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قرارداد راه اندازی مرکز تماس و پشتیبانی صدور گواهی الکترونیکی
ماده  :1طرفین قرارداد

این قرارداد به استناد بند هـ ماده  29قانون برگزاری مناقصات ،فيمابين مركز توسعه تجارت الكترونيكي وابسته به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با نمایندگي جناب آقای علي رهبری به سمت ریيس مركز به نشاني تهران ،بلوار كشاورز ،ابتدای
خيابان نادری ،جنب كوچه حجت دوست ،ساختمان نادری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شماره تلفن  41031000و
به شناسه ملي 14000405500 :و كد پستي 1416643851 :و كد اقتصادی 411414883453 :كه از این پس
«كارفرما» ناميده ميشود ،از یک طرف و شركت رسا پيام ایرسا به شماره ثبت  467558در اداره ثبت شركت ها و
مؤسسات غيرتجاری تهران ،و كد اقتصادی 411475631465 :و شناسه ملي 14004707200 :به نشاني :تهران ،همت
غرب ،سردار جنگل 35 ،متری گلستان ،ایران زمين جنوبي ،حيدری مقدم شرقي ،كوچه مدیریت ،پالک  ،15وا حد ،2
كد پستي  1476644814با نمایندگي خانم قزبس نعمتي االگوز به سمت نائب ریيس هيأت مدیره و بياض عبدی عثمان
اولن به سمت مدیرعامل و ریيس هيأت مدیره كه از این پس «پيمانكار» ناميده ميشود ،از طرف دیگر منعقد گردید.
تبصره :معاونت زیرساخت كليد عمومي و امنيت اطالعات تجاری ،نماینده تام االختيار كارفرما در این قرارداد ميباشد و
ميبایست كليه مكاتبات رسمي و غير رسمي به عنوان معاونت مزبور صورت پذیرد.
ماده  :2موضوع قرارداد

موضوع قرا رداد عبارت است از ارائه راهنمایي و مشاوره به متقاضيان دریافت گواهي الكترونيكي و متصدیان دفاتر ثبت
نام طرف قرارداد كارفرما
ماده  :3مدت قرارداد

این قرارداد از زمان امضای قرارداد به مدت یک سال شمسي دارای اعتبار ميباشد كه برای سالهای بعد در صورت توافق
طرفين قابل تمدید خواهد بود.
ماده  :4نحوه ارائه خدمات

خدمات موضوع قرارداد به صورت زیر قابل ارایه ميباشد:
 -1-4ارائه خدمات توسط پيمانكار از روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت  08:00لغایت  19:00ميباشد .همچنين در
صورت نياز و درخواست كارفرما ،پيمانكار در ایام تعطيل نيز ملزم به ارائه سرویس و انجام خدمات ميباشد.
 -2-4تعداد اپراتورهای مورد نياز كارفرما  3نفر ميباشد( .تعداد اپراتورها باتوجه به نياز كارفرما قابل كاهش یا افزایش
ميباشد).
 -3-4صالحيت كليه نيروهای به كار گرفته شده جهت ارائه خدمات به كارفرما ،ميبایست به تأیيد كارفرما برسد.
ماده  :5مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

كل مبلغ قرارداد با احتساب  9درصد ماليات برارزش افزوده 2.656.330.000ریال ميباشد .از رقم مذكور سهم مبلغ
قرارداد  2.437.000.000ریال و سهم ماليات برارزش افزوده  219.330.000ریال است.
 -1-5مبلغ قرارداد براساس كاركرد در پایان هر ماه ،با ارائه صورتحساب از طرف پيمانكار و تایيد نماینده تام االختيار
كارفرما ،پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1كارفرما مي تواند در صورت ضرورت با اعالم قبلي به پيمانكار ،ميزان كار و مبلغ قرارداد را تا حداكثر  25درصد
افزایش یا كاهش دهد.
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تبصره  :2به موجب این قرارداد پيمانكار متعهد ميشود ،معادل  10درصد مبلغ قرارداد بابت تضمين انجام تعهدات نزد
كارفرما بسپارد( .ضمانت نامه بانكي یا سپرده نقدی واریز به حساب مركز)
تبصره  :3از هریک از پرداختهای پيمانكار كسورات قانوني (سپرده حسن انجام كار و  %5حق بيمه) كسر ميگردد و این
مبالغ به همراه آخرین قسط قابل پرداخت نزد كارفرما نگهداری ميشود كه پس از ارائه مفاصاحساب آزاد خواهد شد.
ماده  :6تعهدات کارفرما

 -6-1كارفرما متعهد است هزینههای انجام خدمات را طبق قرارداد و متناسب با كاركرد هر ماه پس از تایيد نماینده تام
االختيار كارفرما به پيمانكار پرداخت نماید.
ماده  :7تعهدات پیمانکار

 -7-1پيمانكار متعهد اســـت یک نفر را به عنوان نماینده تام االختيار جهت هماهنگيهای الزم ظرف مدت یک هفته
پس از انعقاد قرارداد كتبا به كارفرما معرفي نماید.
 -7-2پيمانكار متعهد است مدیریت تماسها و درخواستهای ثبت شده با ویژگيهای به شرح ذیل را فراهم نماید:
 7-2-1پاسخگویي و مدیریت درخواستهای ثبت شده در سامانه تيكتينگ كارفرما
 7-2-2منوی صوتي جهت ارتباط تماس گيرندگان به داخلي های موردنظر
 7-2-3ایجاد صف انتظار ،قابليت گفتن زمان انتظار  ،نوبت تماس گيرنده و الویت بندی اپراتورها
 7-2-4امكان تعریف شماره یكتا برای كليه خطوط داخلي
 7-2-5امكان ضبط تماس های ورودی و خروجي
 7-2-6امكان دریافت پيغام صوتي در صندوق صوتي ،ارسال به ایميل و پاسخگویي به پيام های صوتي از طریق
خطوط داخلي
 7-2-7تعریف قانونگذاری مختلف برای تماس های ورودی و خروجي
 7-2-8امكان تعریف سناریوی تماس با قابليت تعيين عملكردهای متفاوت در شرایطي مانند قطع تماس یااشغالي
خطوط
 7-2-9تعریف بازه زماني و استفاده در یک قانونگذاری تماس خاص بطور مثال برای كليه تماس ها پس از ساعت
كاری ،اعالن صوتي خاصي پخش شود
 7-2-10اعالم پيام های گویا در ابتدای تماس ها و امكان مدیریت پيام ها بصورت سيستمي
 7-2-11راه اندازی سيستم خودكار تماس گير به متقاضيان گواهي الكترونيكي و ارتباط با پنل پيامک
 7-2-12پخش راهنمایي های صوتي
 -7-3پيمانكار متعهد است سرویس نظارت را به شرح ذیل فراهم نماید:
 7-3-1ارائه گزارش تماس اپراتورها بر اساس تعداد تماس های موفق و بي پاسخ بصورت ليست و نمودار
 7-3-2قابليت اخذ نظر تماس گيرنده بعد از مكالمه تماس گيرنده اپراتور در خصوص كيفيت تماس
 7-3-3بكارگيری سيستم نظرسنجي و مانيتورینگ تماسها
 7-3-4قابليت نمایش منتظران هر صف و مدت زمان انتظار آنها
 7-3-5گزارش تماس ها همراه با جزئيات كامل ،پخش فایل مكالمات ضبط شده تحت وب
 7-3-6قابليت ضبط درخواست تماس گيرنده در صورت عدم پاسخگویي اپراتور بصورت صوتي و ارائه كد پيگيری
 7-3-7قابليت پخش پاسخ ضبط شده پس از دریافت كد پيگيری از تماس گيرنده
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-7-4پيمانكار متعهد ا ست در صورت ف سخ ،لغو یا اتمام قرارداد ت سویه ح ساب قانوني كليه حقوق اپراتورها را عهده دار
باشــد و هرگونه پاســخگویي به شــكایات و اجرای آراب مربوط به هياتهای حل اختالف و ســایر تعهدات قانون كار را در
مورد كاركنان خود و سایر مسائل شركت به عهده گيرد.
-7-5پيمانكار متعهد اســت هرگونه تغيير در وضــعيت شــركت را ظرف مدت حداكثر  15روز كتبا به كارفرما اعالم و از
اطالع كارفرما اطمينان حاصل نماید.
تب صره :پيمانكار متعهد مي شود كه م شمول قانون منع مداخله وزراب ،نمایندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالت
دولتي ،مصوب  22دی ماه  1337نميباشد .در صورت اثبات خالف آن ،كليه خسارات و مسئوليتهای ناشي از این تخلف
بر عهده فروشنده خواهد بود.
ماده  :8شرايط عمومی و قوانین حاکم بر قرارداد

این قرارداد از نظر شـــكل و ماهيت و م حتوا برطبق قوانين و مقررات كشـــور جمهوری اســـالمي ایران تنظيم و منعقد
گردیده و تعبير و تفسير و اجرای آن برطبق قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ایران خواهد بود.
ماده  :9حل اختالف

در صــورت بروز اختالف ناشــي از اجراب یا تعبير و تفســير مفاد قرارداد ،طرفين بدواذ با مذاكرات مســتقيم نســبت به حل
فصل موضوع اقدام خواهند نمود ،در صورت عدم دستيابي به توافق ،موضوع ابتدا از طریق ارجاع به داور مرضي الطرفين
و نهایتاذ در صورت عدم حصول سازش ،موضوع توسط محاكم ذیصالح قضایي كشور حل و فصل خواهد شد.
ماده  :10فورس ماژور

به هنگام بروز مصــادیقي از قوای قهریه اعم از حوادث طبيعي و غير طبيعي كه حدوث و رفع آنها از حيطه توان طرفين
قرارداد خارج بوده و تمام یا قسمتي از تعهدات طرفين قابل انجام نباشد و شرایط فورس ماژور به مدت  2ماه ادامه یابد،
هر یک از طرفين ميتوانند كتباذ ختم قرارداد را به طرف دیگر اعالم نمایند .در این صــورت ظرف مدت یک ماه از تاریخ
ختم قرارداد ،طرفين ملزم به تسویه حساب با یكدیگر خواهند بود.
ماده  :11فسخ قرارداد

 -11-1در صورت درخواست فسخ قرارداد از سوی پيمانكار ،موضوع ميبایست حداكثر یک ماه قبل ،به صورت كتبي به
اطالع كارفرما رسيده و در صورت تایيد از ناحيه كارفرما ،قرارداد فسخ خواهد گردید.
 -11-2ان صراف پيمانكار تحت هيچ عنوان رافع تعهدات او در برابر كارفرما نخواهد بود و قطع خدمت از تاریخي تحقيق
ميباید كه كارفرما كتبا با آن موافقت نماید.
 -11-3كارفرما ميتواند در هر زمان به تشـــخيو خود ،ضـــمن اعالم كتبي به پيمانكار به قرارداد خاتمه دهد .در این
صورت پيمانكار ،محق به دریافت اقساط خود بر مبنای ميزان تعهدات انجام شده به كارفرما ميباشد.
 -11-4چنانچه پيمانكار بنابر ت شخيو كارفرما در انجام وظایف خود تعلل ،كوتاهي و ق صور از نظر كمي یا كيفي نماید،
فسخ قرارداد به شكل یک طرفه از سوی كارفرما صورت پذیرفته و پيمانكار مسئول خسارت وارده به كارفرما خواهد بود.
 -11-5در صورت ایراد خ سارت و عدم اجرای تعهدات به موقع از سوی پيمانكار ،كارفرما ميتواند  %15از مبلغ قرارداد
از محل طلبها ،ضمانت نامهها و سپردههای موسسه ،اخذ خسارت نماید.
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ماده  :12اقامتگاه طرفین

چنانچه طرفين نشـــاني مندرج در مقدمه قرارداد خود را در طول قرارداد تغييردهند ،ملزم به اعالم نشـــاني جدید به
یكدیگر مي باشند ،در غير اینصورت كليه نامه ها و مكاتبات به نشاني مذكور در مقدمه قرارداد ارسال و تماماذ ابالغ شده
تلقي خواهد شد.
ماده  :13نسخ قرارداد

این قرارداد م شتمل بر  13ماده و در سه ن سخه تنظيم شده و به ام ضای طرفين قرارداد ر سيده ا ست كه هر سه ن سخه
آن حكم واحدی داشته و از اعتبار یكساني برخوردار ميباشد.

پیمانکار

کارفرما
علی رهبری

قزبس نعمتی االگوز نائب ريیس

بیاض عبدی عثمان اولن مديرعامل و

ريیس مرکز توسعه تجارت الکترونکیی

هیأت مديره

ريیس هیأت مديره

شرکت رسا پیام ايرسا شرکت
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