
  

  

  13-- /-- /--    :تاريخ                                                         تفاهم نامه                                                                                                     

  

  طرفين تفاهم نامه:  1ماده 

خوانده مـي شـود بـه     به اختصار نماينده تفاهم نامهكه در اين                       بشماره ثبت                              شركت اين تفاهم نامه فيمابين  •

 از                           : ، تلفن                                                                    :آدرس و به                                            آقاي نمايندگي

از طـرف ديگـر    مسعود طرزيآقاي  خوانده مي شود به نمايندگي  به اختصار شركت تفاهم نامهدر اين كه     پرنيان سيستمشركت     ويك طرف 

  .منعقد مي گردد

  

   موضوع تفاهم نامه:  2ماده 

نصب و راه اندازي ، استقرار و آموزش و پشتيباني پروژه هاي نـرم افزارهـاي   ،  تفاهم نامهعقد بازاريابي ، فروش ، توزيع ،  اعطاي نمايندگي انحصاري •

  .طراحي گرديده است شركتكه توسط 

  

  تفاهم نامه  مدت:  3ماده 

  .مي باشد                ايان سال پتا مدت تفاهم نامه  •

  

  تفاهم نامهرافيايي موضوع غمحدوده ج:  4ماده 

  .مي باشد                                                هاي شهرستان، محدوده فعاليت نماينده  •

  

  تعهدات نماينده:  5ماده 

و نيز بكارگماشتن فرد و يـا افـراد مطلـع     تفاهم نامهدر اختيار داشتن دفتر و يا فروشگاه مناسب و شايسته شأن شركت جهت ارائه محصوالت موضوع  •

  .جهت بهبود فعاليت در زمينه مورد نظر

  .فروش با خريداران مي باشد قراردادبه كارگيري نهايت سعي و تالش جهت بازاريابي و فروش بيشتر موضوع تفاهم نامه و عقد در نده متعهد نماي •

  .فعاليت نمايد و خارج از آن محدوده بايد با هماهنگي و توافق شركت باشد )4مندرج در ماده (نماينده متعهد است فقط در حوزه  •

  .منعقده با خريداران را به شركت ارائه دهد تفاهم نامهست يك نسخه از نماينده متعهد ا •

) در صورتيكه از محل چكهاي حقوقي نماينده پرداخـت شـد  (نماينده متعهد است اسنادي را كه از بابت نرم افزار فروش رفته به شركت ارسال مي كند  •

  . حداكثر بتاريخ يك هفته پس از تاريخ چك آخر خريدار باشد

  .دهدده متعهد است نصب و راه اندازي ، آموزش و خدمات بعد از فروش نرم افزار فروخته شده به خريداران را در منطقه خود به نحو احسن انجام نماين •

          اندرا بفـروش برسـ  ) .........آژانـس و يـا   رسـتوراني   اعـم از ( هـاي شـركت  نـرم افزار  از نسـخه  30 تفـاهم نامـه  نماينده متعهد مي گردد تا پايان مدت  •

  .)مكان جداگانه است ، نه بصورت شبكه اما مربوط به يك مجموعه بالمانع است 30نسخه  30منظور از (

 .روز از تاريخ دريافت كد موقت تكليف آن را مشخص نمايد 20نماينده متعهد است نهايتاً ظرف مدت  •

1



  

را كتباً به شركت با ذكر قيمت و شرايط اعالم و قفل سـخت افـزاري آنـرا    نماينده متعهد است در صورتيكه درخواست مشتري قطعي شده است مراتب  •

  .درخواست نمايد

 .نماينده متعهد ميگردد در صورت عدم تمايل به ادامه همكاري با شركت مراتب را دو ماه قبل كتباً به اطالع شركت برساند •

  خورد نماينده متعهد است از محل خود آن را پرداخت نمايددر صورتيكه چكهاي مشتري كه در ازاء فروش به شركت پرداخت شده برگشت ب •

ز كسـر  نماينده متعهد است در پايان هر ماه نسبت به تسويه حساب نرم افزارهايي كه به مشتري در آن ماه فروخته و تسويه كرده است اقدام و پـس ا  •

بـه حسـاب بسـتانكاري شـركت     ، آنـرا  نرم افزار  تفاهم نامهبلغ از م پشتيباني در صورت% 10در صورت نصب و راه اندازي و % 10، بابت فروش % 20

 .منظور و اسناد مربوطه را با پست پيشتاز براي شركت ارسال نمايد

  

  تعهدات شركت:  6ماده 

 .موارد مذكور در موضوع تفاهم نامه را به نماينده آموزش داده ، همكاري و پشتيباني نمايد، شركت متعهد است در صورت نياز  •

ميكند ابتدا بصورت تلفني راهنمايي و در صورت نياز آنرا رفع  گزارشمتعهد است در صورت بروز هر گونه اشكال كه نماينده آنرا تلفني يا كتبي  شركت •

  .نسخه جديد نرم افزار را ارسال نمايدو 

 .ورت تمايل نماينده آنرا ارسال نمايدرا به نماينده اطالع و در ص) امكانات اضافه شده(شركت متعهد است نسخه هاي جديد به روز شده  •

گردنـد  شركت متعهد است با پرسنلي كه مشغول بكار در واحد فروش يا فني مرتبط با موضوع تفاهم نامه مي شوند و از طرف نماينده كتباً معرفي مي  •

  .همكاري الزم را مبذول و در صورت نياز در محل شركت بصورت رايگان آموزش دهد

 .ن تحويل و ارسال سفارشات نماينده در اسرع وقت ، محصوالت فروخته شده را قبل از ارسال كنترل نمايدشركت متعهد است ضم •

به تخفيف % 10روز پس از افتتاحيه  25روز قبل از افتتاحيه تا  5شركت متعهد است در صورتيكه نماينده در نمايشگاههاي محلي مرتبط شركت كرد از  •

  .يشگاهي اضافه نمايد و از حساب نماينده از محل فروش نرم افزار در آن مدت كسر نمايدنمايندگي بعنوان تخفيف ويژه نما

باشد آنرا به نماينده ارجاع دهـد و   آنجاشركت متعهد است با توجه به فعاليت نماينده در منطقه در صورتيكه مجموعه اي متقاضي محصول شركت در  •

  .درصد نمايندگي را به حساب بستانكاري نماينده منظور نمايد در صورتيكه نياز به اجراي آن توسط خود ايشان بود

ايـن مهـم در   (شركت متعهد است در صورت بروز هر گونه تغيير قيمت نرم افزار فهرست جديد قيمت را با ذكر تاريخ و اعتبار براي نماينده ارسال كند  •

 .)نيز صادق و الزم االجراست بصورت رايگان در مدت تفاهم نامهبرنامه جديد رابطه با ورژن و امكانات 

ديتابيسـهاي  انـواع  ، كاتالوگ و نسخه هاي نمايشي براي مشتريان خاص به صالحديد نماينده و  شوروشركت متعهد است امكانات مورد نياز اعم از بر •

بـه حسـاب بسـتانكاري نماينـده     ، هزينه ها در صورتيكه وظيفه كپي آنها به عهده نماينده گذاشته شد با ارائه سند ( موجود را نزد نماينده محفوظ بداند

 .)منظور خواهد شد

 %10اقـدام نمايـد تعـداد اضـافي را بـا      بيش از نسخه هايي كه متعهد به فروش مي باشد  تفاهم نامهشركت متعهد است در صورتيكه نماينده تا پايان  •

 .بعنوان حمايت و تشويق به حساب بستانكاري نماينده منظور نمايد لحاظ نمايد تا بيشتر

آشنايي بيشتر و كار با نرم افزار در اختيـار  براي ) Full Option(نماينده را بصورت كامل  هاي مورد نظر شركت متعهد است يك نسخه از نرم افزار •

 .دبصورت امانت بگذار تفاهم نامهنماينده تا پايان مدت 

از طرف نماينده مشكلي بوجود آمد با اطالع نماينده ، در قفلهاي سخت افزاري فروش رفته  تفاهم نامهشركت متعهد است در صورتيكه در طول مدت  •

 .در اسرع وقت يك قفل سالم ديگر ارسال و در قبال آن قفل خراب شركت را تحويل گيرد
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به همراه قفل مربوطه براي تحويل به مشـتري بـه آدرس نماينـده ارسـال      نصب، يك سي دي شركت متعهد است در ازاء هر نسخه فروش نرم افزار  •

 .نمايد

سنگيني در محدوده فعاليت نماينده رخ دهد بدون اينكه هزينه خاصي متوجه نماينده شود تكنيسـين   تفاهم نامهشركت متعهد است در صورتيكه انعقاد  •

  .به بهترين شكل انجام پذيرد) و راه اندازينصب (به محل اعزام كرده تا عمليات استقرار 

  

  اير شروطس:  7ماده 

 .دو طرف متعهد مي باشند كليه درخواستها و يا موارد با اهميت را به صورت مكتوب اعالم نمايند •

 .مي باشد تفاهم نامهجهت هزينه برنامه ها و سياستهاي تبليعاتي توافق طرفين جزء الينفك اين  •

عالوه بر امكانات فعلي سيستم متقاضي امكانات اضافي باشند، هزينه هاي آن از طرف شركت برآورد مـي گـردد و در صـورت    در صورتيكه خريداران  •

  .توافق در سيستم اعمال مي شود

  .مالكيتي به نرم افزارها و نسخه هاي نمايشي و ويرايشي برنامه ها ندارد ونماينده هيچگونه امتياز  •

بر روي نرم افـزار فروختـه شـده    و نماينده صورت مي گيرد و مشخصات و آرم شركت  امين پردازبا نام  تفاهم نامهين فروش نرم افزارهاي مذكور در ا •

  .قرار خواهد گرفت

گونه تعهدي پرداخت كليه عوارض و حقوق دولتي و ماليات و بيمه متعلقه در رابطه با معامالت نماينده با خريداران بر عهده نماينده بوده و شركت هيچ •

  .در اين زمينه ندارد

ماينـده  شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال مسائل حقوقي، قضايي و تجاري نماينده ندارد و مسئوليت تمامي اعمال و نحوه داد و ستد نماينده بعهـده ن  •

   .ميباشد

، به عهـده طـرف    ودبه يكديگر وارد ش كه بطور غيرمستقيم بواسطه عملكرد طرفيندر حين اجراي موضوع اين تفاهم نامه ضرر و زيان وارده  نوع هر •

 .مقابل خواهد بود و ايشان مسئول و پاسخگوي كل هزينه هاي ايجاد شده در اثر اقدامات خود مي باشد

به گي جهت هماهنيا در مدت پشتيباني نياز به تغييراتي در نرم افزار اعالم شد ، مراتب  قراردادهنگام پيش يا به نماينده از طرف مشتري در صورتيكه  •

 .دهدو به مشتري پيشنهاد مبلغ تغييرات مورد نياز را ابالغ مي نمايد تا نماينده پيش بيني هاي الزم را انجام  ،بررسي  پس ازاطالع شركت رسيده و 

 .به مشتريان خود بدهد شامل تعهدات شركت نخواهد شد تفاهم نامهتعهداتي كه نماينده خارج از چهارچوب اين  •

  .براي آن نخواهد داشتنيز پشتيباني نماينده با مشتريان خود ، ضمن نداشتن هيچگونه مسئوليتي براي شركت هيچ حقي  راردادقدر صورت انعقاد  •

  

  اختيارات:  8ماده 

  .ساعت بعد از اطالع به شركت باشد 24تعيين زمان تحويل با نماينده مي باشد كه مي بايستي حداقل  •

نماينـده  (خواهد بود  قراردادبا خريداران نرم افزار طبق توافق ايشان با نماينده و طي  تفاهم نامهقسمت موضوع تعيين و ارزش هر يك از نرم افزارهاي  •

 .)با هماهنگي شركت مي تواند در صورت صالحديد نسبت به كاهش يا افزايش قيمت در محدوده فعاليت يا براي مشتريان خاص اقدام نمايد

ش ، هزينه هاي احتمالي نصب و راه اندازي و آموزش مجدد و احياناً پشتيباني را طبـق تعرفـه هـاي خـود انجـام و      نماينده مي تواند در محدوده فعاليت •

 .دريافت نمايد

 .اين تفاهم نامه با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد •
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  )ضمانت اجرايي شدن(حسن انجام كار :  9ماده 

ريال چك بانكي از حساب حقوقي خـود را در   000/000/30شركت نزد خود ، مبلغ اماني  محصوالتبابت نماينده در جهت تضمين حسن انجام كار و  •

  .پرداخت مي نمايد تفاهم نامهبصورت امانت تا پايان مدت  مسعود طرزيوجه آقاي مهندس 

  از لحاظ اخالقي و شرعي متعهد مي شوند اجراي تعهدات خود انجام دهند  طرفين  •

  

  حل اختالف:  10ماده 

بروز هر گونه اختالف احتمالي ميان شركت و نماينده كه از طريق مذاكره طرفين قابل حل و فصل نباشد ، موضوع در كميته داوري و حـل  در صورت  •

  .اختالف متشكل از نماينده طرفين و نفر سوم كه مرضي الطرفين باشد حل و فصل خواهد شد

  

  تفاهم نامهفسخ :  11ماده 

بـه خـودي خـود     تفاهم نامـه مانند سيل ، زلزله ، صاعقه و آتش سوزي و هر اتفاق ديگري كه در يد طرفين نباشد  بروز حوادث غير مترقبهدر صورت  •

  .فسخ ميگردد و از اعتبار ساقط مي شود

  

  تفاهم نامه يقانوناعتبار :  12ماده         

  .راستدر دوازده ماده و در دو نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دا تفاهم نامهاين  •

  

  

  

  

  

  و امضاء شركتمهر                                                                                                                     نماينده و امضاء مهر                  
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