
01/06/1396    تاریخ:      
 

 4 از 1 صفحه

 

 قرارداده ارائه خدمات پشتیبانی شبکه

----------------------------------------------به نشانی  ----------به نمایندگی آقای  ----------این قرارداد فی مابین شرکت 

شانی نبه  -----------------که از این پس کارفرما نامیده میشود از یک سو ، و آقای  ------------------------------------------

شرح ذیل منعقد  امیده میشود به، از طرف دیگر ، که از این پس مجری ن-----------------------------------------------------

 می گردد.

 : موضوع قرارداد 1ماده 

یندوز )مایکروسافت( و ودستگاه کامپیوتر پی سی کالینت  با سیستم عامل  15ارئه خدمات پشتیبانی از طرف مجری یا نماینده وی به تعداد 

----------------------------------------------------------------، در محل کارفرما به نشانی  1نرم افزارهای موجود در پیوست 

 ، بر اساس موارد مندرج در بخش مفاد قرارداد. -------------------------

 : مدت قرارداد2ماده 

 می باشد. 29/12/96به مدت هفت ماه تا تاریخ شروع شده و  01/06/1396این قرارداد از تاریخ 

 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت3ماده

 2شخص شده در ماده از زمان م 1در هرماه بابت اجرای موضوع قرارداده  در ماده  -------------------------حق الزحمه مجری مبلغ  

----جری ) شماره حساب مبه صورت واریز وجه به حساب  راوجوه مربوطه به هر مرحله از پرداخت  قرارداد میباشد که کارفرما متعهد میگردد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نماید.( به مجری پرداخت ------------------------

 کارفرما متعهد میگردد مبلغ فوق را در پایان هر دوره سی روزه از زمان شروع قرارداد به مجری پرداخت نماید.

 به عهده کارفرما می باشد. 1: کلیه هزینه های ایاب و ذهاب خارج از از محل شرکت مندرج در ماده 1 تبصره

ی باشد که فی ، به دستگاه پی سی کالینت  م 15حداکثر  1ل شرکت مندرج در ماده : تعداد تعداد کامپیوترهای تحت پوشش در مح2تبصره 

 ریال می باشد.------------------ازای پشتیبانی هر دستگاه پی سی کالینت  مبلغ

( -----------------) 1-4ماده مفاد قرار داد در  شده مشخص به غیر از روز و ساعت پشتیبانی حضوری  درخواست صورت در:3تبصره 

 نیز پشتیبانی از بخش این مورد در قرارداد در مطروحه موارد کلیه است بدیهی ریال میباشد. 350.000هزینه به ازای  هر یک  ساعت مبلغ 

 .است صادق

 

 

 

 

 مجری کارفرما                        

------------- --------------------- 

 ءمهر و امضا
 

 ءامضا                     

      



01/06/1396    تاریخ:      
 

 4 از 2 صفحه

 

 

 مفاد قرارداد:  4ماده 

 تعهدات مجری: 1 - 4  

  طیالت رسمی در غیر از تع -------------------------روز ، در روز  1مجری به موجب این قرارداد ملزم می گردد هر هفته

الی در خصوص موضوع قالب بازدید حضوری ، خود و یا نماینده مجری در محل شرکت حضور پیدا کنند  و اقدام به رفع نواقص احتم

 قرارداد نماید.

 پس از ارائه لیست قطعات  وتر به هر عنوان آسیب دیده باشد و یا نیاز به تعویض و یا ارتقاء داشته یاشد مجریچنانچه قطعات کامپی

 ید.آسیب دیده  یا مورد نیاز ، بعد از تهیه قطعات از طرف کارفرما اقدام به تعویض یا ارتقاء آنها می نما

 ی باشد.خدماتی همچون سیم کشی ، داکت کشی و ... جزء تعهدات مجری نم 

 هبود عملگرد سیستم مجری موظف است کارفرما را جهت استفاده از فن آوری های نوین مشاوره  نموده پیشنهادهای خود را برای ب

 کاری وی اعالم نماید.

 مجری موظف به حفظ محرمانگی اطالعات کارفرما می باشد 

 

 تعهدات کارفرما 2 – 4   

 ات مورد نیاز در این اندازی هرگونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری و یا هرگونه تغییر مشاوره با مجری در مورد خرید و نصب و راه

 خصوص.

 ر گزارش سرور در صورتی که سیستم ها و یا سرورهای شرکت جهت سرویس به افراد غیر متخصص و غیر مرتبط با مجری )مبنی ب

 تعهدات خود ندارد.و یا مشاهدات متخصصین( تحویل گردد ، مجری هیچ گونه مسئولیتی نسبت به 

 .هزینه سرویس پرینتر ها و شارژ تونر، کارتریج ، و خرید هرگونه تجهیزات به عهده کارفرما می باشد 

 کت ، سی دی ، فلش و کارفرما متعهد می گردد به منظور جلوگیری از آلوده شدن سیستم ها به هیچ عنوان از مدیای متفرقه ، دیس

 فاده نگردد.... پیش از کنترل با ضد ویروس است

  قرار دهد. مجریجهت انجام بهینه مفاد قرارداد در اختیار و یک کامپیوتر کارفرما موظف است یک میز کار 

 ود در غیر این صورت کارفرما بدون هماهنگی مجری مجاز به نصب نرم افزار یا اعمال تغیرات روی سرورها و کالینت ها نخواهد ب

 رفرما خواهد بود.مسئولیت ناشی از دستکاری به عهده کا

 

 مجری کارفرما                        

-------------- ------------------- 

 ءمهر و امضا    

 

 

 ءامضا    

 
 



01/06/1396    تاریخ:      
 

 4 از 3 صفحه

 

 

 

 : حوادث قهریه)فورس ماژور(5ماده 

 تغتشاشاا ، ویسما تفاآ ، لتهادو تعویض به منجر تمااقدا ، مرا هر یا بجتناا غیرقابل ادثحو  تعتصاباا:  شامل )فورس ماژور( قهریه  ادثحو

 لیو باشد رجخا طرفین ارقتدا حیطه از  لمعقو ربطو و دهبو طرفین از هریک اتتعهد ایجرا مانع که ییگرد ، گاههارکا نشد بسته ، یگررکا

 نیست اردمو ینا به منحصر

  یک هر و شتدا هندانخو هعهد بر مسئولیتی  ژور(ما رسفو مترقبه) غیر و قهریه ادثحو از ناشی اتتاخیر لقبا در کامل ربطو یمجر و فرمارکا

 یا و ودنر رنتظاا تمشکال نشد فطر بر گرا روز از تاریخ شروع فورس ماژورطرف دیگر را کتباً مطلع نمایند. 10ف هستند ظرف مکل نهاآ از

 لساار با را اردادقر فسخ نددار حق طرفین از یک هر نباشد پذیر نمکاا هما یک از پس تعملیا دمجد وعشر یاممکن نبود و نها آ از بجتناا

 غ نمایند.بالا یگرد فطر بهروز  10ت مد فظر کتبی

 

 : فسخ قرارداد 6ماده

درصورتی که هر یک از طرفین قرارداد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید طرف دیگر می تواند با یـک اخطـار   کتبی نسبت به فسخ 

نماید. بدیهی است طرفین تعهدات خود را تا زمان فسخ قرارداد ادامه خواهند داد . الزم به توضیح است در صورت فسخ قرارداد از قرارداد اقدام 

 طرف کارفرما کلیه هزینه های مجری بابت اجرای قرارداد تـا زمـان فسخ آن در وجه مجری پرداخت خواهد شد.

 

 

 : نسخ قرارداد 7ماده 

(  در دونسخه تنظیم گردیده که هر یک از نسخ حکم واحد را داشته و مورد 4صفحه و یک پیوست)صفحه  4تبصره  ،  3ده ما 7این قرارداد در 

 تائید طرفین قرارداد می باشد.

 

 

 

 

 مجری کارفرما                        

-------------------- ------------------ 

 ءمهر و امضا    

 

 

 

 ءامضا    



01/06/1396    تاریخ:      
 

 4 از 4 صفحه

 

 

 : لیست نرم افزارهای تحت پوشش این قرارداد1پیوست

 سیستم عامل

  xpویندوز 

   7   ویندوز

   8ویندوز

   8.1ویندوز

    10ویندوز

 

 

 اداری

Adobe Acrobat Reader 

Microsoft Office2010 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2016 

FireFox 

KM Player 

Winrar  

 

 

 

 

 

  

 مجری کارفرما                        

----------------- --------------------- 

 ءمهر و امضا    
 

 ءامضا    


