تاریخ ................... :
شماره قرارداد................. :

بسمه تعالي
«قرارداد نگهداری ،پشتیبانی و امنیت شبکه  ICTشرکت ……………»

به عنوان

شرکت …………………به

شماره تماس

که از این پس در این قرارداد

با یاد خدا ،این قرارداد في مابین جناب آقای
آدرس :تهران،

«کارفرما» نامیده مي شود از یک طرف و از طرف دیگر  ………….به نمایندگي از گروه مهندسي پارمونِت به آدرس:
تهران ،خیابان جمهوری اسالمي ،خیابان دانشـگاه ،پالک  55واحد  ،8به شماره تماس 33127151 :که از این پس در این
قرارداد «پیمانکار» نامیده مي شود ،منعقد ميگردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل
و تمام مفاد آن مي دانند.
ماده  )1موضوع قرارداد
نگهداری ،پشتیباني و امنیت شبکه  ،ICTشامل تجهیزات شبکه ،سرورها و رایانه های ………..به شرح پیوست فني.
ماده  )2مدت قرارداد
مدت زمان قرارداد از تاریخ  ………..تا تاریخ ( ……….یکسال شمسي) ميباشد .که با توافق طرفین قرارداد قابل
تمدید خواهد بود.
ماده  )3مبلغ قرارداد
مبلغ خالص قرارداد برای مدت مندرج در ماده  7بصورت ماهانه  ..................ریال معادل ......................هزار تومان
میباشد که بصورت علي الحساب ماهیانه پرداخت مي گردد.
تبصره :1مبلغ قرارداد با توجه به افزایش حجم عملیات موضوع قرارداد بنا به تشخیص کارفرما و با توافق طرفین قرارداد
قابل افزایش خواهد بود.
ماده  )4نحوه پرداخت

صفحه  1از 5

تاریخ ................... :
شماره قرارداد................. :

پس از ارائه ع ملکرد ماهانه پیمانکار در پایان هر ماه و تایید آن توسط کارفرما ،ظرف مدت یک هفته مبلغ مربوط به
همان ماه مطابق با مفاد قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.
ماده  )5تعهدات پیمانکار
 )1پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای موضوع قرارداد را براساس مفاد مندرج در ماده ( )1به عهده دارد.
 )7معرفي کتبي نماینده تام االختیار بعنوان مدیر پروژه و تعیین زمانبندی جهت حضور در محل کارفرما.
 )5پیمانکار حق ندارد بدون اجازه کتبي کارفرما ،این قرارداد را کال و یا جزا به دیگری منتقل نماید.
 )4مدت حضور کارشناس در محل کارفرما  .......ساعت در هفته مي باشد و در صورت افزایش ساعات حضور
کارشناس یا مدیر ،با نرخ ساعتي...........ریال محاسبه در صورت وضعیت جداگانه ای به همراه مستندات به
کارفرما اعالم مي گردد.
 )5مدت زمان مانیتورینگ شبکه و سرویس ها و همچنین رفع اشکال غیرحضوری  ......ساعت در ماه مي باشد که
مازاد بر ......ساعت مطابق با گزارش با نرخ ساعتي  ...........ریال محاسبه و در صورت وضعیت جداگانه ای اعالم
خواهد شد.
 )3پیمانکار موظف به رفع اشکاالت موضوع قرارداد در اسرع وقت مي باشد و در صورت عدم رفع اشکال از طریق
راه دور ( )Remoteیا تلفن ،موظف است کارشناس پروژه را به محل کارفرما اعزام نماید.
 )2مسئولیت حقوق و مزایای افرادی که پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد به کار مي گمارد به عهده پیمانکار
بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتي ندارد.
 )8پیمانکار متعهد به انجام کلیه الزامات قانوني مربوط به پرسنل خود اعم از اجرای مقررات قانون کار و تأمین
اجتماعي به شکل کامل مي باشد.
 )1پیمانکار موظف است مستندات و مدارکي که کارفرما در اختیار او قرار مي دهد را حفظ نموده و محرمانه تلقي
کند و جبران هرگونه ضرر و زیان از بابت افشای آنها بعهده وی مي باشد.
ماده  )6تعهدات کارفرما
 )1کارفرما موظف است کلیه اطالعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قرارداده و پیمانکار
را در اجرا و استقرار استانداردهای امنیتي و تخصصي حمایت نماید.
 )7معرفي یک نفر نماینده در محل کارفرما جهت هماهنگي کامل با پیمانکار و کارشناس IT

 )5آماده سازی شرایط مناسب ،نیازمندیهای اجرایي و مکان استقرار افراد پیمانکار جهت اجرای موضوع قرارداد.
 )4کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد مطابق ماده  4قرارداد ،به مجری اقدام نماید.
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ماده  )7حل و فصل اختالف
در صورت بروز اختالف بین طرفین قرارداد اعم از اینکه مربوط به اجرای تعهدات موضوع قرارداد یا تفسیر هر یک از
مواد قرارداد یا شرایط انجام کار باشد ،چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه مذاکره و توافق رفع نمایند موضوع
اختالف به مراجع ذی صالح ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعي و الزم االجرا مي باشد.
ماده  )8حوادث طبیعی و شرایط اضطراری
در صورت بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش بیني که عرفاً خارج از حیطه اراده بوده و مانع اجرای موضوع قرارداد
توسط پیمانکار گردد؛ در صورت موقتي بودن شرایط ،پیمانکار حداکثر تالش خو د را در جهت رفع اختالالت انجام داده و
در صورت دائمي بودن شرایط فوق قرارداد با توافق طرفین فسخ خواهد شد.
ماده  )9نشانی قرارداد و مکاتبات فیمابین
 )1نشاني کارفرما :
 )7نشاني پیمانکار  :تهران ،خیابان جمهوری ،خیابان دانشگاه ،پالک  ،55واحد  8تلفن 33127151
تبصره  : 7در صورت هر گونه تغییر در نشاني های مذکور طرفین مي بایست بصورت کتبي موضوع را فـوراً بـه طـرف دیگـر
اعالم نماید در غیر اینصورت مکاتبات ارسالي به نشاني های مندرج ابالغ شده تلقي مي گردد.
ماده  )11تبادل قرارداد
این قرارداد در  11ماده 7 ،تبصره و در دو نسخه در شهر تهران تنظیم ،امضاء و مبادله گردیده و تمامي اوراق و ضمائم آن
به امضای طرفین قرارداد رسیده و هر دو نسخه در حکم واحد است.

کارفرما

پیمانکار
گروه مهندسي پارمونت
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"پیوست فنی"

 -1وضعیت موجود:
شبکه موجود مبتي بر توپولوژی  ،Starدارای ساختار با سیم و بي سیم ،شامل تجهیزات سـرور ،روتـر ،سـویی ،AP ،
همچنین شبکه دارای حداکثر  71ایستگاه کاری به همراه تجهیزات جانبي و ماشین های اداری مي باشد.
سـاختار منطقـي  DCو سرویسـهای شـبکه ماننـد WSUS, DHCP, DNS, IIS, Firewall, SQL Server,
…  Application, Web Application,در بیستر شبکه راه اندازی و پیکربندی شده است.

 -2رئوس خدمات خصوص نگهداری ،پشتیبانی و امنیت شبکه ICT
-

استقرار سامانه ثبت درخواست خدمات انفورماتیک در سازمان

-

نظارت و کنترل دوره ای از تجهیزات سخت افزاری (سرورها ،روترها ،سویی ها و )...

-

نظارت بر عملکرد صحیح نرم افزارها و سرورهای مجازی

-

مدیریت و رفع مشکالت مربوط به تجهیزات ( Activeسویی ها ،روتر و )AP

-

رفع مشکالت مربوط به کاربران شبکه ()Help Desk

-

راه اندازی ،مدیریت و رفع مشکالت سرویس های کنترل شبکه Domain Controller

-

تهیه دستورالعمل های کاربری و امنیتي برای کاربران و کارشناسان

-

استاندارسازی مکانیزم بک آپ گیری از اطالعات سازمان و بایگاني ()Local, Cloud

-

راه اندازی سرویس بهینه و مدیریت پهنای باند اینترنت

-

مانیتورینگ سرویس های شبکه

-

پیاده سازی راهکارهای امنیتي جهت جلوگیری از تهدیدات سایبری

-

مانیتورینگ تجهیزات سخت افزاری

-

نگهداری تجهیزات و ارتباطات دوربین های مداربسته و دستگاه های ذخیره سازی

-

نگهداری و ساماندهي فایروال شبکه

-

یکپارچه سازی اطالعات و ارتباطات سازماني – مدیریت سطوح دسترسي به اطالعات
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 -3تعهدات فنی
 هزینه تهیه و تعمیر قطعات سخت افزاری و در صورت نیاز الزامات نرم افزاری به عهده کارفرما مي باشد .به منظور
تسریع درکار ،پیمانکار مجاز است تا قطعات سخت افزاری و یا نرم افزار مورد نیاز را با تایید قبلي کارفرما
خریداری و فاکتور تایید شده آن را به صورت ماهیانه ارائه نماید .کارفرما نسبت به تسویه هزینه فاکتورها به صورت
جداگانه اقدام مي نماید.
 مس ئولیت فني نرم افزارهای خریداری شده از شرکت های دیگر برعهده این پیمانکار نمي باشد.
 در مواقع خاص اعم از تکرار یک مشکل خاص ،زمان نصب سیستم و نرم افزار تاثیرگذار بر روی شبکه توسط
شخص ثالث یا شرکت ثالث و مواقع حساس کاری و ...پیمانکار موظف به همکاری و رفع مشکل مربوطه در اسرع
وقت مي باشد.
 پیمانکار موظف است به طور مستمر شرایط شبکه را تحت کنترل داشته و با برگزاری جلسات فني با مدیران و
دستگاه نظارتي کارفرما در طول مدت قرارداد در جهت ارتقاء سطح کیفي و امنیتي شبکه طرح ها و پیشنهاداتي را
آماده و به کارفرما ارائه نماید و پس از تایید کارفرما ،طرح های پیشنهادی را پیاده سازی نماید.
 در طول مدت قرارداد پیمانکار به عنوان مشاور کارفرما در کلیه حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات نیز تلقي
گردیده و موظف به همکاری در این خصوص میباشد.
 کلیه تغییرات مهم و تاثیرگذار در حوزه شبکه کامپیوتری کارفرما مي بایست  27ساعت قبل به اطالع پیمانکار به
عنوان مسئول شبکه برسد و در صورت تایید فني اعمال تغییرات بالمانع مي باشد و در غیر اینصورت عواقب ناشي
از آن متوجه پیمانکار نخواهد بود.
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