
 

 

 …………… شبکه، سخت افزار و مشاوره شرکت  یبانیپشت  قرارداد

  

پس    نای  از  که..  ……………  یآقا  یندگنمای  به  و..  ……………تماس    شماره  با..   ………………شرکت     نیقرارداد ماب  نیا

که از    09017252705با شماره تماس     یشاطر   انیشا  یآن آقا  ندهیکه نما  بانیپشت  یت  یطرف و مجموعه آ   کیشود از    یم  دهیکارفرما نام

 .گردد  یمنعقد  م  ریبه شرح ز  گریشود از طرف د  یم  دهی نام  مانکاریپس پ  نیا

  

 : ( انهیماه  یاول ـ موضوع قرارداد )نگهدار   ماده

 :ملشا   ……………و شبکه محلی شرکت    یا  انهیرا  زاتیقرارداد عـــبارت است از پشتیبانی سخت افزار، تجه  مـــوضــوع

 تجهیزات شبکه   تیرینگهداری و مد  نیها و همچن  انهیتأمین قطعات و تجهیزات را(  1

پشتیبانی ، راهبری و مدیریت نرم افزاری شبکه موجود و ارائه    زیتعمیرات تجهیزات شبکه ای اعم از فعال و غیرفعال و ن  یر یگینگهداری و پ(  2

 .اطالعات  تیامن  شیراهکارهای مناسب برای بهینه سازی ، توسعه شبکه و افزا

  

 :قرارداد  مدت  –دوم    ماده

 .اعتبار و الزم االجرا میباشد  یماه دارا  12به مدت    0000/00/00لغایت   0000/00/00قرارداد حاضر از تاریخ   •

 .باشد  یم  دیقابل تمد  نیطرف  تیقرارداد در صورت رضا  نیز انقضاء مهلت یاد شده اپس ا •

  

 :قرارداد  مبلغ  –سوم    ماده

  یقابل پرداخت م  ی( است که در دوازده قسط مساو   الیخالص کل مبلغ قرارداد عبارت است از مبلغ به عدد ریال ) مبلغ به حروف ر  ارزش

 .است  پرداخت  قابل  ریال.  ………اقساط در اول هر ماه به مبلغ    ریباشد و پرداخت قسط اول در زمان عقد قرارداد و پرداخت سا

 .باشد  یکارفرما م  یبا پرداخت قسط اول مبلغ قرارداد از سو   مانکاریشروع تعهدات پ  -1  تبصره

پرداخت کسورات کسر شده از قرارداد را به صورت    دیرس  ریظف است تصوکارفرما مو  ،یوکسر کسورات قانون  نیدر صورت توافق طرف  -2  تبصره

 .دینما  میتسل  مانکاریبه پ  یکتب

 .باشد  ینم  یبوده و شامل کسورات قانون  یمبلغ فوق الذکر  بصورت خالص پرداخت  -2  تبصره

  

 :تعهدات پیمانکار   –چهارم    ماده

 مربوطه ) در صورت لزوم (   یارائه گزارش ها  نیها و همچن  انهیبازدید دوره ای و سرویس تجهیزات شبکه و را •

 یبا هماهنگ  ضیبه تعو  ازیو در صورت ن  یروز کار  3فعال معیوب شبکه حداکثر ظرف مدت    ریتعمیر و یا تعویض تجهیزات فعال و غ  •

 .انجام شود   شانیا  ندهینما  ایکارفرما و  



 

 

که خارج از تعهدات    رهی و غ  یوتری و شبکه کامپ  یا   انهیرا  یها  تمسیس  ی فیو ک  یبر گسترش کم  یدر صورت درخواست کارفرما مبن •

 .کارفرما پرداخت خواهد شد  یقرارداد جداگانه محاسبه و از سو   یو اجراء ط  دیخر  یها  نهیباشد هز  مانکاریپ

  

موظف است موضوع    مانکارینباشد پ  ریقابل تعم  رهیها و لپ تاپ ها و غ  انهیقطعات را  ایشبکه    رفعالیفعال و غ  زاتیتجه  کهیدر صورت  -4  تبصره

 .به کارفرما اطالع دهد تا کارفرما بر طبق صالح خود عمل کند  عایرا سر

  

ارائه راهکارهای مناسب برای باال بردن امنیت شبکه موجود ) جلوگیری از نفوذها و آسیب های داخلی و خارجی ( ارائه راهکارهای   •

 رای باال بردن ضریب اطمینان و سالمت اطالعات موجود مناسب ب 

 ارائه راهکار مدیریت پهنای باند و مانیتورینگ و عیب یابی منابع تحت شبکه •

  

موارد ذکر    رایباشد ز  یویروسی بعهده پیمانکار نم  یشده و اختالل ها   یزیمدیریت و حفاظت در مقابل حمالت خرابکارانه برنامه ر  -2  تبصره

 .و مفاد خاص خود را دارد  طیاطالعات  قابل اجراست که شرا  مهیشبکه و ب  تیبا عنوان  امن  ییرداد کامال مجزاشده در قرا

 Microsoft Windows Server شبکه محلی مبتنی بر فناوری  یمدیریت و نگهدار •

 مدیریت و تنظیم سرویسهای شبکه و اصالح ساختار آدرس دهی شبکه  •

 (Anti-Virus) ها  روسیو ضد و ( Firewall ) آتش  وارید  یها   سیسرو  یو بروزرسان  تیریمد •

ملزم به حضور    مانکاری، پ   کباریهر ماه    نصورتیا  ریباشد در غ  ازیکه ن  ی)مطابق با طرح انتخاب شده( در هر زمان  یدوره ا   دیانجام بازد •

 .باشد  یدر محل کارفرما م

 .به عهده کارفرما خواهد بود  دیخر  یها  نهیکارفرما خواهد بود و هز  دییو تا  مانکاریپ  شنهادیبا پ  ازی مورد ن  ینرم افزارها   نیتام  -6  تبصره

  یها  نهیکارفرما خواهد بود و پرداخت هز  دییو تا  مانکاریپ  شنهادیاستفاده کاربران شرکت با پ  یبرا   نترنتی باند مناسب ا  یپهنا   نیتام-7  تبصره

 .آن به عهده کارفرما خواهد بود

باشد و هزینه آن بصورت مجزا با ارائه فاکتور    یکارفرما م  دییبوده و با تا  مانکاریخرید قطعات برای تعویض/ ارتقاء بر عهده پ  ندیفرآ  -8  تبصره

 .توسط کارفرما قابل پرداخت خواهد بود

در    یکیزیو ف  یباشد و به مراجعه حضور   یکارفرما و به دفعات م  یازهایس نبرا اسا  (Any desk) یحضور   ریارائه خدمات به صورت غ-9  تبصره

 .دارد  تیمحل کارفرما اولو

نمودن    یملزم به گارانت  مانکاریگردد، پ  جادیاجرا و ا  مانکاریپ  شنهادیشبکه بر اساس پ  یو اجرا   یسخت افزار   طیشرا  کهیدر صورت-10  تبصره

 .باشد  می  …هک و   لیاز قب  ییآمدها  شی عدم پ

  

 :کارفرما  زاتتجهی  و  ها  افزار  سخت  –پنج    ماده

 : باشد  یدر دفتر تهران م  لیکارفرما به شرح ذ  یجانب  زاتیافزار و تجه  سخت



 

 

 ( یو رنگ  دیو سف  اهی )س  یزر یعدد چاپگر ل . تعداد ...1

 ی زی روم  انهرای  عدد...    تعداد.  2

 م یس  یشبکه ب  تیریعدد دستگاه مد . تعداد ...3

 عدد سرور . تعداد ...  4

5... .  

  

 : حضور در محل کارفرما  زمانبندی  –شش    ماده

که کارفرما الزم بداند در محل کارفرما حضور داشته و تا برطرف نکردن اشکال    یموظف است در هر زمان  مانکاریقرارداد پ  نیطبق ا •

کامل داشته و گزارش آنرا در صورت لزوم به    دیبار بازد  ک یهر ماه    یبصورت دوره ا  امدین  شیپ  یبکار خود ادامه دهد و اگر ضرورت

 .کارفرما ارائه دهد

  و خارج از  مازادبه صورت  موظف است  نصب سخت افزار و یا سرویس جدیدی بکند، پیمانکار  در صورتی که کارفرما اعالم نیاز به   •

در صورتی که سرویس مورد نظر نیاز به  جداگانه دریافت کند.  و مبلغ راه اندازی را به صورت  قرارداد نیاز مربوطه را برآورده کرده  

 بلغ پشتیبانی فعلی افزوده می شود. داشت، مبلغ مورد نظر به منگهداری و پشتیبانی در طول مدت قرارداد  

 یبصورت توافق  یو ذهاب مبلغ  ابیه مبلغ اخارج از محدوده شهر تهران عالوه بر محاسب  یها  تی در صورت اعزام کارشناس به مامور •

  یمبلغ از سو   نیگردد که ا  یکارفرما ارسال م  یبصورت فاکتور برا   ییحضور کارشناس در نظر گرفته خواهد شد که مبلغ نها  یبرا 

 .ودکارفرما قابل پرداخت خواهد ب

  

 :  اختالف  حل  –هفتم    ماده

نگردد،    سریم  نیماب  یمذاکرات ف  قیکه از طر  رهیانعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و غ  ر،یتعب  ر،یدر تفس  نیصورت بروز هرگونه اختالف نظر طرف  در

 .باشد  یم  ریصالح تهران امکان پذ  یذ  ییمراجعه به مراجع قضا  قی حل اختالف از طر

  

 :  ندهینما  معرفی  و  داد  قرار  مواد  تعداد  –هشتم    ماده

نزد    یگرینسخه نزد کارفرما و د  کیشده است که    ر یباشد و در دو نسخه تکث  یهشت ماده و هشت تبصره م  یقرارداد دارا   نیا •

 .از دو نسخه بصورت مستقل از اعتبار واحد برخوردارند  کیماند و هر  یمحفوظ م  مانکاریپ

  یقرارداد معرف  نیدر ا  نیبه عنوان طرف  مانکاریپ  یاز سو   یشاطر   انیشا  یکارفرما و جناب آقا  سوی  از.  ………  یجناب آقا  •

 .گردندیم

  

 مانکار یکارفرما                                                                                                     پ  ندهینما                               

 ی شاطر  انیشا  آقای  جناب                                                         .                …………………………جناب                 



 

 

 


