بسمه تعالی شأنه
قـــرارداد
شماره ثبت دبیرخانه شرکت سافا.…………… :

قراردادی به شیرح ذییل بییین »………………… «...کییه در اییین قیرارداد کارفرمیا نامییده میشییود بیه نماینیدگی آقییای »………………«.
)ریاست ……… (...از یك طرف و »شرکت دانشبنیان سامانههای آزاد فنیاوری اطلعاییات اییدهآل آینیده ایرانیییان )سیافا(« بیه شیماره شناسیه ملیی
 ۱۰۸۴۰۴۵۰۶۸۰که در این قرارداد مجری نامیده میشود به نمایندگی »آقای مجید تجملیان« )مییدیرعاامل شییرکت( از طییرف دیگییر وفییق مقییررات و
اصول حاکم بر قراردادها و به شرح مواد آتی منعقد میگردد.
مفاد این قرارداد تابع تعاریف و احکام مندرج در پیوست شماره یک میباشد.
ماده ( ۱

موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عابارت است ازمحصول رابط برق هوشمند )) .(TiPrOtکییه محصییول مجییری بییوده و مییالکیت مییادی و معنییوی وی بییر آن

محرز و تحت حمایت قانون میباشد( ،توسط مجری برای کارفرما به شرح مندرج در پیوست شماره دو.
ماده ( ۲

مدت اجرای قرارداد و زمانبندی
-۲.۱

مدت اجرای این قرارداد توسط مجری از زمان دریافت پیشپرداخت مندرج در ماده سه حداکثر به مدت چهل و پنییج روز کییاری
)مطابق تقویم رسمی کشور جمهوری اسلمی ایران( بییرای مراحیل نصییب ،پیکربنییدی ،تنظیییم و راهانییدازی میباشید .پشییتیبانی
رایگان اولیه پس از انجام مراحل فوق و تنظیم صورتجلسه تحویل موقت آغاز شده و به مدت یک هفته انجام خواهد شد.

-۲.۲
ماده ( ۳

این قرارداد در صورت توافق طرفین ،به دفعات قابل تمدید میباشد.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
-۳.۱

مبلغ این قرارداد ……………… .ریال تمام )معادل ………………… ..تومان( میباشد.

-۳.۲

ا
در ابتدا بیست درصد مبلغ کل قرارداد به عانوان پیش پرداخت در وجه مجری پرداخت میگییردد .اییین پیییش پرداخییت متناسییبا از
پرداختهای مربوط به صورت وضعیتهای پروژه تا پایان زمان قرارداد کسر خواهد گردید.

 -۳.۳پس از انجام مراحل نصب  ،پیکربندی ،تنظیم و راهانیدازی و تنظیییم صورتجلسییه »تحویییل میوقت« ،هشیتاد درصیید مبلییغ قیرارداد
پس از کسر ده درصد کسورات حسن انجام کار در وجه مجری کارسازی خواهد شد.
-۳.۴

بعد از گذشت مدت دو ماهه پشییتیبانی رایگییان ،صییورت وضییعیت مر بییوطه توسیط مجییری صییادر و پییس از تأییید نییاظر قییرارداد،
صورتجلسه »تحویل نهائی« تنظیم و به امضای نمایندگان طرفین میرسد .آنگاه تتمه مبلغ قرارداد به همراه ودیعییه حسیین انجییام
کار ،با حداکثر تأخیر دو هفتهای در وجه مجری پرداخت میگردد.
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تبصره  : ۱نماینده و ناظر کارفرما در این قرارداد پس از شروع قرارداد بایستی به شکل کتبی توسط کارفرما به مجری معرفییی
شود.
-۳.۵

مبلغ قرارداد شامل مالیات بر ارزش افزوده نبوده ،و اییین مالیییات جییداگانه توسییط مجییری فییاکتور شییده و توسییط کارفرمییا پرداخییت
خواهد گردید .سایر کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد در صورت عادم شمول در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،بر
عاهده مجری خواهند بود .چنانچه قرارداد مشمول مالیات بر ارزش افزوده بود مجری موظف اسییت گواهینییامه ثبییت نییام در نظییام
مالیات بر ارزش افزوده را به همراه صورتحساب به کارفرما ارائه نماید.

تبصره  : ۲نظر به اینکه مجری توسط »کارگروه ارزیابی و تشخیص صلحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت عالمییی و
ف نییاوری ریا سییت جم هییوری« بییه عا نییوان یییک » شییرکت دانش بن یییان« بییه ر سییمیت شییناخته شییده ا سییت ،م شییمول کل یییه
معافیتهای کسورات قانونی و مالیاتهای منیدرج در »قیانون ح مییایت از شییرکتها و مؤس سییات دانش بن یییان« ،آئین نیامه
اجرائی آن و سایر قوانین ،بخشنامه ها و اصلحیه های مربوطه بعدی می باشد.
ماده ( ۴

تعهدات مجری
-۴.۱

مجری متعهد میگردد خدمات موضوع این قرارداد را مطابق زمانبندی مندرج در ماده دو این قرارداد به انجام رساند.

-۴.۲

مجری متعهد میگردد که کلیه توان عالمی ،فنی و عاملیاتی خود را صییرف انجییام بهینییه امییور مر بییوط بییه اییین قییرارداد نماییید و در
کلیه عاملیات صرفه و صلح کارفرما را در اولویت قرار دهد.

-۴.۳

مجری متعهد میگردد بدون اطلع و موافقت کتبی کارفرما اجرای همه یا بخشی از تعهدات مندرج در این قرارداد را به شخص
ا
یا اشخاص ثالث واگذار ننماید .ضمن ا پس از کسب موافقت کتبی کارفرما نیز ،نظارت کامل بر فعالیتهییای شییخص ثییالث داشییته
باشد .در هر حال مسئولیت تمامی مراحل کار و نتایج حاصله بر عاهده مجری بوده و کارفرما هیچگونه ارتباط کاری با اشخاص
ثالث مذکور نخواهد داشت .همچنین عاملکرد اشخاص ثالث نافی مسئولیتهای مجری نیست.

-۴.۴

مجییری متعهیید گردییید طییی مییدت پشییتیبانی هرگییونه اشییکال احتمییالی در نرمافییزار ) (Software Bugرا کییه ناشییی از خطییای
کارکنان خودش بوده و آنقدر حسییاس و بحرانییی باشیید کییه منجییر بییه بلاسییتفاده شییدن کامییل سییامانه موضییوع اییین قییرارداد شییود
حداکثر طی مدت چهل و هشت ساعات از زمان دریافت خبر از نماینده کارفرمییا مبنییی بییر بییروز اشییکال در سییامانه )مشییروط بییه
اطلع رسانی از طرف کارفرما به مجری بین ساعاات هفت صییبح تییا هفییت عاصییر/شییب در روزهییای غیرتعطیییل( برطییرف نماییید.
طی مدت قرارداد در مورد سایر اشکالت احتمالی در نرمافزار که ناشی از خطای کارکنان مجری باشند ولی منجر به بلاستفاده
شدن کامل سامانه موضوع این قرارداد نشوند ،مجری متعهد است حداکثر طی مدت هفت روز کییاری از زمییان دریییافت خییبر از
نماینده کارفرما مبنی بر بروز اشکال در سامانه ،نسبت به برطرف کردن آن اقدام نماید .چنیانچه مجیری بیه تعهیدات منیدرج در
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این بند عامل نکرد ،کارفرما می تواند خسارات وارده را از محل مطالبییات پرداخییت نشییده مجییری کسییر نمییوده و در صییورت عاییدم
تکافو از مجاری قانونی پیگیری حقوقی نماید.
-۴.۵

با توجه به حجم کار انجام شده و تغییر نیازهییای کارفرمییا ،اییین قییرارداد میتوانیید در صییورت لییزوم مشییمول بیسییت و پنییج درصیید
کاهش یا افزایش احتمالی شرح و حجم خدمات باشد و مجری مکلف به تبعیت از این افزایش یا کاهش )بدون تغییر نرخ واحد
ا
خدمات( خواهد بود .بدیهی است در این حالت متناسبا زمان اجرا و مبلغ کل قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

-۴.۶

در مواردیکه طبق نظر کارشییناس رسییمی دادگسییتری بییه دلیییل اشییتباه مجییری ضییرر قابییل تییوجهی متییوجه کارفرمییا گییردد ،مجییری
متعهد به جبران خسارت حداکثر تا دو برابر مبلغ کل قرارداد میباشد .در این صورت کارفرما حق خواهد داشت همه یا بخشی
از خسارات مذکور را از محل مطالبات پرداخییت نشییده مجییری تییأدیه نمییوده و در صییورت عاییدم تکییافو از مجییاری قییانونی پیگیییری
حقوقی نماید.

ماده ( ۵

تعهدات کارفرما
-۵.۱

کارفرما متعهد میگردد که نسبت به پرداخت مبالغ حقالزحمه و تأدیه ودیعه و کسورات حسن انجییام کییار در وجییه مجییری مطییابق
مندرجات ماده سه اقدام نماید .چنانچه پرداخت مبالغ فوقالذکر به مجری بیش از مهلت مندرج در ماده سه این قرارداد به طول
بینجامد ،کارفرما مکلف است عالوه بر تأدیه مبالغ مربوطه ،به ازای هییر روز تییأخیر دو درصیید آن را بییه عانییوان جریمییه بییه مجییری
بپردازد.

-۵.۲

کارفرما موظف است کلیه کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد را پس از کسر در وجییه سییازمانها و ارگانهییای ذیر بییط پرداخییت
نموده ،مدارك پرداخت وجوه مذکور را در اختیار مجری قرار دهد.

-۵.۳

کارفرما متعهد میگردد زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری لزم برای نصب سامانه موضوع این قرارداد را با مشخصات فنییی و
زمانبندی که توسط مجری اعالم میگردد توسط کارشناسان خود یا شخص ثالث آماده نموده و در اختیار مجری قرار دهد.

-۵.۴

کارفرما تعهد می نماید که کلیه پیش نیازهای اجرای کار شامل هماهنگی با اشخاص ثالث مر بییوطه ،تخصیییص وقییت مییدیران و
کارکنان مربوطه جهت برگزاری جلسات مشترك ،تدوین روشها ،اخذ مجوزهای قانونی لزم ،تخصیص منییابع اعاتبییاری مر بییوطه
و همچنین قدرت تصمیمگیری سریع در اجرای جزئیات قرارداد را در پاسخ بییه اعالم نیازهییای کتییبی مجییری ظییرف حیداکثر یییک
هفته از دریافت مکاتبات مجری فراهم نماید.

-۵.۵

کارفرما متعهد میگردد که کلیه امکانات لزم برای انجام امور محوله به مجری را در اختیار آن قرار دهد و از هیچگونه همکاری با
وی در حیطه این قرارداد کوتاهی نورزد .در صورتیکه انجام بعضی از وظایف مجییری بییه وجییود ملزومییاتی منییوط باشیید کییه هنییوز
تهیه نشده اند ،هیچگونه مسؤولیتی متوجه مجری نخواهد بود.
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-۵.۶

کارفرما متعهد میگردد از زمان عاقد این قرارداد تا پنج سال پس از پایییان ارتبییاط کییاری بییین طرفییین )بییا احتسییاب تمدیییدها یییا
قراردادهای احتمالی در سالهای بعیید( از هرگییونه مییذاکره رسییمی/غیررسییمی بییا کارکنییان و سییایر همکییاران مجییری و/یییا دعاییوت بییه
همکاری یا عاقد قرارداد همکاری و جذب آنها بدون اجازهنامه کتبی مجری خودداری نماید.

تبصره  : ۳چنانچه در حین این قرارداد یا پس از آن معلوم شود که کارفرما به مفاد بند فوق پایب نیید ن بییوده ا سییت ،م جییری حییق
خواهد داشت نسبت به توقف کامل همکاری با کارفرما و/یا پیگیری حقوقی از مراجع قانونی صالحه اقیدام نمایید.
حداقل خسارتی که در این حالت کارفرما بایستی به مجری بپردازد ،معادل دو برابر مبلغ کل قرارداد خوا هیید بییود؛
ضمن آنکه مجری هیچ تعهدی نسبت به ادامه ارائه خدمات یا بازپرداخت مبالغ دریافت شده نخواهد داشت.
ماده ( ۶

تعهدات متقابل طرفین
-۶.۱

طرفین متعهد میگردند که مفاد این قرارداد بعلوه کلیه اطلعاات ،مدارك و اسناد طرف مقابییل و اشییخاص حقیقییی و حقییوقی
طرف قرارداد آن را )که به جهت انجام تعهدات این قرارداد در اختیار یکدیگر قییرار میدهنیید( محرمییانه تلقییی نمییوده و از افشییاء
ا
آنها به هر دلیل و با هر انگیزه چه در دوره زمانی این قرارداد و چه پس از آن خودداری ورزند .مگر آنکییه اول بییرای انجییام زمینییه
ا
های همکاری این قرارداد ،و/یا ثانی ا بنا به حکم قانون یا مراجع قانونی ،افشاء اطلعاییاتی ضییروری گییردد .در حییالت اول مییی باییید
افشای موارد فوقالذکر تنها با آگاهی و توافق کتبی طرف مقابل صورت پذیرد.

-۶.۲

طرفین میتوانند هر زمان نسبت به تغییر نماینده خود اقدام نموده و اییین موضییوع را بییه صییورت کتییبی بیه اطلع طییرف مقابییل
برسانند؛ ولی این تغییر به هیچ وجه نافی تصمیمات نماینده قبلی در طی دوران مسئولیت خود ،تلقی نمیگردد.

ماده ( ۷

تغییرات در قرارداد
ا
در صورتی که در حین انجام کار ،یکی از طرفین ضرورت تغییراتی را در قرارداد احساس نماید موضوع را کتبا به طییرف مقابییل اعالم

خواهد کرد .طرف مقابل تغییر درخواست شده را در اسرع وقت بررسی و نییتیجه را بییه شییکل کتییبی در ظییرف مییدت یییک هفتییه بییه پیشیینهاد
دهنده اطلع خواهد داد .هرگونه تغییر در قرارداد طی یك الحاقیه جداگانه که به تأیید طرفین میرسد ،صورت خواهد گرفت.
ماده ( ۸

حل و فصل اختلفات
اختلفات ناشی از اجرای این قرارداد ،در مرحله اول می بایست در جلسه مشترك و با حضییور کارشییناس مرضیییالطرفین حییل و فصییل

گردد .در صورت عادم حل اختلف ،موضوع به مراجع یا محاکم صالحه قانونی ارجاع خواهد شد.
ماده ( ۹

فسخ قرارداد
-۹.۱

در شرایط عاادی فسخ و یا تغییر مواد این قرارداد تنها با توافق طرفین امکان پذیر می باشد.
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-۹.۲

در صورت عادم اجرای هر یك از شرایط و تعهدات این قرارداد توسط یکی از طرفین ،طرف مقابل میتوانیید بییا اخطییار کتییبی و
مهلت دو هفتهای قرارداد را فسخ نموده یا الزام طرف متخلییف را از طریییق مراجییع قییانونی خواسییتار شییود .بییدیهی اسییت در اییین
حالت مسئولیت جبران خسارات وارده بر عاهده طرفی که به تعهدات مذکور عامل نکرده است میباشد.

-۹.۳

در صورتیکه به خواست و یا تخلف کارفرما قرارداد فسخ شود ،کارهای انجام شده و نیمه تمام ،تحویل قطعی تلقییی میگردنیید و
کارفرما موظف است که مبالغ کارهای انجام شده را بر اساس صورتحساب مجری و اسناد مثبته در وجه مجری بپردازد.

-۹.۴

در صورتیکه بر اساس درخواسییت و یییا تخلییف مجییری قییرارداد فسییخ شییود مجییری موظییف اسییت وجییوه دریییافتی از کارفرمییا بییابت
کارهای نیمه تمام را به او مسترد نماید.

تبصره  : ۴منظور از عابارت »خواست« هر یك از طرفین در دو بند فوق ،حالت عایدم تحقیق تخلیف از جیانب طیرف دی گییر میی
باشد.
ماده ( ۱۰

قوه قهریه )فورس ماژور(
-۱۰.۱

این قرارداد تابع قانون قوه قهریه )فورس مییاژور( مییی باشیید .بنییابراین در صییورت بییروز مییوارد قییوه قهریییه و سییایر مییوارد خییارج از
اختیار طرفین از قبیل )و نه محدود به( بلیییای طییبیعی ،تصییادفات ،فییوت و نقییص عاضییو ،جنییگ ،اعاتصییاب ،اغتشییاش عامییومی و
موارد مشابه ،تا زمانی کییه وضییعیت فوقالعییاده و تبعییات آن برطییرف نشییده باشیید ،بییه گییونهای کییه انجییام تعهییدات و خییدمات اییین
قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود.

-۱۰.۲

مواردی همچون بییروز مشییکلت اداری و قییانونی ،افزایییش )عاییادی و قابییل پیشبینییی( قیمییت کییال یییا مییواد و ابییزار تولییید ،افزایییش
)عاادی و قابل پیشبینی( سطح دستمزدها و تغییر )عاادی و قابل پیشبینی( نرخ برابری ارزهییا جییزء مییوارد قییوه قهریییه محسییوب
نمیگردند.

ماده ( ۱۱

نشانی قانونی طرفین
طرفین نشانی قانونی خود را به شرح بن دهای آت ی اعالم نمودن د .ب دیهی اس ت ک ه کلی ه مکاتب ات مرب وطه میبایس تی ب ه ای ن نش انیها

صورت گیرد .همچنین هریك از طرفین بایستی در صورت تغییر نشانی مراتب را به صورت کتبی ح داکثر ظ رف م دت ی ك هفت ه ب ه اطلع
طرف مقابل برساند.
 -۱۱.۱نشانی پستی کارفرما..……………………………………………………:
-۱۱.۲

نشانی رایانامه کارفرما.……………………… :

-۱۱.۳

نشانی پستی مجری :یزد ،بلوار امام جعفرصادق کوچه  ۷مجتمع زنبق طبقه  ۲واحد ۶

-۱۱.۴

نشانی رایانامه مجری ، ceo@saafaa.ir :شناسه کلید  OpenPGPمجری برای امضای دیجیتالBF6FED71 :

_____________________________________________________________________________________ صفحه  5از 6
سازمان ……………………..

شرکت دانشبنیان سافا

…………………………….

احسان فرشادی

تبصره  : ۵استفاده از رایانامه به عانوان جایگزین کامل مکاتبات رسمی کاغذی تنها در صورتی کییه رایانامه هییای ار سییالی ط بییق
استاندارد  OpenPGPو با کلید معتبر امضای دیجیتال شده باشند رسمیت داشته و قابل قبول خواهد بود .در غیر
این صورت رایانامه تنها می تواند به عانوان تسریع کننده اطل ع رسانی بییه طییرف مقا بییل پیرا مییون مکات بییات کا غییذی
انجام شده مورد استفاده قرار گیرد و بایستی نسخه کاغذی مکاتبه نییز در اسیرع وقیت ارس ال گیردد .در ه ر حیالت
دریافت تأییدیه معتبر حاوی تاریخ دریافت از دریافت کننده مکاتبه )اعام از رایانامه حاوی تأییدیه به همراه امضای
دیجیتال ،یا رسید کتبی دریافت مکاتبه( الزامی بوده و ملکا عامل قرار خواهد گرفت.
ماده ( ۱۲

نسخه های قرارداد
این قرارداد طی دوازده ماده ،شش تبصره و به همراه دو پیوست که جزء لینفک آن به شییمار میآینیید ،در سییه نسییخه تنظیییم شیید کییه دو

نسخه آن در اختیار کارفرما و یک نسخه در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.
این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسلمی ایران بوده ،در تاریخ ………………… به منظور قبول مفاد کلیییه صییفحات آن
امضاء و ممهور گردید و هر سه نسخه آن حکم واحد را دارند.
_________________________________________________________________________________________ پایان متن قرارداد

_____________________________________________________________________________________ صفحه  6از 6
سازمان ……………………..

شرکت دانشبنیان سافا

…………………………….

احسان فرشادی

