
 
 شرایط اختصاصی قرارداد

 

 موضوع قرارداد: – 1ماده 

، تعمیر و نگهداري تجهیزات و دستگاه هاي کامپیوتريپشتیبانی فنی ،  موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات

که از این پس مجموعه کامپیوتري خوانده می شود توسط شرکت  9مادهج در پیوست رو تجهیزات جانبی مندشبکه 

به تایید  دبر جریان اجراي دقیق موضوع این قرارداد نظارت کامل داشته و اقدامات شرکت می بایو دانشکده 

د به بازدیدهاي فنی ادواري و مراجعه بر حسب درخواست واحدها هدانشکده برسد. نماینده شرکت در دانشکده متع

اي مجموعه کامپیوتري در مدت و رفع نقائص و عنداللزوم تعویض لوازم معیوب غیرمصرفی به نحوي که دستگاه ه

  .می باشدقرارداد بهترین بهره وري را براي دانشکده داشته باشند 

عبارت است از  منظور از پشتیبانی فنی ، تعمیر و نگهداري عالوه بر موارد ذکر شده در بخش عمومی قرارداد تبصره :

ذیه ، برد اصلی ، هـارد دیسـک ، انـواع کارتهـا ، : نصب ، راه اندازي ، جمع آوري و تعمیر رایانه ها ( شامل منبع تغ

، انـواع چاپگرهـا ( عدد رایانه 300به تعداد درایور و رایتر ، موس و بلند گو )  DVDو  CDصفحه کلید ، مانیتور ، 

شـود )، ویـدئو پرژکتورهـا،  اعم از سوزنی ، لیزري ، جوهر افشان و چند کاره و شامل نصب لوازم مصـرفی نیـز مـی

، رك ، 3و یک عـدد سـوئیچ الیـه سوئیچ عدد  20 تعداد، Routerعدد 10تعداد انواع اسکنر، یو پی اس ، سرورها ،

دستگاههاي حضور وغیـاب،  ،سیم یا کابلی ) ، انواع مودم ، کارت شبکه ( بی Access Point عدد 10تعداد هاب ،

نرم افـزار هـاي  ،و ... ) راه اندازي و تعمیر درایور انواع کارتها( اعم از کارت شبکه ، کارت صدا ، مودم ، حافظه ،نصب

ضد ویروس و ویروس یابی کلیه سیستم ها ( اعم از سرور یا کـامپیوتر هـا )، سـایر انـواع نـرم افزارهـا (اعـم از نـرم 

افزارهاي عمومی یا اختصاصی و سیستم هاي عامل مختلف براي ایستگاههاي کـاري یـا سـرورها ) ، تهیـه و نصـب 

، اره گذاري کابلهاي شبکه ، تست کیفیت ارتباط، جمع آوري کابلهاي اضافی)، شم cat6یا  cat5اتصاالت سوکتی ( 

 هاي دانشکده.  Notebookنصب ، راه اندازي و کلیه تعمیرات سخت افزاري و نرم افزاري 
 
 

 مدت قرارداد: – 2ماده  

 29/12/97رخو خاتمـه آن مـو 1/1/97براي مدت یکسال شمسی می باشد که شروع قـرارداد از تـاریخ این قرارداد 

 است. 

 

 تعهدات –3ماده 

 پیمانکارتعهدات شرکت  1-3

 شرکت با امضاء قرارداد حاضر بنحو غیر قابل برگشتی موارد زیر را قبول و تعهد می نماید :



پیشگیري یا رفع نواقص در تجهیزات سخت افزاري  و شبکه نصـب شـده  و راستاي شرکت موظف است در  -  الف

این  9ماده کلیه قطعات جانبی از جمله پرینترها و اسکنرها بمنظور حفظ شرایط مندرج در همچنین   عملکرد  آنها

 با نظر ناظر بعمل آورد.قرارداد کلیه اقدامات الزم را 

تعویض و تعمیر قطعات و لوازم و تجهیزات سخت افزاري موضوع  قرارداد بـه منظـور حفـظ  ،ارتقاء سیستم ها - ب

 قرارداد بعهده شرکت می باشد.این  9مادهشرایط مندرج در 

هزینه قطعات و یا دستگاههایی که بدلیل عملکرد کاربران مانند ریختن آب بـرروي کـامپیوتر و یـا قـرار  - 1تبصره 

 دادن در مجاورت آتش ویا ضربه معیوب یا خراب شود به عهده دانشکده است.

مسئولیت هزینه هاي اضافی به  ،ات اقدام نمایدچنانچه دانشکده راسأ نسبت به فک پلمپ و تعمیر تجهیز - 2تبصره 

 عهده دانشکده خواهد بود .

شرکت موظف است نسبت به ارائه شناسنامه و سریال براي هر یک از تجهیزات موضوع این قرارداد به دانشکده  - ت

 اقدام نماید .(براساس فرم پیشنهادي دانشکده) بصورت چاپی و الکترونیکی 

از محل کار نمایندگان شـرکت یـا سـایر محلهـایی کـه در اختیـار آنـان میباشـد، گاهها در صورت سرقت دست - ث

 . خسارت وارده به عهده شرکت میباشد

نرم همچنین پشتیبانی کامل سیستم یا تعویض قطعه و نصب نرم افزارهاي عمومی و متعارف و  ،مدیریت شبکه - ج

 عهده شرکت میباشد . میگردد به درخواستافزارهاي تخصصی که از طرف دانشکده 

قرارداد پشتیبانی کامل سیستم عبارت است از نصب کامپیوتر در محل مورد درخواست، جمع  1تبصره : حسب ماده 

آوري یا نصب مجدد پس از جابجایی یا تعمیر، راه اندازي چاپگر، اسکنر و سایر متعلقات، برقراري ارتباط با شبکه به 

 ژکتور. ونصب، تنظیم یا جمع آوري ویدئو پر و Patch Cordصورت بیسیم یا تهیه 

 آموزش و باز آموزي کاربران براي استفاده موثر از شبکه بر عهده شرکت می باشد.  - چ

 نیز بعهده شرکت می باشد.هاي مورد نیاز و نرم افزار شبکه تبصره: نصب نرم افزار

اسـتقرار بـه واسـطه کـاربردي و سیسـتمی بازدید منظم و مستمر جهت نگهداري سیستم عامل و نرم افزارهاي  -ح

بصورت دائم و مستمر در دانشـکده داراي مدرك کارشناسی نرم افزار و سخت افزار  ي متخصصنفر نیروحداقل سه 

 عرفی می شوند. مدانشکده جهت تائید صالحیت به که بصورت کتبی  جهت انجام کار برابر قرارداد

 .مستمر هر سه ماه یکباربطور  تجهیزات سرویس دوره ايبازدید و  -خ

اگر بروز آتش سوزي به دلیل عدم نصب ناصیح یا استفاده از تجهیزات نامناسب باشد، جبران کلیه خسارات ناشی  -د

 از آتش سوزي بعهده شرکت خواهد بود.

ر شرکت متعهد میگردد آمار قطعات مورد استفاده را بصورت هفتگی با ذکر تاریخ، تعداد و محل مصـرف بـه نـاظ -ذ

 دانشکده گزارش نماید.

 

 



 (کارفرما)تعهدات دانشکده  - 2- 3

 شرکت اعالم نمایند . ستقیمکاربران دانشکده در صورت بروز هر گونه خرابی بالفاصله موضوع را به نماینده م -الف 

جـام دانشـکده مبنـی برانو نـاظر دانشکده موظف است مبلغ ماهیانه قرارداد را در صـورت تأئیـد کارشناسـان  -ب  

 به شرکت پرداخت نماید.برابر مقررات مالی تعهدات 

 هزینه مواد مصرفی چاپگرها و قطعات سخت افزاري رایانه ها و شبکه به عهده دانشکده است. -ج  

 تبصره: تعویض قطعات باید با نظر کارشناس یا ناظر دانشکده انجام شود.

جهت استقرار کارشناسان شـرکت و انبـار پشـتیبانی محل مناسب مورد تائید شرکت دانشکده موظف به تعیین  -د 

 می باشد .

 کلیه کسورات قانونی همانند مالیات و سپرده بعهده پیمانکار می باشد. -ر

 

 خسارت ها -4ماده 

شـرکت  اتدانشکده می تواند از مطالب ،چنانچه شرکت نتواند شرایط مندرج در این قرارداد و پیوست آنرا فراهم کند

 ر نماید:ذیل کسبه شرح 

مختل ویا متوقف شود به یا چاپگرها در صورتیکه به هر دلیلی عملکرد یک یا چند یا همه ایستگاههاي کاري  -الف 

 ریال. 000/200مبلغ یا چاپگر نقص یا توقف عملکرد هر ایستگاه کاري  )ساعتسی دقیقه (نیم ازاء هر 

ملکرد ناشی از حوادث غیر مترقبه و همچنین عـدم و یا زمان نقص و توقف عشهر : مدت زمان قطع برق  1-تبصره 

 تحویل قطعات مورد نیاز از سوي دانشکده به شرکت در این ساعات محاسبه نخواهد شد .

 کاربر ساعت ( ایستگاه کاري / ساعت ) از خسارت فوق معاف می باشد.  2: در هر ماه 2 –تبصره 

روزهـاي تعطیـل  بجـزء مـی باشـدروز در هفته  پنجو هر بعدازظ 15صبح لغایت  8شروع کار از ساعت : 3 –تبصره 

 .(در صورت صالحدید دانشکده کارکنان شرکت موظف به ثبت کارت حضور و غیاب می باشند)می باشدرسمی 

تبصره: به دلیل تعطیلی دانشکده در روزهاي پنج شنبه تنها حسب نیاز و اعالم دانشکده پرسنل موظـف بـه حضـور 

 خواهند بود.

 هزینه کلیه خسارتهاي ناشی از دسترسی کاربران غیر مجاز . –ب 

 خریب و یا از دست رفتن اطالعات بعهده شرکت می باشد.هزینه کلیه خسارتهاي ناشی از ت –ج 

 هزینه کلیه خسارتهاي ناشی از عدم ارائه اطالعات ذخیره شده مطابق فرمت و زمان مورد تقاضاي دانشکده . –د 

د ) در صورتیکه متأثر از کیفیت نرم افزار انتخابی دانشـکده  -ج  -مندرج در بندهاي ( ب ارد مومسئولیت  -تبصره 

 عهده دانشکده می باشد. تشخیص این مورد به. نیستت باشد به عهده شرک

از زمان اعالم خرابی کارشناسان شرکت بایستی ظرف مدت حداکثر یک ساعت نسبت به رفع خرابی اقدام نمایند  -و

 اینصورت مشمول جریمه ذکر شده در بند الف می باشد.در غیر 

 



 سایر شرایط : – 5ماده 

کلیه اوراق , مکاتبات , اخطارها و . . .  به نشانی طرفین مندرج در این قرارداد ارسال می گردد و این امر بـه  –الف 

 انی خود را اعالم نماید.منزله ابالغ قانونی تلقی خواهد شد. در صورت تغییر نشانی شرکت موظف است آخرین نش

کلیه اختالفات خواه مربوط به انجام تعهدات قرارداد، خواه مربوط به تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد، به کمیسـیون  -ب

 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ارجاع 87موضوع ماده 

وافق، موضـوع بـه مراجـع قضـایی شده و کلیه توافقات اتخاذ شده براي طرفین الزم االجراء است. در صورت عدم ت 

 کشور ارجاء خواهد شد.
چنانچه شرکت در اجراي تعهدات بعلت حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، آتش سوزي و جنگ اجبارا تاخیر نماید،  -پ

 تا زمانی که مانع برطرف گردد و شرکت قادر به ارائه خدمات شود، این مدت به کل مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
مجاز بـه کـاهش تجهیـزات سـخت افـزاري و شـبکه  نشکدهطول مدت قرارداد، شرکت بدون اخذ موافقت دادر  -د

 موضوع قرارداد نمی باشد.
و سـایر متعلقـات موضـوع  هـانـرم افزار ،شبکه و لوازم جـانبی ،شرکت متعهد شد کلیه تجهیزات سخت افزاري -ت

ل می نماید و کلیه سخت افزارهایی کـه در حـین قـرارداد شرکت تحویقرارداد به که دانشکده در ابتداي قرارداد را 
 به دانشکده تحویل نماید. فعال و سالم تعویض می گردند را پس از پایان قرارداد به صورت 

براي افزایش نود یا تجهیزات جـانبی هزینـه خریـداري ایـن  نشکدهدر طول مدت قرارداد، در صورت تقاضاي دا -ث
(بدون هزینه نگهداري و مدیریت آن در شبکه  ،پشتیبانی، تعمیرات ،و نصب کدهعهده دانشموارد مازاد بر قرارداد به 

بوده و هزینه قطعات مورد نیاز براي  کدهتعهد شرکت می باشد. تجهیزات مذکور در این بند جزء اموال دانشاضافی) 
 است.کده تعمیر یا ارتقاء آنها به عهده دانش

وضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً (اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی) شرکت طرف قرارداد حق واگذاري م -ج
 ندارد.

در صورتیکه پرسنل موردنظر پیمانکار مستقر در دانشکده به لحاظ اخالق و رفتار و نحـوه انجـام وظـایف مـورد  -ح
کتبی کارفرما اقدام  ساعت نسبت به جایگزین آن پس از ابالغ 48رضایت کارفرما نباشند پیمانکار موظف است ظرف 

 و جانشین مناسب را معرفی نماید.
شرکت طرف قرارداد عالوه بر سه نفر کارشناس فنی، یک نفر را بـه عنـوان نماینـده تـام االختیـار خـود جهـت  -خ

 پاسخگوئی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می نماید.
رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان بعهده شرکت اسـت و شـرکت در مقابـل دسـتگاه  ضمانت حسن -د

 پاسخگوست. 
شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد براي نیروي انسانی شرکت در موارد ضروري که به سـالمت افـراد مربـوط  -ذ

 است کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.
 هاي تخصصی و حرفه اي الزم را به کارکنان خود (جهت واگذاري کار) بدهد.شرکت متعهد می گردد آموزش  -ر
را طبق برنامه زمان بندي که به تائیـد کارفرمـا شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد -ژ

 می رساند انجام دهند. 
ن و سایر حقوق کارکنان و کارگران خسارت اخراج، سنوات، مرخصی، عیدي، اضافه کار، عائله مندي، ب تپرداخ -س

 موضوع این قرارداد و در کلیه شرایط اختصاصی به پیوست بعهده پیمانکار است.
شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه پس از پرداخت حق الزحمه کارکنان کتباً درخواست وجه خود را برابر  -ش

 قرارداد به کارفرما ارائه نماید.
 ي افرادي که در دانشکده بکار گمارده می شوند بعهده پیمانکار می باشد. پرداخت حقوق و مزایا -ص



پیمانکار تعهد می نماید افرادي را که در دانشکده بکار میگمارد سوء سابقه نداشته و داراي کـارت معافیـت یـا  -ض
 پایان خدمت باشند.

 و نکات ایمنی می باشد.شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار  –ط 
شرکت اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دیماه  -ظ

 نمی باشد. 1337
 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت  -ع
 ام قرارداد تسویه حساب قانونی بعهده شرکت طرف قرارداد می باشد.در صورت فسخ، لغو یا اتم -غ
 

 تعهدات فنی شرکت : – 6ماده 
 در طول مدت قرارداد شرکت موظف به حفظ شرایط ذیل می باشد :

 براي ایستگاههاي کاري ثابت .  Mbps 50حد اقل سرعت   – 1
 بکه در سطوح دسترسی.ها و بانکهاي مختلف ش Serverمحدودیت دسترسی کاربران به  – 2
 تضمین امنیت داده ها در شرایط ارتباط اینترنتی شبکه . – 3
 حفظ و نگهداري اطالعات در شرایط عادي و بحرانی از جمله حوادث غیر مترقبه و بالیا . – 4
 ارئه اطالعات مطابق فرمت مورد تقاضا جهت انتقال آن در هر زمان که دانشکده بخواهد . – 5
 ت نرم افزاري  مطرح شده توسط کاربرانرفع مشکال -6
 تعمیر ویا جایگزینی تجهیزات ایستگاهاي کاري در حداکثر یکساعت از زمان تحویل قطعات جایگزین . – 7
 حفظ توانمندي شبکه و سخت افزار براي پشتیبانی کامل نرم افزارهاي دانشکده در طول مدت قرارداد . – 8
 نصب نرم افزار کنترل اینترنت -9

 راهکارهاي ارزنده جهت بهبود سیستم شبکه رایانه اي  ارائه -10
  (اعم از نصب، جمع آوري یاتعمیر)پشتیبانی از ویدئو پروژکتورها  -11
و سرورها، یوپی اس و شبکه بی  coreپشتیبانی فنی و نگهداري، سرویس کلیه تجهیزات شبکه و سوئیچ هاي  -12

 .سیم داخل شبکه
کـامپیوتري موضـوع قـرارداد تجهیـزات  هاي دوره اي (هر سـه مـاه یکبـار)سرویس ران و کاربپشتیبانی فنی  -13

 براساس زمان بندي پیشنهادي شرکت.
تهیه شناسنامه سخت افزاري، درج اطالعات در نرم افزار ارائه شده و تهیه نسخه چاپی و نیز درج تغییـرات در  -14

 شناسنامه ها (نرم افزاري و دستی)
 تهیه و خرید قطعات و نرم افزارهاي مورد نیاز براساس نظر ناظر دانشکده مربوط به ارائه خدمات -15
  و غیره تستر شبکه، آچار شبکههمچنین تهیه ابزار آالت از جمله نصب نرم افزارهاي کنترل شبکه  -16
 می باشد. در صورت افزایش ایستگاههاي کاري شرکت متعهد به پشتیبانی و نگهداري آنها مطابق قرارداد  -17
 یک فقره فیش بانکی حسن انجام و ضمانت نامه بانکی تسلیم میگردد. *
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