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   :موضوع قرارداد  -9
که ) پیوست شماره یک قرارداد(بر اساس مشخصات فنی ارائه شده توسط فروشنده منطبق با ...................................................افزار  خرید نرم

  .باشد میجزء الینفک این قرارداد 
  : مدت قرارداد -10
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  .مدت زمان پشتیبانی از زمان نصب و راه اندازي بمدت یکسال می باشد2-10

   :مبلغ قرارداد-11
  .  می باشد..  ....................... مبلغ با احتساب کلیه کسورات قانونی

  .درصورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده، مبلغ آن طبق قانون محاسبه و به پیمانکار پرداخت می گردد***  
  :نحوه پرداخت -12
که باید  و کسر کلیه کسورات وزش اولیهآمراه انداري و از نصب نرم افزار و  بعد به فروشنده .............................پرداخت مبلغ-1-12 

 . خریدار برسدناظر به تأیید 
کـه بایـد بـه تأییـد ناظرخریـدار      و کسر کلیه کسورات نهایی  تحویـل پس از  به فروشنده ..............................پرداخت  مبلغ  -2-12

  .برسد
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  ، حجـم قـرارداد را  بـا اخـذ مجـوز از       فروشـنده بـه   مبـه تغییـر میـزان کـار بـا اعـال       تواند در صورت ضرورت ، نسـبت   می خریدار
 .درصد کاهش یا افزایش دهد  25، تا دانشگاهمعاونت توسعه مدیریت و منابع 
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:تتعهداانجام  تضمین -14

بـدیهی اسـت چنانچـه    . ر بسپارد مبلغ کل قرارداد ضمانت معتب% 10متعهد است به میزان  فروشندهبه منظور تضمین انجام تعهدات ، 
به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجـرا ننمایـد ، تضـمین انجـام      فروشنده

.گردد   ضبط شده و قرارداد فسخ می خریدارتعهدات وي به نفع 
............. به عهـده بانـک   ................ مورخ ....................... به شماره  یک فقره ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات

گـردد کـه در    مـی   خریـدار ریال تسـلیم  ....................................................................................به مبلغ .............. کُد ............ شعبه 
  .قابل استرداد است  خریدارتایید  بعد از اتمام دوره گارانتی و پشتیبانی پس ازکامل مفاد قرارداد صورت رعایت 

  : نظارت -15
.نماید معرفی می فروشندهپس ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي کلیه مفاد قرارداد کتبا به  خریدار -  15 -1
مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نمود اسـت بعهـده   مسوولیت نظارت دراجراي تعهداتی که فروشنده طبق  -  15 -2

خریدار و یا نماینده وي است و فروشنده موظف است کارها را بر طبق  قرارداد و اصـول فنـی و همچنـین برطبـق دسـتورها و      
دهـد   اي معمول مـی  دارد حرفهتعلیماتی که خریدار و یا نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پیوست قرارداد و استان

  .اجرا نماید
  .گیرد ها به طرف قرارداد با تایید ناظرین طرفین صورت می کلیه پرداخت -  15 -3

  : خریدار تعهدات  -16
افـزار موضـوع قـرارداد در     اندازي نـرم  افزاري مناسب براي نصب و راه افزاري و نرم سازي بستر سخت آمادهخریدار متعهد به  -  16 -1

 .می باشد ت دسترسی به آن و با پهناي باند اینترنتی مناسب، اعالم شده توسط فروشندهسرور مرکزي با قابلی
ارتباط فروشنده بـا خریـدار از طریـق ایـن نماینـده      . خریدار یکی از کارشناسان خود را به عنوان نماینده معرفی خواهد نمود -  16 -2

 .برقرار خواهد شد
علق به فروشنده بوده و خریدار با انعقـاد ایـن قـرارداد مالـک نسـخه      مت   (copyright)کلیه حقوق مادي و معنوي نرم افزار  -  16 -3

  .خریداري شده جهت کاربري در کلیه فرآیندها و سطوح زیر مجموعه می باشد 
  .خریدار  متعهد می گردد از دسترسی افراد غیر مجاز و غیرمسئول به نرم افزارهاي ارائه شده اکیداً خودداري نماید -  16 -4
 . نداردهزینه ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان فروشنده  در خصوص خریدار هیچگونه تعهدي -  16 -5
از طریـق اتوماسـیون   بنحو مقتضی موظف است لیست اشکاالت و نیازهاي خود را که مطابق موضوع قرارداد می باشد خریدار -  16 -6

  .برساند فروشندهتلفنی به اطالع /اینترنت/ایمیل/فاکس/اداري
  .می باشدخریداربه عهده ) UPS(تامین و تجهیز سرور به برق اضطراري  -  16 -7

  :تعهدات فروشنده  -17
نماید که مشمول ماده ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري  فروشنده اقرار می - 17 -  1

 .باشد نمی 1337مصوب دیماه سال
کتبی جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی هـاي  فروشنده متعهد می گردد یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود بصورت  - 17 -  2

  .الزم، در انجام خدمات موضوع قرار داد به خریدار معرفی نماید
 .فروشنده متعهد می گرددانجام تعهدات موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار ننماید - 17 -  3
کارفرما طبق ضوابط، کلیه کسورات قانونی  کلیه کسورات ناشی از این قرارداد بر عهده فروشنده می باشدو  در هر پرداخت - 17 -  4

 . نماید را کسر و به مراجع ذیربط پرداخت می
مابین را در اختیار اشخاص یا  نماید که هیچ گونه اطالعات نرم افزار و یا مدارك مربوط به قرارداد فی فروشنده تعهد می - 17 -  5

 اختیار در که اطالعاتی اسناد، مدارك کلیهرارندهدو موسسات دیگر که عرفاً و قانوناً ارتباطی به قرارداد مزبور ندارند،ق
 موضوع با رابطه در اینکه از اعم یابند، می  دسترسی آن به نحوي هر به یا و میشود داده قرار وي کارکنان یا و فروشنده 

 تمام از استفاده یا ارانتش و انتقال حق وي کارکنان و فروشنده  و شده تلقی محرمانه خریدار  نظر از نباشد، یا باشد قرارداد
در صورت تخلف، خریدار حق خواهد داشت . بدون مجوز کتبی ازخریدار  در هیچ زمانی  نخواهند داشت  آنها را از قسمتی یا

  از طریق مراجع ذیصالح طبق مقررات اقدام نماید
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 متعهد و مسوول حالتی در هرفروشنده  متعهد به ضمانت حسن رفتاري و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان بوده و - 17 -  6

 .باشد می مقابل خریدار در خود کارکنان رفتار و اعمال به نسبت
 . نگهداري بانک اطالعاتی نرم افزار  از وظایف فروشنده می باشد - 17 -  7
ارائه خدمات مشاوره به خریدار یا ناظر به منظور افزایش کیفیت بهره برداري از نرم افزار و امنیت سیستم از وظایف  - 17 -  8

  نده  می باشدفروش
فروشنده  متعهد به ارائه راهکارهاي مناسب جهت رفع یا جلوگیري آلودگی برنامه ها و سرورهاي مرتبط به ویروس هاي  - 17 -  9

  . کامپیوتري می باشد
فروشنده  متعهد به تحویل نسخه هاي تکمیل یافته تحت وب نرم افزار و سرویس ها و گزارش هاي تحت وب مورد نظر - 17 - 10

 . می باشد.serverخریدار  بر روي 
افزاري در جهت رفع اشکاالت و  ارائه خدمات نرم فروشنده  متعهد به  بینی ر صورت بروز هرگونه مشکل غیرقابل پیشد- 17 - 11

 . ها را داردافزارهاي موضوع قرارداد و اطالعات ثبت شده در آن احیاي نرم
الطرفین و در  با تشخیص کارشناس مرضی در صورت ایراد ضرر و زیان توسط فروشنده  به کارفرما، مبلغ خسارت وارده- 17 - 12

شده وي، تأمین و  ارجاع گردده و از محل مطالبات فروشنده  و یا ضمانتنامه ارائه 94صورت عدم توافق به کمیسیون ماده 
 فروشنده  حق هیچگونه اعتراضی ندارد

افزاري در جهت رفع اشکاالت و  ارائه خدمات نرم پیمانکار متعهد به  بینی ر صورت بروز هرگونه مشکل غیرقابل پیشد- 17 - 13
 ها را داردافزارهاي موضوع قرارداد و اطالعات ثبت شده در آن احیاي نرم

ماهه گارانتی تنها به رفع  12باشد دوره  می نصب و راه اندازيماه گارانتی از تاریخ  12افزار مورد قرارداد داراي  نرم- 17 - 14
هاي احتمالی خریدار براي اضافه کردن  داد اختصاص دارد و درخواستافزار موضوع قرار اشکاالت احتمالی بوجود آمده در نرم

 .گردد یا تغییر امکان خاص، جزو گارانتی محسوب نمی
 به دهد می تشکیل پروژه پیشرفت وضعیت بررسی براي کارفرما که جلساتی تمامی در شخصاً است موظف فروشنده - 17 - 15

 تشکیل از پیش روز دو حداقل جلسات تشکیل مکان و زمان. یابد حضور مورد حسب خود متخصصین و کارشناسان همراه
 . گردد می ابالغ فروشنده  به خریدار سوي از کتبی طور به جلسه

 نشان که مستنداتی تمامی همراه بهآن مدت  یط در را خود اقدامات گزارش ماه ........هر انیپا در فروشنده  متعهد میگردد- 17 - 16
 .دهد قرار فروشنده  اختیار در و تدوین نسخه کی در را است خریدار  برداران بهره به خدماتي  هیارا و تعهدات انجام دهنده

پشتیبانی از نرم افزار رایکسال از تاریخ نصب و راه اندازي به  نگهداري و  خدمات مربوط بهفروشنده متعهد می شود- 17 - 17
در صورت نیاز خریدار، قرارداد پشتیبانی نرم افزار را پس از دوره گارانتی منعقد  انجام داده و و دوره اي و روزانه  رایگانصورت 

 .سازد
چنانچه فروشنده نتواند تعهدات موضوع قرارداد را در مدت زمان مقرر به انجام برساند،فروشنده مجاز است به عنوان - 17 - 18

روز تابع شرایط فسخ خواهد 10و تاخیر بیش از  .جریمه تاخیر به ازاي هر روز نیم درصد مبلغ کل قرارداد را مطالبه نماید
  .بود

 فروشنده را به حساب) جرائم(هاي وصول، مبالغ جریمه آوردن به هر یک از حقوق و روش تواند بدون خدشه می خریدار- 17 - 19
ا از هر کسر کرده و ی خریدارمنظورداشته و در تسویه حساب نهایی قرارداد مجموع مبالغ جرائم و تاخیر را یکجا از مطالبات 

در چارچوب خریدارهاي  پرداخت و یا کسر چنین جرائمی منجر به اسقاط تعهدات و مسوولیت. محل دیگر وصول نماید
 .قرارداد نخواهد شد

ساعت  ..............حداکثر ،حداکثر ظرف مدت  و پشتیبانی فروشنده متعهد است در صورت اعالم اشکال در موضوع قرارداد- 17 - 20
 در صورت عدم نسبت به بررسی و رفع اشکال اقدام نمایدخریدارفاکس /ایمیل/تلفنی/ سیون اداريپس از اعالم در اتوما

ساعت راهکار موازي ارائه 24موظف است حداکثر ظرف مدت  فروشنده ، فوق شده در مدت مکان رفع مشکالت اعالموجود ا
مبلغ از کل شت به ازائ هر روز نیم درصد ارحق خواهد دابدیهی است در صورت تاخیر غیر موجه در مورد فوق خرید نماید

   .قرارداد را کسر نماید
ـ .متعهد به ارائه خدمات مشاوره و رفع اشکاالت کاربران و راهبران سیسـتم  فروشنده- 17 - 21  تلفنـی بـدون   حضـوري و  ه صـورت ب

  .می باشد محدودیت
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ه راهنما ي نرم افزار به صورت فروشنده  متعهد می گردد پس از راه اندازي و عملیاتی شدن سیستم، ضمن ارائه دفترچ- 17 - 22

لوح فشرده، راهنماي کابران و اپراتور و راهنماي (و بسته کامل نرم افزار  PDFمبتنی بر وب و به صورت فایل الکترونیکی 
، آموزش مولتی مدیاي نرم افزار به صورت مبتنی بر وب را نیز در صفحه آموزش سیستم قرار دهد و تمامی )راهبدي سیستم

Bug Fix ،Service Pack مصرف کننده ، سیستم را در محل کار . هاي جدید ارائه شده را در اختیار خریدار بگذارد
 .خریدارانجام دهد

در محل خریدار به میزان ) حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعالم خریدار(فروشنده متعهد به آموزش کاربران معرفی شده - 17 - 23
که پس از نصب و راه اندازي نرم افزار، آموزش سیستم در سه سطح آموزش . باشدساعت    می ...........نفر ............ 

 راهبردي سیستم مدیر سیستم و آموزش اپراتوري سیستم کاربران
تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطالعاتی مربوط به نرم افزار به  جهت مناسب امکاناتفروشنده متعهد به فراهم سازي - 17 - 24

مشخصات و محتواي برنامه نصب شده به صورت اتوماتیک و دستی بوده و خریدار در یا ماژول  بر اساس jobصورت 
در این صورت خریدار می بایست امکان دسترسی به سرور نرم افزار از راه . صورت نیاز در این خصوص همکاري می نماید

 .دور  را در اختیار فروشنده قرار دهد
 . افزار بر روي سرورهاي جدید اعالم شده از طرف خریدار می باشدفروشنده متعهد به نصب و راه اندازي مجدد نرم - 17 - 25
نصب مجدد نسبت به ، يو یا هر اتفاق دیگر ي آنها دادهپایگاه افزار و  در صورت تخریب نرمفروشنده متعهد است - 17 - 26

 . اقدام نماید افزارها بر روي سرور و بارگذاري اطالعات از آخرین نسخه پشتیبان  نرم
 .می باشدار زاف نرمموجود آخرین ویرایش  با مطابق نرم افزاری سانبروزره فروشنده متعهد ب- 17 - 27
طبق (  ی فروشنده موظف و متعهد است در هر زمان نسبت به ارائه کلیه اطالعات مندرج در نرم افزار در قالب و فرمت- 17 - 28

موده و همچنینی امکان تبادل باشد اقدام ن خریدار  نیاز مورد  که)  استاندارد هاي مصوب شورایعالی فن آوري اطالعات 
اطالعات را با کلیه نرم افزارهایی که خریدار اعالم می نماید به صورت وب سرویس فراهم نماید بدیهی است انجام خدمات 
فوق رایگان بوده و در صورت عدم توانایی فروشنده در ارائه خدمات فوق می بایست  به جبران ضررو زیان وارده به 

  .کمیسیون حل اختالف داشگاه می رسد اقدام نماید  خریدارکه به تایید
هد به  پاسخ گویی فنی  به کلیه مشکالت و ارائه خدمات مشاوره و رفع اشکاالت کاربران و راهبران اعالم عفروشنده مت- 17 - 29

  .که قبال آموزشهاي سامانه را طی نموده اندمی باشدخریدارنماینده / شده توسط کارکنان
انک اطالعاتی از تعهدات و رفع اشکاالت ب. مه که مربوط به خطاهاي برنامه نویسی می باشدرفع اشکاالت منطقی برنا- 17 - 30

  .می باشد فروشنده
ایراداتـی کـه در   . اقـدام نمایـد   شـماره یـک   فروشنده موظف است نسبت به رفع ایرادات ذاتی نرم افزار مطابق با پیوست- 17 - 31

نمی گردد، ایراداتی که در سـطح کـاربر اسـتفاده کننـده و اجـراي       عملکرد بهینه سیستم تاثیر گذار بوده اما منجر به اختالل
  .برنامه بر روي کالینت می باشد

  : مرجع حل اختالفات-18
در صورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوي، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از 

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه بعنوان  94فصل نمایند در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  آمیز حل و طریق مسالمت
شود قطعی و نسبت به طرفین  الطرفین ارجاع و راي صادره از کمیسیون حل اختالف که صلحاً صادر می حکم مشترك و مرضی

نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري االجرا خواهد بود و راي مذکور از طریق کمیسیون به  الزم
  .ابالغ خواهد شد

:موارد فسخ قرارداد -19
به نحوي از عهده انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد برنیاید یا بازدهی کمی و کیفـی مـوارد مـورد     فروشندهدر صورتی که  -19=1



 

.قرائت شد مورد قبول است   ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
امضاي شرکتمحل مهر و تایید و محل امضا 

ب : س آ ت   ید  اه  ر ل -ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      -وری و  ٨٨٦٢٢٥٧٧س          ٨٦٧٠١ت

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

  : ..................پیوست 

 
روز، در صورت عدم تغییر  10مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتبی به فاصله  خریدارد، توافق در قرارداد به نحوي مطلوب نباش

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد به صورت  94، بنا به تشخیص کمیسیون ماده فروشندهرویه از سوي 
 .ضبط نمایدرا  فروشندهیکجانبه اقدام و تضمین انجام تعهدات 

، قرارداد به صـورت  فروشندهصورت اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط  در-2-19
  .ضبط می گردد فروشندهفسخ و ضمانت انجام تعهدات  خریداریک طرفه از سوي 

):فورس ماژور(تعذر- 20

توسـط  ) فـورس مـاژور  (بینـی  عریف عرفی از شرایط غیرقابل پیشاي که مانع اجراي این قرارداد طبق ت در صورت بروز هر گونه حادثه
شود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهـات مزبـور ادامـه دارد، عـدم انجـام تعهـدات متـاثر از عوامـل          فروشنده

بینی  طرف شدن شرایط غیرقابل پیشبدیهی است پس از بر . شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی غیرمترقبه مزبور؛ به منزله
  .موظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید فروشنده

:اقامتگاه قانونی طرفین  – 21
 :فکس                                               :شماره تلفن:                                                                        خریدارنشانی 

  
  :فکس                                               :شماره تلفن:                                                                        فروشنده نشانی 

  
هـاي    مراســالت از طریـق نشـانی    باشد لذا مکاتبـات رسـمی و ارسـال    هاي فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانـی :تبصره

در غیر ایـن  . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود الذکر قانونی تلقی می فوق
ـ     باشد و مسوولیت ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی صورت کلیه نامه الم آدرس هاي مالی و قـانونی ناشـی از عـدم اع

  .به عهده طرف دوم است خریدارجدید به 
   دامضاء طرفین قراردا -22

شود، تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي  که همگی داراي اعتبار یکسان میتهیهصفحه، در سه نسخه .....5ماده و  22این قرارداد در 
  .االجرا خواهدبود طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد را دارد و الزم

  :فروشندهمهر و امضاء  صاحبان امضاي مجاز        :            امور مالینام رییس                         : خریدارمهر و امضاء        
  :....................... 1نام نماینده                                                                                                      ....................:خریدارنام  

  :.......................2نام نماینده                                                                                                                                                          
  محل امضاء         محل امضاء                                              :                                               محل امضاء                           

  
  
  


