
     : تاريخ                                                                                                      

  قرارداد

  
  از اين پس  آقاي فرزين نجفيركت و ـش اختصاراٌپس ن ـــه از ايـك                            شركتبين  اين قرارداد فيما   

  .منعقد ميگرددبه شرح ذيل، طرف قرارداد ناميده ميشود، براي انجام موضوع قرارداد     

  موضوع  -1  

  :خدمات و پشتيباني سيستمهاي موجود شركت، بوسيله طرف قرارداد به شرح ذيل      
  .پشتيباني سخت افزار و شبكه سيستمهاي موجود در شركت*            
  .Serverپشتيباني و نگهداري كامل *            
  .پشتيباني تمامي نرم افزارهاي شركت با مسئوليت شركت*            

  

  اعتبار قراردادمدت  -2  

  .ميباشد                     ليا                  تاريخاز به مدت يكسال،   

  شرايط انـجام كـار- 3  

  ، بايست به طرف قرارداد اعالم گردد تا با  دهرگاه ايـــرادي و يا اشـــكالي در سيستم هاي موجود شركت بوجود آي       
  .الزم صورت گيرد توجه به موارد ذيل نسبت به رفع آن اقدامات       
  زومات ــزارها و ملــطرف قرارداد ظــرف مــدت يــك هفتـه از تاريخ شروع قرارداد، مـــي بـــايست سـخت اف: الف         

  .شبكه را در حالت فعال قرار دهد               
  ار ، مديرـبايد از نتيجه ك ك روز كارييرف قرارداد، حـــــداكثر ظرف ـــپس از اعالم اشكال از سوي شركت، ط:  ب          

  )قرارداد به صورت جدولي (  .مربوطه در شركت را آگاه سازد و نسبت به رفع آن اقدام نمايد                
  مشكالت خارج از محدوده نرم افزاري ، از قبيل ، حذف و يا تغيير فايلهاي داده و اجرايي ، كه بازگشت آن موجب:  ج          

  بوجــــود آمده باشد، جزو  مديــصورت عت و به ـــرات در سيستم نرم افزار اســـنصب مجدد برنامه ها و تغيي               
  .قرارداد نميباشد و رفع آن شامل پرداخت خريد مجدد آن برنامه ها ميباشد               

  ربوط به نصب خود را ، ـــزينه هاي مـــ، ه) NT يا    Novell(از بين رفتــــنِ سيستمــــهاي عــامل شبكه : د            

  . با توجه به عرف روز را خواهند داشت                
  .خريد قطعات از كار افتاده بر عهده شركت ميباشد: ه           
  گارش ــوجود ويا نــــاي مـافزارهجام هرگونه تغييرات در سيستم سخت افزاري فعلي ، تكميل نرم نهزينه هاي ا: و           

  الم ـبرنامه هاي جديد، بر عهده شركت ميباشد و طرف قرارداد به عنوان مشاور ميتواند پيشنهاد هاي خـــود را اع              
  .دارد،و در صورت موافقت، با انجام آن تغييرات توسط طرف قرارداد، قرارداد ديگري بايست تنظيم گردد              

  اين ساعت با تمايل طرفين قابل .را در شركت حضور يابد ساعت كاري يك، حداقل طرف قرارداد بايست در هفته: ز          
  ر ساعت ــور از قرار هـــي شود ودر صورت حضـــتعطيالت رسمي جزو ساعات كاري محسوب نم.تغيير ميباشد             
  .خو اهد داشتريال هزينه در بر 000,300             

  را در بردارد و از) ريال  000,450( بيش از يكبار در ماه ، هزينه نصب مجدد )  Client( سيسمهاي عامل از بين : ح          
        .را در پي خواهد داشت) ريال  000,500,2(بين رفتن سيستم عامل سرور به هر دليل ، هزينه نصب                

  تمديد   -4  

 .تمديد ميگردد، جديد هتعرفمبني بر و قرارداد در صورت تمايل طرفين         



  

  فسخ  -5  

  .اين قرارداد با تمايل طرفين و با داليل منطـقي ، قابل فسخ ميباشد      

  نحوه پرداختمبلغ قرارداد - 6  

  .مبلغ قرارداد ، به صورت ماهيانه ميباشد و شركت موظف است ابتداي هر ماه ، اين مبلغ را به طرف قرارداد پرداخت نمايد      

  مبلغ قرارداد-7  

  ت مبلغِ موارد ـــف اســركت موظــــمبلغ قرارداد با توجـه به جدول ذيل محاسبه خواهد شد و ش: جدولي       
  )سيستم ميباشد  10 تا  5بين سيستمها ، تعداد . (ماهيانه ، به طرف قرارداد پرداخت نمايدپشتيباني و نگهداري را           

  

  
  شـــــــــــــــــــــــــــرح

في به ريال 
  براي هر سيستم

  در مـاه

  تعداد
  )سيستم(

  جمع به ريال
  در ماه

  پشتيباني شبكه و سيستمهاي مرتبط به آن
  Serverپشتيباني، و نگهداري 
  پشتيباني سخت افزار
  Scannerو Printerپشتيباني و نگهداري 

  پشتيباني سيستم عامل ها و نرم افزار هاي ديگر
  (                                              )موارد ديگر 

000,200  
000,500,1  

000,100  
000,60  
000,300  

  

   

    -  -  

  - -  -  در مورد سخت افزار و نرم افزاز مشاوره

  ساعت ميباشد 4: حضور در ماه  حداقل* 

      :جمع كل ماهيانه 

      
  

  اضافه گردد ، طبق همان جدول ، به مبلغ  7در محدوده قرارداد اگر سيستمي ، به سيستمهاي جدول بند  -            
  .كل اضافه خواهد گرديد              

  

  اير موارد ـس -8  

  .امضاء و مبادله گرديد  ميباشد،حكم واحد در كه هركدام  است در دونسخهصفحه و  دوبند،  8شامل اين قرارداد       
  

  طرف قرارداد                      شركت                                                                         


