قرارداد سرويس و نگهداري
شماره :

94/

تاريخ :

94/

اين قرارداد بين :
تلفن :

به نشاني:

که در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شرکت

به نمايندگي

دنياي پردازش

به نشاني :خ کارگر شمالي -باالتر از جالل آل احمد -روبروي مخابرات قدس -شماره  -1941طبقه

دوم تلفن  021 - 84288 :به نمايندگي آقاي عباس آسياچي که دراين قرارداد پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر
به شرح مواد و تبصره هاي زير منعقد گرديد :

ماده  )1موضوع قرارداد :
عبارتند از سرويس و نگهداري سيستمهاي منصوب در محلهاي بشرح زير :

مدل

رديف

محل استقرار

1

ماده  ) 2مدت قرارداد :
از

/

 94/بمدت  12ماه مي باشد .

سريال

توضيحات

ماده  )3مبلغ قرارداد :
 ) 3-1مبلغ

ريال مي باشد که کارفرما در زمان عقد قرارداد به پيمانكار پرداخت مي نمايد .

 -تأمين هزينه قطعات بعهده

پيمانكار□

کارفرما□

( هزينه باطري بعهده کارفرما ) مي باشد .

) 3-2پرداخت ماليات متعلقه به اين قرارداد بعهده پيمانكار بوده وتعهدي براي کارفرما دربر ندارد .چنانچه ماليات متعلقه
توسط کارفرماکسرگرددميبايستي فيش ماليات پرداختي حداکثرظرف مدت يكماه به پيمانكار تحويل گردد.
 ) 3-3نظر به اينكه خدمات موضوع قرارداد راسا توسط پرسنل پيمانكار انجام مي پذيرد و حق بيمه ايشان هر ماهه به
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي گردد ،لذا کسورات بيمه متوجه کارفرما نبوده و کارفرما ملزم ميگردد هيچگونه
وجهي را از جمع مبلغ قرارداد ازاين بابت کسر ننمايد.

ماده  )4وظايف و تعهدات پيمانكار :
 ) 4-1تهيه قطعات يدکي مورد نياز دستگاهها در طول مدت قرارداد .
 ) 4-2هنگام بروز اشكال در اسرع وقت کارشناسي از طرف پيمانكار به محل اعزام گرديده و درصورتيكه رفع عيب در
محل امكان پذير نباشد دستگاه به تعميرگاه منتقل ميشود .درصورتيكه پس از مراجعه کارشناس در محل مشاهده
گردد اشكال اعالم شده ناشي از خرابي سيستم نمي باشد ،کارفرما موظف به پرداخت هزينه مربوطه طي
صورتحساب جداگانه مي باشد.
 ) 4-3در صورتي که تعمير دستگاه بيش از ي ك روز بطول انجامد و در صورت نياز کارفرما يك دستگاه پشتيبان در طول
دوره تعمير توسط پيمانكار ارائه خواهد شد .بديهي است که مسئوليت حفظ و نگهداري دستگاه پشتيبان در طول
دوره نصب به عهده کارفرما خواهد بود.
تبصره  : 1خدمات ارائه شده شامل تامين کارت حضور و غياب ،تعويض باطري ،تغيير سيستم ،رنگ آميزي ،جابجايي،
تعويض نوع سيستم کارت خوان نمي باشد و درصورت نياز مستلزم پرداخت هزينه جداگانه مي باشد.
تبصره  : 2مسئوليت وهزينه هرگونه بازسازي و تعميرات مربوط به خسارات ناشي از قصور و يا استفاده نادرست از
دستگاه ،عوامل قهري طبيعت ،آتش سوزي ،انفجار ،سرقت ،جنگ و موارد مشابه خارج از تعهدات پيمانكار بوده و
بعهده کارفرما مي باشد .

ماده  ) 5وظايف و تعهدات کارفرما :
 ) 5-1کارفرما متعهد است که وجه صورتحساب هاي پيمانكار را حداکثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.
 ) 5-2کارفرما متعهد است بدون جلب موافقت کتبي پيمانكار  ،عواملي به غير از کادر فني پيمانكار را دخالت ندهد.
 ) 5-3کارفرما متعهد است که در تاريخ عقد قرارداد دستگاههاي شامل قرارداد بدون اشكال مي باشند.
تبصره  : 2درصورتي که در تاريخ عقد قرارداد دستگاههاي موردنظر داراي اشكال باشند ،الزم است هزينه هاي انجام
شده طي صورتحساب جداگانه توسط کارفرما تسويه گردد.
 ) 5-4کارفرما متعهد است که تنها اشكاالت و خرابي سيستم مشمول اين قرارداد را درخواست نمايد و خرابي سيستم
ناشي از موارد مندرج در تبصره  1ماده  4را جزء تعهدات پيمانكار نداند.
کارفرما متعهد است که هرگونه خسارت وارده به دستگاه پشتيبان (بند  )4-3را جبران نمايد.
ارسال مي گردد لذا کارفرما

 ) 5-5از آنجائيكه کليه صورتحسابها و نامه به آدرس :

موظف است درصورت تغييرآدرس مراتب را سريعاً با ذکر آدرس جديد بطرف ديگر اعالم نمايد.

ماده  ) 6فسخ قرارداد :
 ) 6 – 1درصورت عدم انجام تعهدات وفق ماده  4از طرف پيمانكار و يا عدم انجام تعهدات وفق ماده  5از طرف کارفرما،
طرف ديگر مي تواند  30روز پس از اخطار کتبي بصورت يك جانبه قرارداد را فسخ نمايد.
 ) 6 – 2در صورت توافق طرفين به عدم ادامه قرارداد 30 ،روز پس از اعالم کتبي ،فسخ قرارداد صورت خواهد گرفت.
 ) 6 -3در صورت فسخ قرارداد  %20کل قرارداد بعنوان هزينه پايه و به ازاء هرماه  %8بابت پيمانكارمنظور و مابقي پس از
کسر صورتحساب هاي قبلي تسويه نشده به کارفرما مسترد مي گردد.
ماده  ) 7اين قرارداد در  7ماده و  2نسخه تهيه و تنظيم گرديده که پس از امضاء هر يك از نسخ در حكم واحد بوده و
معتبر مي باشد .يك نسخه متعلق به کارفرما مي باشد و يك نسخه ديگر تحويل پيمانكار مي گردد.

کارفرما

پيمانكار
شرکت دنياي پردازش

