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تعهدنامه
ماده  -1طرفين تعهدنامه
اين تعهدنامه بين آقای  ...................به کد ملی  .............................به عنوان مديرعامل داده پردازی آموت به کد اقتصادی  ..........................و
شماره ثبت  ...............به نشانی :مشهد -بلوار دستغيب -نبش خيابان بيستون – مجتمع بين المللی تک – طبقه چهارم – تلفن051 31777کدپستی
که از اين پس در اين تعهدنامه طرف اول ناميده میشود و آقای /خانم

 9185813438و آدرس پست الکترونيکی

 .............................به کدملی  ..........................به نشانی .................................................................. :کدپستی  ..............................موبايل
 ...........................تلفن  .........................آدرس پست الکترونيکی  ................................................که از اين پس در اين تعهدنامه طرف دوم
ناميده میشوند ،به شرح ذيل منعقد و طرفين متعهد به اجرای مفاد آن میباشند.
ماده  -2موضوع تعهدنامه
واگذاری سرويس پنل مديريتی سامانه پيام صوتی با تعرفه سطح ....
ماده  -3مدت تعهدنامه
مدت اجرای اين تعهدنامه از تاريخ  ......./...../....به مدت يک سال شمسی بوده و در سالهای آتی با پرداخت  69%مبلغ تعرفه مندرج در سايت
آوانک در آن سال قابل پرداخت و تعهدنامه قابل تمديد می باشد.
ماده  -4مفاهيم تعهد نامه
طرف اول :واگذار کننده سرويس پنل مديريتی سامانه پيام صوتی می باشد.
طرف دوم  :عبارت است از هر شخص حقيقی و يا حقوقی امضا کننده ذيل سند حاضر که با پذيرش قيود و مندرجات آن و با ارائه مدارک
.

مربوطه ،درخواست دريافت سرويس را می نمايد.
پنل مديريتی زيرگروه  :به پنل های مديريتی مشابه و زير مجموعه پنل مديريتی طرف دوم گفته می شود.
کاربری :به پنل هايی که زير مجموعه پنل طرف دوم هستندو دسترسی محدودتری نسبت به پنل مديريتی طرف دوم دارند ،اطالق می گردد.
مسدود  :برداشتن دسترسی به امکانات موجود در پنل کاربری و مديريتی.
مانيتور کردن  :کنترل و نظارت به درستی کارکرد و محتوی پيام های صوتی.
سايت آوانک  :به آدرس اينترنتی

می باشد.
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ماده  -5محصول و خدمات تعهدنامه
نام محصول /خدمات
1-

سرويس پنل مديريتی سامانه پيام صوتی با تعرفه

-5

سطح ....

مبلغ (ریال)
......................

مبلغ به حروف
............................

تبصره  -1بهای ارائه سرويس جديد مازاد بر تعهدنامه اوليه ،طی صورت حساب جداگانهای توسط طرف اول مشخص و برای طرف دوم ارسال
میگردد .با توجه به اينکه طرف اول بسته نرم افزار آماده ارائه می کند ،خدمات و امکانات برنامه برای طرف دوم مشخص است و تغييرات غير
اساسی و ظاهری و گزارشات خاص جهت طرف دوم با اخذ هزينه های مربوطه و با توافق طرفين ،توسط طرف اول قابل انجام خواهد بود.
 -2-5هزينه ارسال هر پيام صوتی طبق تعرفه مصوب سايت آوانک (به تفکيک داخل شبکه و خارج شبکه) به صورت ثانيه ای محاسبه میگردد.

 -3-5انتقال شارژ از پنلی به پنل ديگر و يا شرکت ديگر مقدور نمیباشد.

.

 -4-5هزينه خريد شماره اختصاصی و تعرفه ايجاد پنل کاربری و پنل مديريتی زيرگروه بر اساس جدول تعرفه های سايت آوانک می باشد.
 -5-5کانال های اشتراکی خطوط مخابرات و شماره های عمومی ارائهه شهده بهه صهورت امهانی بهوده و طهرف اول در ههر زمهان مهی توانهد بهه
صالحديد آنها را حذف و يا تغيير دهد.
تبصره  -2ميزان ماليات و ماليات ارزش افزوده از سمت اداره امور مالياتی کل کشور تعيين شده و به صورت ساليانه اعالم میگردد .بنابراين در
صههورت افههزايش درصههد ماليههات از سههوی ايههن مرجههع ،طههرف دوم موظههو و متعهههد بههه رعايههت آن میباشههد.

.

تبصره  -3در صورت تغيير در تعرفه های مرتبط با سرويس درخواستی (از جمله تعرفه پنل مديريتی و تمديد آن و تعرفه پيهام صهوتی) و تعيهين
هرگونه تعرفه جديد از سوی مخابرات  ،تغييرات و تعرفه های جديد از تاريخ مصوب و مورد نظر مخابرات در تعهدنامه حاضر اعمال می گردد.
ماده  -6نحوه پرداخت
 -1-6تسويه حساب اين قرارداد در اولويت اول پرداخت به صورت نقد می باشد و در صورت وجود شرايط خاص و تاييد طرف اول حداقل
يک سوم مبلغ قرارداد به صورت نقد پرداخت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت مبلغ صورتحساب تعهدنامه بعد از گذشت سه ماه ،طرف
اول مجاز به مسدود و قطع سرويس طرف دوم می باشد و تمامی منافع حاصل را به نفع خود جمع آوری می نمايد وخسارت وارده به ازای هر
ماه ديرکرد مبلغ  2/000/000ريال میباشد که به عهده طرف دوم است.
ماده  -7تعهدات طرف دوم
 -1-7عنوان نماينده به طرف دوم اطالق نمی گردد و طرف دوم شريک تجاری طرف اول نمی باشد و حق صدور فاکتور و لوگو با برند طرف
اول را نخواهد داشت و در صورت مشاهده و گزارش سوء استفاده از مدارک ،قراردادها ،طرف اول میتواند تعهدنامه را به صورت يک طرفه
فسخ و هزينه به خريدار برگشت داده نمیشود.
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 -2-7اخذ مجوزهای الزم جهت انجام موضوع تعهدنامه ،مجوز تبليغات ،و طراحی سايت و موارد تبليغاتی به عهده طرف دوم خواهد بود.
 -3-7سياست گذاری های طرف دوم در ارتباط با موضوع قرارداد تابع سياست های طرف اول بوده و طرف دوم موظو به رعايت ضوابط،
استانداردها و دستورالعمل های ابالغی طرف اول می باشد و سياست گذاری های طرف دوم بايد با اصول زير مطابقت داشته باشد و در صورت
تخطی ،طرف اول مجاز به مسدود نمودن پنل بوده و طرف دوم موظو به پرداخت ميزان ضرر و زيان تعيين شده توسط طرف اول می باشد.
 -1-3-7طرف دوم به هيچ عنوان مجاز به ارائه حساب کاربری رايگان و ارائه شارژ رايگان به مشتريان خود نمی باشد.
 -2-3-7قيمت گذاری م بلغ ارسال پيام صوتی و پنل های مديريتی ايجاد شده توسط طرف دوم در وب سايت وی به گونه ای که برای
بازديدکنندگان قابل رؤيت باشد ،درج گرديده و نحوه قيمت گذاری وی به گونه ای باشد که از حداقل قيمت تعيين شده توسط طرف اول
(درج شده در وب سايت آوانک) کمتر نباشد و طرف دوم موظو است بابت ارائه هر پنل شامل پنل کاربری و پنل مديريتی زيرگروه مبلغ
مندرج در سايت آوانک را به طرف اول پرداخت نمايد.
.

 -3-3-7طرف دوم از ارائه پنل با عناوين مادام العمر و يا دائمی خودداری نمايد.
 -4-7طرف دوم تعهد می نمايد ساليانه  %34مبلغ اوليه هنگام ثبت پنل مديريتی زيرگروه را بابت تمديد پنل ايشان پرداخت نمايد.

 -5-7طرف دوم نبايد نسبت به ارسال هيچ گونه پيامهای تجاری ناخواسته بدون رضايت قبلی مشترکين اقدام نمايد و مسئوليت ارسال هرگونه پيام
تجاری از طرف سايرين بدون رضايت قبلی آنها به عهده طرف دوم میباشد و طرف اول در اين خصوص هيچ مسئوليتی ندارد.
 -6-7مسئوليت کليه اصوات و محتوای پيام های ارسالی در راستای انجام موضوع تعهدنامه حاضر ،به عهده طرف دوم میباشد وتابع شرايط زير
است و در صورت ارسال پيام نامتعارف و سرکاری وناشناس و هرنوع پيامی که باعث شکايت و واردآمدن خسارت و اعمال جريمه گردد .طرف
دوم مکلو به جبران آن می باشد و طرف اول از هرگونه مسئوليتی در اين رابطه مصون و مبری است و در صورت لزوم و يا بنا به درخواست
مراجع قانونی و بازرسی مطابق ضوابط طرف اول مجاز به آشکار نمودن پيام و مسدود نمودن پنل ارسال کننده می باشد و هيچ گونه هزينه ای
عودت داده نخواهد شد.



با اصول و مبانی دين اسالم و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد.
باعث تشويش اذهان عمومی نگردد.



مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.



به اخالق حسنه و اصول اخالقی حاکم بر جامعه آسيب نرساند.



با سياستهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور مغايرت نداشته باشد.

 -7-7طرف دوم موظو است تمام مشترکين و زيرمجموعه های خود را احراز هويت نمايد تا در مواقع لزوم ،امکان شناسايی و معرفی وی به
مراجع ذيصالح وجود داشته باشد و ارسال های ايشان را مانيتور و کنترل نموده و پاسخگوی ايشان باشد و طرف اول در اين امر از هرگونه
مسئوليتی مصون و مبری است و در صورتی که هر يک از موارد زير رخ دهد.طرف اول با طرف دوم برخورد نموده و در صورت لزوم اقدام به
انتقال کاربران وی می نمايد:
 -1-7-7منفی بودن شارژ بيش از  30روز.
 -2-7-7عدم پاسخگويی به تلفن و تيکتهای کاربران برای مدت حداکثر  10روز و انعکاس نارضايتی زير کاربران به طرف اول.
 -3-7-7معرفی طرف اول به زير کاربران به عنوان سرويس دهنده.
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.

 -8-7طرف دوم موظو به رعايت کليه قوانين دولت الکترونيک از قبيل قوانين امنيتی اينترنت ،قوانين امنيتی سيستمهای اطالعاتی کامپيوتر
 ،قوانين محرمانگی اينترنت و قوانين تکميلی اعالم شده توسط طرف اول يا اپراتورها و سازمانهای ذيربط میباشد .در غير اين صورت ضمن
پاسخگويی بايستی جبران خسارت وارده را بنمايد.همچنين طرف دوم بايد محدوديتهای شبکه و

و

و

را در ارائه

سرويسها در نظر بگيرد.
تبصره  -4طرف دوم بايد به سن قانونی رسيده باشد و در هنگام امضای تعهدنامه کپی کارت ملی و کپی سند تلفن ثابت يا همراه برای اشخاص
و شرکتها و کپی اساسنامه و آگهی آخرين تغييرات برای شرکتها را تحويل طرف اول دهد .ارسال گواهی امضاء به همراه نسخه دوم
تعهدنامه ضروری میباشد در غير اين صورت ظرف مدت  10روز پنل طرف دوم غيرفعال میگردد.
 -9-7طرف دوم موظو به اجرای ضوابط اخالقی میباشد .در صورت هرگونه دستکاری در اصل مدارک ارسالی و رعايت نکردن بندهای
تعهدنامه ،تعهدنامه يک طرفه فسخ شده و هزينهای بازگشت داده نمیشود.
ماده  -8تعهدات طرف اول
 -1-8طرف اول موظو است حداکثر ظرف  48ساعت کاری پس از عقد تعهدنامه و دريافت مبلغ (بند  ،)5 -1سرويس ارزش افزوده پيام
صوتی را جهت استفاده به خريدار تحويل نمايد.
 -2-8طرف اول تعهد می نمايد در صورت بروز هرگونه مشکل در سرويس ارزش افزوده نسبت به برطرف کردن آن اقدام و طرف دوم را مطلع
نمايد.
 -3-8طرف اول میبايست نسبت به پاسخگويی به سواالت و مشکالت طرف دوم در ساعات اداری شرکت اقدام نمايد و از هيچ کوششی در
اين زمينه کوتاهی ننمايد.
 -4-8طرف اول متعهد میگردد که سامانه پيام صوتی را مطابق امکانات قيد شده در سايت آوانک در طول مدت تعهدنامه در اختيار طرف دوم
قرار دهد.
 -5-8اطالعات و اسرار تجاری موضوع قرارداد نزد طرف اول محرمانه می باشد.
 -6-8طرف اول متعهد می گردد تا با بروز رسانی های مستمر آخرين نسخه را در اختيار طرف دوم قرار دهد.

.

 -7-8طرف اول متعهد می گردد تا به درخواست های کتبی و تيکت های طرف دوم پاسخ دهد.

.

 -8-8در صورتی که به علت بروز مشکالت يا شرايط بحرانی اعالم شده از سوی شرکتهای اپراتور تلفن همراه کشور و مخابرات ايران يا
مراجع ذيصالح قانونی ،طرف اول مجبور به وضع محدوديتهايی در زمانبندی ارسال پيام های صوتی مربوط به طرف دوم شود ،طرف دوم
ضمن پذيرش شرايط بروز يافته ،موظو به رعايت زمانبندی مذکور میباشد و حق هيچگونه اعتراضی در اين خصوص را ندارد .طرف اول اين
موارد را به صورت اعالن در پنل طرف دوم قرار خواهد داد.
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ماده  -9تعليق تعهدنامه
طرف دوم و يا طرف اول در طی مدت تعهدنامه میتوانند با اعالم کتبی به يکديگر زمانی که ضروری تشخيص دهند ،با رعايت فاصله زمانی
يک هفته ،تمام و يا بخشی از فعاليتهای موضوع تعهدنامه را به حالت تعليق درآورند و طرف ديگر با دريافت اعالميه رسمی تعليق ،فوراً
موضوع تعهدنامه را به حالت تعليق درمیآورد.
ماده  -10فسخ تعهدنامه
 -1-10در صورت فسخ تعهدنامه از سوی طرف دوم در ماه اول ،طرف اول مجاز است  %30از مبلغ تعهدنامه را به عنوان راه اندازی از طرف
دوم دريافت نمايد و طرف دوم نيز موظو است نسبت به پرداخت هزينه مربوطه ظرف مدت يک هفته طبق مفاد تعهدنامه اقدام نمايد.
 -2-10در صورت فسخ تعهدنامه بيش از يک ماه از سوی طرف دوم ،وی موظو است به ازاء سرويسهای ارائه شده تا تاريخ فسخ تعهدنامه و
براساس اعالميه طرف اول ظرف مدت حداکثر يک هفته با وی تسويه حساب کامل به عمل آورد و چنانچه فسخ تعهدنامه منجر به وارد آوردن
خسارت به طرف اول گردد ،طرف دوم موظو به جبران آن به تشخيص طرف اول خواهد بود.
 -3-10در صورت فسخ تعهدنامه از سوی طرف اول ،وی موظو است شارژ حساب طرف دوم و تمامی کاربران را حداکثر ظرف مدت يک
ماه بازگرداند.
 – 4-10در صورت بهره مندی طرف دوم از تخفيو و شرايط فستيوال در هنگام خريد و همچنين استفاده از سرويس ،امکان فسخ قرارداد از
طرف ايشان وجود ندارد.
 -5-10طرف دوم موظو است بابت مرجوع شدن هر پنل مديريتی خود %40مبلغی که در ابتدا بابت ثبت پنل مديريتی زيرگروه دريافت شده
است را پرداخت نمايد.
تبصره  -5قابل ذکر است بازگشت هزينه در صورت فسخ تعهدنامه از سوی طرف اول منوط به رعايت بندهای تعهدنامه از سوی طرف دوم
میباشد.
ماده  -11مالکيت اسناد و اطالعات محرمانه
طرفين مجاز نيستند بدون کسب مجوز کتبی از يکديگر ،اطالعات مربوط به انجام موضوع تعهدنامه را در اختيار ساير اشخاص حقيقی و يا
حقوقی قرار دهند .البته اطالعات و ارقام فنی که قبل از افشاء در اختيار همگان بوده و يا امکان کسب آن از منابع ديگری قابل اثبات باشد،
محرمانه تلقی نمیشود.
ماده  -12حل اختالف
کليه اختالفات مربوط به تفسير ،تعبير و يا اجرای موضوع تعهدنامه ،در ابتدا از طريق مذاکره نمايندگان طرفين انجام و در صورت عدم توافق
توسط هيأتی مرکب از نمايندگان طرفين و کارشناس مرضی الطرفين بررسی و رأی هيأت برای طرفين الزم االجراء میباشد.
در صورت عدم توافق جهت انتخاب کارشناس مرضیالطرفين و يا حل و فصل موضوع ظرف مدت يک ماه ،هر يک از طرفين میتوانند به
مراجع ذيصالح قانونی مراجعه نمايند.
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ماده  -13حوادث قهریه و غيرمترقبه (فورس ماژور)
اگر به عللی خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين (از قبيل سيل ،زلزله ،جنگ و آتشسوزی) انجام ،اتمام و يا قسمتی از تعهدات موضوع اين
تعهدنامه ،امکان پذير نباشد ،طرفين میبايست ضمن اعالم کتبی مراتب مزبور ظرف مدت  15روز از تاريخ وقوع حوادث غيرمترقبه نسبت به
تمديد يا اقاله تعهدنامه با طرف ديگر توافق نمايد .مادام که جهات مذکور ادامه دارد ،عدم انجام تعهداتی که عرفاً متأثر از حالت فوق میباشد،
تخلو از مفاد اين تعهدنامه محسوب نمیشود و هيچ يک از طرفين حق هيچگونه ادعايی منجمله مطالبه خسارت نخواهند داشت.
در صورت عدم اعالم و توافق فوق الذکر ظرف مهلت تعيين شده کليه مسئوليتها و جبران هزينهها و خسارات وارده به طرف ديگر برعهده
متخلو از مفاد اين ماده میباشد.
ماده  -14حق واگذاري به غير
طرف دوم حق واگذاری موضوع تعهدنامه را تحت هيچ عنوان و شرايطی ولو به وکالت يا نمايندگی يا مشارکت و ...به غير را ندارد .در غير اين
صورت طرف دوم مسئول جبران خسارات و ضرر و زيانهای وارده میباشد.
ماده  -15اقامتگاه قانوني طرفين
نشانی طرفين همان است که در مقدمه تعهدنامه ذکر گرديده است و هر يک از طرفين تعهد نمودند که تغييرات احتمالی ،نشانی خود را ظرف
مدت دو هفته قبل از تغييرات کتباً به اطالع يکديگر برسانند ،در غير اين صورت نشانی طرفين از حيث ابالغ اوراق و اخطارها معتبر میباشد.
ماده  -16رفع مسئوليت
 -1-16سرويس دهی اين واحد جهت ارائه خدمات منوط به سرويس دهی اپراتورهای مربوطه میباشد .همچنين هزينه پرداخت شده برای فعال
سازی سامانه ،آبونمان ساليانه خطوط به صورت دائمی نبوده و تا مدت زمانی که سرويس از سمت اپراتورهای مربوطه به اين مرکز ارائه داده
میشود ،اعتبار خواهد داشت.
 -2-16با توجه به اين که شارژ خريداری شده جهت تأمين اعتبار به اپراتورهای مربوطه واريز میگردد ،بعد از خريد شارژ ،هزينه هم در طی
قرارداد و هم در صورت فسخ از سمت طرف دوم ،قابل برگشت نمیباشد.
ماده  -17اختتاميه
اين تعهدنامه از هر حيث تابع قوانين کشور جمهوری اسالمی ايران میباشد.
اين تعهدنامه شامل  17ماده 5 ،تبصره میباشد و در تاريخ  1397/01/....در مشهد در دو نسخه تنظيم و به امضاء طرفين تعهدنامه رسيده و هر يک
از نسخه های آن به تنهايی دارای اعتبار است.کليه مفاد قراردا د تايپ شده و هرگونه حاشيه نويسی در قرارداد ،فاقد اعتبار می باشد.
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