
 ICT قرارداد نگهداری، پشتیبانی و امنیت شبکه

 ماده اول قرارداد: مشخصات طرفین قرارداد 

........................... یی یاه ددر:     ،...........................  نمایندگی  یه  ...........................  شرکت  مااییناین قرارداد در تااری  

  از  که  ...........................  تما:   شماره......................................... ........................... ........................... ........................... .............

  پارمونت  شارکت پشاتیبانی شابکه  دیگر  طرف  از  و  طرف  یک  از  شودمی  نامیده  "کارفرما"  قرارداد  این  در  پس  این

...........................ددر:     یه  ،...........................  نمایندگی  یه  ...........................  ........................... شماره ........................... 

  امضاء  یا  طریین  و  میگردد  منعقد   شود،  می  نامیده" پیمانکار " داد  که از این پس در این قرار...........................تما:  

 .دانند می  دن مفاد   تمام  و  کامل  اجرای  رعایت  یه  متعهد   و  ملزم  را  خود  قرارداد  این

 

 ماده دوم: موضوع قرارداد

  یه  ..................  شرکت  های  رایانه  و  ویپ  و  سرورها  شبکه،  تجهیزات  شامل  ،ICT شبکه  امنیت  و  پشتیبانی  نگهداری، 

 .ینی  پیوست شرح 

 

 ماده سوم: مدت قرارداد

مییاشد و این قرارداد صریا یراى مدت و زمان مندرج در قرارداد  ...........................  تا تاری  ...........................    از تاری 

  طریین  مکتوب  توایق  صورت  در  و  نماید نمى  ایجاد  تمدید   یراى  طریین  یراى  حقى  تنظیم گردیده است و هیچ گونه

 . شد خواهد   تنظیم  اى  جداگانه  قرارداد  مجددا

 

 ماده چهارم: مبلغ قرارداد 

 ریال در نظر گریته شده است. ........................... یرای مدت مندرج در ماده سوم خالص ماهانه مبلغ  

 

 ماده پنجم: شرایط پرداخت  

  مبلغ   هفته  یک  مدت  ظرف  پیمانکار  تعهدات  کامل   انجام  صورت  در  و  کاریرما   توسط   دن  تایید   و   ماه  هر  پایان  ازپس  

قرارداد توسط کاریرما یه حساب اعالم شده از سوی پیمانکار پرداخت خواهد    مفاد  یا   مطایق  ماه  همان یه    مریوط

 گردید. 



 پیمانکارماده ششم: تعهدات 

 .دارد  عهده  دو را یه  ماده  در  مندرج  مفاد  یراسا: ،  قرارداد  موضوع  اجرای  حسن  کامل  مسئولیت  پیمانکار 1-6

 .کاریرما  محل  در  حضور  جهت  زمانبندی  تعیین  و  پروژه  مدیر  یعنوان  االختیار  تام  نماینده  کتبی  معریی  6- 2

 است.  خود  معریى  پروژه  مدیر  اقدامات  تمامى  مسئول  پیمانکار    تبصره اول: 

نماید و دن را واگذار   منتقل  دیگری  یه  جزا  یا  و  کال  را  قرارداد  این  کاریرما،  کتبی  اجازه  یدون  ندارد  حق  پیمانکار  6- 3

 نماید.

یاشاد که روزهای دو شانبه و ساه شانبه  مدت حضاور کارشانا: پروژه در محل کاریرما شاا سااعت در هفته می   6- 4

صاورت نیاز یه حضاور پیمانکار در ساایر روز های هفته یه دساتور کاریرما، موظ  یه حضاور اسات و یا در  خواهد یود اما در  

صاورت عدم نیاز یه حضاور پیمانکار یه تشا یص کاریرما در روزهای تعیینی، میزان سااعت کاری حضاوری یه پشاتیبانی  

 گردد. غیر حضوری اضایه می 

  ماه  در  ساعت...........................غیرحضوری  اشکال  ریع  همچنین  و  ها  سرویس  و  شبکه  مانیتورینگ  زمان  مدت  5-6

در صورت ایزایا حجم کار و درخواست کاریرما، ساعات کاری حضوری و یا غیرحضوری کارشنا: پروژه    اساات.

  یه  ای  جداگانه  صورتحساب  در  ریال( و........................... محاسبه )هر یک سااعت حضاوری معادل    نفرساعت  اسا: یر

  .میگردد  ارائه  کاریرما

 راه  طریق  از  اشکال  ریع  عدم  صورت  در  و  اسات  وقت  اسرع  در  قرارداد  موضوع  اشکاالت  ریع  یه  موظ   پیمانکار  6- 6

 نماید.  اعزام  کاریرما  محل  یه  ... ساعت  حداکثر  ظرف  را  پروژه  کارشنا:   است  موظ   تلفن(  یا remote)  دور

پیمانکار   عهده  یه  گمارد  می  کار  یه  قرارداد  موضوع  اجرای  جهت  پیمانکار  که  ایرادی  مزایای  و  حقوق  مسئولیت  7-6

  .یوده و کاریرما هیچگونه مسئولیتی ندارد

تأمین   و  کار  قانون مقررات اجرای  از اعم خود  پرسنل یه  مریوط قانونی  الزامات  کلیه انجام یه  متعهد   پیمانکار  8-6

 اجتماعی یه شکل کامل است.

امنیتی، یروز    هایپالیسی  سازی  پیاده  و  استانداردسازی  تکمیل،  پس  تجهیزات  و  سرورها  شبکه،  مستندات  کلیه  6- 9.

 گردد.رسانی و تحویل کاریرما می

مساائولیت قانونی هرگونه دخل، تفاارف، نشاار اطالعات و اسااتفاده غیرمجاز خارجی از تجهیزات،   تبصرره دوم:

 ی پیمانکار است و در صورت یروز مشکل پیمانکار پاس گو است.سیستم ویپ و زیرساخت کاریرما یه عهده

 



 ماده هفتم  تعهدات کاریرما

وع یا  مرتبط و  نیاز  مورد  اطالعات  کلیه  اساات  موظ   کاریرما  7- 1 تقرار   و  اجرا   در را   پیمانکار و  قرارداده  پیمانکار  اختیار  در را   قرارداد  موضاا   اساا

 .نماید  حمایت  ت ففی  و  امنیتی   استانداردهای

 IT کارشنا:   و  پیمانکار  یا  کامل  هماهنگی  جهت  کاریرما  محل  در  نماینده   نفر  یک  معریی  7- 2

 .قرارداد  موضوع  اجرای  جهت پیمانکار  ایراد  استقرار  مکان  و  اجرایی  هاینیازمندی  مناسب،  شرایط   سازی  دماده   7- 3

 .نماید  اقدام  پیمانکار  یه  قرارداد،  1  ماده  مطایق قرارداد  مبلغ   موقع   یه  پرداخت  یه  نسبت  است متعهد  کاریرما  7- 4

 ی تعهد حفظ اسرار و محرمانگ ماده هشتم  

قرارداد    نیدر طول مدت زمان ا  شاودیدر مقایل کاریرما متعهد وملتزم م  پیمانکارقرارداد    نیو در ضامن ا یموجب

 اساارار ای  ی، انحفااارکند گونه اطالعات و مدارکی که کاریرما دن را محرمانه تلقی میدانا و هر    زیو پس از دن ن

 و محرمااناه  اطالعاات  و  یاسااارار تجاار ایادردماد  ناده،ید  یهاایرنااماه  و ناه محادود یاه این موارد، ماانناد  یو تجاار یادار

اطالعات  نیو همچن  یحسااب یانک اتیجزئ  ،یکارت اعتبار مانند شاماره انیو مشاتر، کارمندان  کاریرما  شا فای

دور    گرانیرا از دساتر: د  یحقوق، گزارش عملکردها، اطالعات شا فا اتیهمکاران مانند جزئ ریمریوط یه ساا

 نیکاریرما را از ا د یاطالعات دگاه شااود یا  یاز ایشااا  ییه هر نحوکه    یتصااور  ودر نکند   یاش  را دنها  ونگه داشااته  

را که در   یاطالعات و اسااناد  ی(، اصاال و ک یلیانحالل قرارداد )یه هر دل ایمساااله دگاه سااازد و یه محم اتمام  

مانت ، در غیر اینفاورت عمل وی ایشاای اسارار و خیانت در اد یگذاشاته شاده یه کاریرما مساترد نما  یو اریاخت

 محسوب خواهد شد.

 انی، پا، اقاله و یا خاتمه یاید یسا ی،  قرار داد صارف نظر از اصال قرارداد که یاق نیا  ی هشاتمماده  :سروم  تبصرره 

 ماند. یپایرجا م محرمانگی حفظ  یهالزام و تعهد  اید یقرارداد خاتمه  نیا کهییهرصورت نی. ینایراریتین واهند پذ 

 

 از قراردادماده نهم   اختالیات ناشی 

در صورت یروز کلیه اختالیات، نسبت  یه مفاد این قرارداد یا اختالف دتی نسبت یه ارتکاب  نقم تعهدات مندرج    

شاود از طریق مذاکره و ساازش میان طریین حل و یفال گردد. در  در این قرارداد از ساوی طریین ایتدا تالش می

یین مناقشااه همچنان ادامه داشااته یاشااد، روز از تاری  مذاکرات و سااازش میان طر 10صااورتی که پس از مدت 

 است.    الزم االجرا  و  قطعی  طریین  یرای  صادره   رای  و  ارجاع  انفورماتیک  عالی  شورای  منفرد  داوریاختالف یه منظور حل و یفل 

 



 ماده دهم: حوادث طبیعی و شرایط نگهداری

طریین یوده و مانع اجرای موضوع    اراده  حیطه  از  خارج  عریا   که  یینی  پیا  غیرقایل  و  قهری  حوادث  یروز  صورت  در

قرارداد توسط پیمانکار گردد؛ در صورت موقتی یودن شرایط، پیمانکار حداکثر تالش خود را در جهت ریع اختالالت  

 .شد  خواهد  یس   طریین   توایق  یا  قرارداد  یوق  شرایط  یودن  دائمی   صورت  در  انجام داده و

 

 ماده یازدهم  شرایط یس  قرارداد 

 :نماید   یس   پیمانکار  یه  اظهارنامه  ارسال  یا  را  قرارداد  تواند می  زیر  شرایط   در  کاریرما

 .ننماید   عمل  6  ماده  هاى  یند   در  خود  تعهدات  از  یک  هر  یه  پیمانکار  که  صورتى  در   1:

  یا  6  ماده  در  مشروح  تعیینى  هاى  روز  دریادون همااهنگی یاا کااریرماا    متوالى  هفته  دو  پیمانکار  که  صورتى  در   2:

 نیاید.   حضور  کاریرما،  شرکت  در حضور  یراى  کاریرما  کتبى  دستور

 کند   تلقى  محرمانه  را  دن  کهکاریرما  مدارکى  و  اسرار  و  اطالعات  ایشاى  صورت  در  3:

  حالت  در  یا  و  نماید   یس   را  قراردادتواند  می  کاریرما  مسئله  حل  در  پیمانکار  توانایى  عدم  و  مشکل  یروز  صورت  در   4:

 است. پیمانکار  ىعهده  یر  شده  ایجاد  مشکل  ریع  ىهزینه  کاریرما،  سوىاز   یس   عدم

  یس   از  ناشى  خسارت  جبران  یاب  از  مسئولیتى  گونه  هیچ  وى  کاریرما،  ناحیه  از  یس   صورت  در  که  است  ذکر  یه  الزم 

 .داشت  ن واهد 

 
 ماده دوازدهم  ضمانت اجرای کار 

های ........... توساط یرای ضامانت اجرای تعهدات پیمانکار مندرج در ماده شاا، مبلغ ..............ریال سافته یه شاماره

ی پیماانکاار یه کاریرما ارائه داده تا کاریرما در صاااورت هرگونه ت ل  از مفااد این قرارداد یتواند یدون نیااز یه اقامه

 و الزام پیمانکار یه تعهدات خویا و صریا یا ارسال اظهارنامه خسارت وارد یه خود را جبران کند. دعوا 

 ماده سیزدهم  نس  قرارداد 

 قرارداد حاضر در دو نس ه و سیزده ماده یا اعتبار واحد هر نس ه تنظیم شده و یرای طریین الزم  االجرا است.

 

 

              

 

 پیمانکار 

 شرکت ........... 

 کارفرما 

   ...........................شرکت 


