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 و تجهیزاتمحصوالت نامه تعهد

  فناوری اطالعات 

 (حقوقي)شخص 

 

 

 

 

 



 

هر شرکتمُ  

................................. : شرکت    

ید أیقرائت شد و مورد ت

باشد.می  

 نام و نام خانوادگی رئیس هیات مدیره :

 

 تاریخ و امضا : 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

 

 تاریخ و امضا :

 4 از 2 صفحه 

 
 

 مشخصات شرکت

 شماره ثبت شرکت: نام شرکت:

  نام و نام خانوادگی مدیر عامل: 

 شرکت:نام و نام خانوادگی نماینده 

 آدرس شرکت: 

 

 شماره تلفن ثابت: 

 شماره تلفن همراه:   

 آدرس ایمیل: 

به تفکیک در جدول ذیل ذکر شود: )به طور برق دماوند  شرکت مدیریت تولیدنوع و تعداد هر محصول مطابق با نامه 

 مثال سوئیچ، روتر، فایروال، کارت شبکه و ...(

 تعداد نوع مدل مارک ردیف

     
 

 شماره تعهد نامه 

    FPC-ITO-          -             -  

 

   

 

 



 

هر شرکتمُ  

................................. : شرکت    

ید أیقرائت شد و مورد ت

باشد.می  

 نام و نام خانوادگی رئیس هیات مدیره :

 

 تاریخ و امضا : 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

 

 تاریخ و امضا :

 4 از 3 صفحه 

 
 

 : و تعاریفاصطالحات  -1 ماده

 برق دماوند دیتول تیریشرکت مد: شرکتالف( 

 برق دماوند دیتول تیریاطالعات شرکت مد یفناور یواردات زاتیتجه ای: محصول و محصول ب(

 است.  یمحصوالت خارج ای محصول ورود اجازه منظور به صادره تعهدنامه: نامهتعهد( ج

 یابیکشور درخواست ارز یگمرک و قانون یمباد قیکه از طر یقیو حق یاشخاص حقوق هی: کل/واردکنندهیمتقاض( د

 محصوالت را دارند. یتیامن

متقاضی/واردکننده موظف است مستندات و مدارک ذیل را با اصل امضای صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل  -2 ماده

به سازمان  گواهی امضاهای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمیو رئیس هیات مدیره و ممهور به مُهر شرکت و 

 تحویل نماید. 

 فهرست اسامی صاحبان امضا و نمونه امضای ایشان در سربرگ شرکت -1

متقاضی/واردکننده موظف است مستندات و مدارک ذیل را با اصل امضای صاحبان امضای مجاز، مدیر عامل  -3 ماده

 ارسال نماید. شرکت و به آدرس ایمیل   اسکنو رئیس هیات مدیره و ممهور به مُهر شرکت، 

 اصل تعهدنامه تکمیل شده -1

 اساسنامه شرکت -2

ها در آن مشخص بان سهام، صاحبان امضا و سمتآخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی که صاح -3

 باشد.

 اسناد هویتی صاحبان امضا )کارت ملی و شناسنامه( -4

را تکمیل و به آدرس  پیوست لیست محصوالت (Excel)فایل اکسل متقاضی/واردکننده موظف است  -4 ماده

 ارسال نماید. شرکت ایمیل 

متقاضی/واردکننده موظف است هر گونه تغییر در مشخصات عمومی شرکت از قبیل: اعضای هیأت مدیره،  -5 ماده

مدیر عامل، رئیس هیات مدیره، نام شرکت، شناسه ملی شرکت، اساسنامه شرکت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نوع 

 تشرکر طی مدت دو هفته به خدمات، آدرس دقیق محل فعالیت، اقامتگاه شرکت و ایجاد دفتر نمایندگی را حداکث

 اطالع دهد.

 چیتعهدنامه را تحت هحقوق ناش  ی از  یحق واگذار ش  رکت،از  ی/واردکننده بدون اخذ مجوز کتبیمتقاض   -6 ماده

 ندارد. یو حقوق یقیبه اشخاص حق یعنوان

های و دستورالعملالزامات  ،یو کمّ پارامترهای کیفیدها، مکلف به رعایت دقیق استاندارمتقاضی/واردکننده  -7 ماده

 باشد.میمرتبط با محصول مورد نظر 

ها و صدمات ناشی از کاربرد آن با سایر دستگاه، مشکالت امنیتی تداخل عملکرد محصول با سایر تجهیزات  -8 ماده

 باشد.در زمان استفاده از محصول بر عهده متقاضی/واردکننده می



 

هر شرکتمُ  

................................. : شرکت    

ید أیقرائت شد و مورد ت

باشد.می  

 نام و نام خانوادگی رئیس هیات مدیره :

 

 تاریخ و امضا : 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

 

 تاریخ و امضا :

 4 از 4 صفحه 

 
 

 محصول مورد نظر مرتبط با های صورت گرفته  و شکایت در قبال هر گونه خسارت  باید متقاضی/واردکننده   -9 ماده

 اقدامات الزم و فوری به عمل آورد.و به منظور رفع مشکالت،  باشدمسئول و پاسخگو  ،به مشتریان

ضی/واردکننده   -10 ماده صوالت خود را به    متعهد میمتقا اعالم نماید و پس از  شرکت شود تا هرگونه تغییر در مح

 روزرسانی محصوالت مشابه فروخته شده، اقدام نماید.، نسبت به بهتعهدنامهروزرسانی شده دریافت نسخه به

 همکاری نماید. شرکتهای الزم، با موظف است برای اعمال نظارتمتقاضی/واردکننده  -11 ماده

ست و  امتقاضی/واردکننده  صادرشده مستقیماً برعهده     تعهدنامهمسئولیت قانونی هرگونه سوء استفاده از     -12 ماده

 ظف به جبران خسارت و پرداخت جرائم ناشی از آن خواهد بود.مو متقاضی/واردکننده

می بایست مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و گرید سازمان  متقاضی/واردکننده -13 ماده

 پدافند غیرعامل کشور و یا مرکز راهبردی افتا )گرید شرکتی و در صورت لزوم گرید محصول(را نیز داشته باشد.

ساس نتایج آزمون     -14 ماده ست بر ا ضی/واردکننده موظف ا صول مندرج در جدول ذیل  متقا سبت به رفع   هر مح ن

شده     شکل ایجاد  سخگو    هرگونه م شتریان، پا شکالت، اقدامات الزم و فوری به عمل    برای م شد و به منظور رفع م با

کارگیری و مس  ئولیت ناش  ی از بهاند، ها ارائه نش  ده و ارزیابی نش  دههایی که الیس  نس آندر خص  وص مالول آورد.

 بردار است.و بهره متقاضی/واردکنندهها به عهده برداری از آنبهره

متقاض  ی/واردکننده با مهر و امض  ای این تعهدنامه، ص  حت همه اطالعات مندرج در مس  تندات ش  امل    -15 ماده

ض               صاحبان ام سناد هویتی  سمی، ا شرکت مندرج در روزنامه ر شرکت، آخرین تغییرات  سنامه  سا سل  ا ا و فایل اک

(Excel) نماید.را تائید و تضمین می پیوست لیست محصوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


