کاری پس از درخواست کتبی خریدار جهت رفع اشکال از راه دور و پاسخگویی از طریق تیکت به صورت رایگان اقدام نماید.

تبصره  :1خطای برنامه نویسی خطایی است که بر روی یک سیستم عامل عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر نرم افزارها و مشکالت
سخت افزاری نمایان باشد که تشخیص آن به عهده فروشنده است.
تبصره  :2عدم تطابق نرم افزار با نیازهای مشتری و مشکالت به وجود آمده ناشی از کاربرد غیر صحیح توسط کاربران و اشکاالت ناشی از
محیط اجرایی مانند سخت افزار ،شبکه و سیستم عامل (اشکاالت اجرایی) به عنوان خطای برنامه نویسی تلقی نمی گردد.
تبصره  :3این برنامه صرفا روی سیستم عامل ویندوز و نسخه های  7 ،XPو  10تست شده است و گارانتی و پشتیبانی می گردد.
-2-3

پشتیبانی نرم افزار به مدت یکسال و به صورت راه دور بوده و شامل موارد زیر می باشد.

تاریخ :
شماره :

داده بان مشاور رایکا

 .2-3-1تحویل نسخ جدید نرم افزار در طول مدت قرارداد در صورت درخواست کتبی خریدار.
 .2-3-2رفع اشکاالت منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی باشد.
 .2-3-3پاسخگویی از طریق تیکت به مشکالت اجرایی کارکنان خریدار.
 -3تعهدات خریدار:
-3-1

با توجه به امکانات راهنمای پیوستی  ،عقد این قرارداد به منزله علم و آگاهی کامل و پذیرش نرم افزار خریداری شده می باشد.
اظهار بی اطالعی از امکانات و نحوه عملکرد نرم افزار برای فروشنده ایجاد مسئولیت نمی نماید و درخواست هر گونه تغییر منوط
به توافقنامه دیگری است.

-3-2

خریدار متعهد می گردد به هیچ عنوان اقدام به ارائه نسخه نرم افزار به شخص حقیقی و یا حقوقی ثالت ننماید.

 -4مدت قرارداد:
-4-1

مدت زمان قرارداد از تاریخ  ............................................................به مدت یکسال تا تاریخ  ............................................................می باشد.

 -5مبلغ قرارداد:
-5-1

کل مبلغ در هنگام امضاء قرارداد به شرح زیر در وجه فروشنده پرداخت می شود.

 .5-1-1فروش نرم افزار  ......................................................................................ریال
 .5-1-2هزینه پشتیبانی یکساله  ......................................................................................ریال
-5-2
-6

فروش نرم افزار مطابق با ماده  104قانون مالیات مستقیم و ماده  38قانون تامین اجتماعی مشول مالیات و بیمه نمی باشد.
حق امتیاز (کپی رایت)
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حق امتیاز (کپی رایت) نرم افزار موضوع قراداد در اختیار فروشنده است.

-6-2

موضوع قرارداد مجوزی به عنوان حق استفاده از نرم افزار فقط توسط خریدار می باشد
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تحویل کدهای نرم افزار جزء تعهدات موضوع قرارداد نمی باشد.

-6-4

خریدار و کارکنان وی حق تکثیر و الگوبرداری از نرم افزار را ندارند.

-6-5

خریدار حق واگذاری رسمی و یا غیر رسمی نرم افزار به شخص ثالث را ندارد.

 -7سایر:
-7-1

در صورت بروز اختالف در حیطه این قرارداد ،موضوع بدوا از طریق مذاکره بین دو طرف مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت و
در صورت عدم توافق به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان داور ارجاع داده می شود.

-7-2

این قرارداد دارای  7ماده 21 ،بند و  2تبصره در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارند در تاریخ  .................................تنظیم و به
امضای طرفین رسیده است.

امضاء و مهر فروشنده:

امضاء و مهر (اثر انگشت) خریدار:

