
 

  

 

 یسازمان سرور لیمیا یبانیپشت قرارداد نمونه

 :قرارداد نیطرف( 1ماده

               یپست کد با                 نشانی به ،(سمت)           خانم/یآقا یندگینما به                  یاقتصاد کد با                   یمل شناسه و      ثبت شماره به      شرکت نیب قرارداد نیا

 ینشان به  پارس سیپرد ارتباطات توسعه شرکت و طرف کی از شود یم دهینام کارفرما قرارداد نیا در پس نیا از که                  دورنگار و                   تلفن شماره به

 طیشرا تیرعا با گرید طرف از شودیم دهینام مانکاریپ قرارداد نیا در پس نیاز که 88327855 تلفن شماره و  6 واحد 5 پالک ستم،یب کوچه ،یجنوب یگاند ابانیخ تهران،

 . گرددیم منعقد لیذ مقررات و

 : قرارداد موضوع( 2ماده

 :باشد یم لیذ شرح به که Exchange Server 2016 بر یمبتن یسازمان سرور لیمیا یبانیپشت از است عبارت -1-2

 ( Exchange Server 2016 CU6) سرور لیمیا از یبانیپشت

 (یشنهادیپ) یرکتوریدا ویاکت از یبانیپشت

   حداکثر و دور راه از بصورت و 13 تا صبح 9 از پنجشنبه یروزها و 17 تا صبح 9 از چهارشنبه تا شنبه یروزها در مانکاریپ طرف از یبانیپشت خدمات ارائه ساعت -2-2

 باشدیم ماه در ساعت

 :قرارداد مدت( 3 ماده

 . باشدیم 00/00/00 تیلغا 00/00/00  خیتار از یشمس سال کی بمدت قرارداد نیا اعتبار -1-3

 صورت به کارفرما توسط آن نهیهز و ابدییم ادامه حاضر قرارداد موضوع از یبرداربهره د،یجد قرارداد عقد زمان تا قرارداد، دیتمد به دوطرف لیتما درصورت:  1 تبصره

 .شد خواهد اعمال و محاسبه دیجد قرارداد طیشرا اساس بر آن نهیهز ، دیجد قرارداد یامضا از پس و دیگرد خواهد پرداخت مانکاریپ وجه در الحسابیعل

 :کار انجام محل( 4ماده

 .بود خواهد( دور راه از) یموتیر صورت به قرارداد موضوع انجام -1-4

 .یافت خواهد حضور سرورها استقرار محل در پیمانکار نباشد میسر دور راه از خدمات انجام چنانچه: 2 تبصره

 : پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ( 5 ماده

 هر قرار از انهیماه صورت به مربوطه صورتحساب که باشد یم خالص صورت به ریال          حروف به الیر        عدد به قرارداد موضوع کسالهی یبانیپشت قرارداد مبلغ -1-5

 .شود یم ارسال ییدارا دییتا مورد فاکتور قالب در ریال             حروف به ریال         عدد به ماه

 .بود خواهد پرداخت قابل ،یمؤد توسط افزوده ارزش یارسال اظهارنامه و یاتیمال یمؤد نام ثبت فرم ارائه با افزوده ارزش بر اتیمال -2-5

 .شد خواهد زیوار پارس سیپرد شرکت یرسم حساب شماره به فاکتور خیتار از هفته کی مدت از پس حداکثر ها پرداخت هیکل: 3 تبصره

 : مانکاریپ تعهدات( 6 ماده

 سرور، به ورود یرمزها ،یلیمیا مکاتبات ،یافزارنرم و یافزارسخت اطالعات شرکت، در موجود یلهایفا شامل کارفرما اطالعات هیکل گرددیم متعهد مانکاریپ -1-6

 در که را IT حوزه در یکار یهااستیوس کارفرما به مربوط اطالعات ریسا و SQLیاطالعات یهابانک به مربوط یرمزها و نتیپواکسس مودم،: شامل خاص یهادستگاه

 با شده هماهنگ روش قالب در نیهمچن و دینما یخوددار گرانید به آن یافشا از و نموده یتلق محرمانه قرارداد اتمام از بعد چه و قرارداد یاجرا زمان در چه دارد، اریاخت

 .دهد قرار کارفرما اریاخت در واضح و کامل صورت به کارفرما ندهینما

 صورت نیا در که باشدینم رمجازیغ اشخاص توسط راتیتعم و یعمد بیتخر برق، نوسانات غلط، ییجابجا ،یسوزآتش از یناش یهایخراب شامل قرارداد نیا -2-6

 .باشند یم قرارداد این حوزه در ایمیل با مرتبط یامنیت یتهدیدها و یسایبر حمالت از یناش یخرابیها. شد خواهد افتیدر کارفرما از جداگانه طور به نهیهز

 .دیننما سرورها رمز ارائه عدم ای و اطالعات یافشا مورد در یدیتهد چگونهیه محاسبات ای و پرداخت اختالف هرگونه بروز صورت در که گرددیم متعهد مانکاریپ -3-6
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 .دینما فسخ را قرارداد تواندیم کارفرما شرکت، طیمح در و مانکاریپ یسو از یاخالق و یاجتماع شئون از خارج رفتار بروز صورت در -4-6

 یاحتمال مشکالت رفع و درخواست انجام جهت کارفرما پرسنل تماس یپاسخگو( قرارداد نیهم 2 ماده 2 بند) هفته یکار یروزها یتمام در گرددیم متعهد مانکاریپ -5-6

 . باشد آنها

 آموزش ازین صورت در و ییراهنما شود، یم مذکور سیسرو یساز نهیبه ای و ینگهدار و استفاده به مربوط که یموارد در را کارفرما ندهینما است موظف مانکاریپ -6-6

 .دهد

 .ندارد( یحقوق و یقیحق از اعم) گرید اشخاص به را قرارداد موضوع یواگذار حق قرارداد طرف شرکت -7-6

 :کارفرما تعهدات( 7 ماده

و یا تماس با شماره  IT@PardisPars.Com  آدرس به لیمیا ارسال: شامل یارتباط یهاروش از روش کی به حداقل را خود درخواست گرددیم متعهد کارفرما -1-7

 .برساند مانکاریپ اطالع به 88327855 تلفن 

 .دیننما استفاده قرارداد موضوع رییتغ ر،یتعم جهت متفرقه افراد از مانکاریپ با یهماهنگ بدون گرددیم متعهد کارفرما -2-7

 .دینما اقدام مقرر زمان در گردد،یم ارسال یمال امور هب انهیماه صورت به که یاضاف یهانهیهز و فاکتورها هیکل پرداخت به نسبت گرددیم متعهد کارفرما -3-7

 .دینما زیوار مانکاریپ حساببه ماه هر انیپا در را( 5 ماده) قرارداد انهیماه مبلغ گرددیم متعهد کارفرما -4-7

 به ازین مواقع در مانکاریپ یفن ندهینما با تماس یبرقرار جهت را خود دییتا مورد ی(هاندهینما) ندهینما همراه شماره و یخانوادگ نام نام، گرددیم متعهد کارفرما -5-7

 است یهیبد. داد نخواهد اثر بیترت اندنشده اشاره الذکرفوق نامه در که یافراد درخواست به مانکاریپ و دینما یمعرف مانکاریپ به یرسم یانامه قالب در یبانیپشت خدمات

 .برسد مانکاریپ اطالع به یرسم یا نامه قالب در مراتب( ها ندهینما) ندهینما در راتییتغ جادیا درصورت

 (:ماژور فورس) مترقبه غیر حوادث( 8 ماده

 انجام که ایگونه به دولتی مقررات و قوانین وضع مخابراتی، ارتباط قطع زلزله، سوزی،آتش اعتصاب، جنگ، قبیل از عوامل سایر و مترقبه غیر حوادث بروز هنگام به -1-8

 .بود نخواهد کارفرما و مانکاریپ متوجه مسئولیتی نماید، یمنتف را قرارداد موضوع تعهدات

 :قرارداد فسخ( 9 ماده

 خدمات و پاسخ افتیدر عدم و قرارداد نیا تعهدات و موضوع در مذکور موارد طبق خدمات ارائه عدم لیبدل مانکاریپ به کارفرما جانب از یکتب تذکر فقره سه ارسال -1-9

 .دیگرد خواهد یتلق مانکاریپ جانب از قرارداد نیا یخودبخود فسخ منزله به

 قرارداد قبال در یتیمسئول گونهچیه و گرددیم فسخ مانکاریپ جانب از طرفهکی بصورت قرارداد ماه، سه مدتبه( 5 ماده) یبانیپشت نهیهز پرداخت عدم درصورت -2-9

 .داشت نخواهد

 تیرعا با گرید طرف تیرضا جلب از پس و ندینما اعالم یکتب صورت به و زودتر ماه کی را موضوع موظفند نیطرف از کدام هر ، قرارداد فسخ به لیتما درصورت -3-9

 .ابدی خاتمه قرارداد متن در مشروح یجار خدمات جوانب و ضوابط

 :قرارداد نسخ( 10 ماده

 .دیگرد مبادله و امضا م،یتنظ دارد واحد حکم نسخه هر که نسخه دو در تبصره 3 و ماده 10 در قرارداد نیا 

 

 مانکاریپ یامضا و مهر       کارفرما یامضا و مهر
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