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  خرید اینترنت  قرارداد 
   :خریدار نام  – 1

   :خریدارنام نماینده  – 2
   :کدشناسه 

   :کد اقتصادي 

   :خریدارسمت نماینده  –3

   : فروشنده نام  – 4
   :تاریخ ثبت                   :شماره ثبت 

     :کد اقتصادي 
      :شناسه ملی 

  : فروشندهتعیین صالحیت – 5
    :تاریخ                         0:شماره 

سـازمان تنظـیم   ( وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات     :صادره از 
  ) isp(پروانه  عرضه خدمات اینترنت ) مقررات و ارتباطات رادیویی

    :فروشنده سمت نماینده –7    : فروشنده نام نماینده – 6
  : صورتجلسه تشریفات مناقصه  مجوز قانونی و– 8
  مالت متوسط می باشددر حد معا-1-8
  صادره از مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه   .................................... مورخ   ............... مجوز شماره-2-8
  :موضوع قرارداد  -9

ارسال بر   10Mbpsدریافت و   10Mbpsباسرعت     Dedicatedبه صورت    )پهناي باند (اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت برقراري 
    .برقرار باشددر بیمارستان  ساعته  24به نحوي که ارتباط تبادل داده    Tcp/ipاساس استاندارد 

  :مدت قرارداد - 10
  .می باشد …………لغایت ..……………از تاریخ  یکسال زمان انجام قرارداد به مدت

   :مبلغ قرارداد-11
  .  می باشد) ریال  ……………………………………به حروف  (ریال …………………ل معاد اینترنت  مبلغ کل خرید- 11- 1
  . می باشد) ریال ……………………………………به حروف (ریال  .………………مبلغ مالیات بر ارزش افزوده معادل  - 11- 2
 .شد  می با .…………………ریال به حروف  ..…………رقم کل مبلغ قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل - 11- 3
  .پشتیبانی ، تا پایان قرارداد رایگان می باشد-11- 4

  :نحوه پرداخت -12
و کسر کلیه کسورات قانونی خریدار ناظر و تأیید  فروشنده پس از درخواست  ریال  ………………به حروف  ریال .………ماهه مبلغ هر 
  .خواهد بودقابل پرداخت  فروشنده به 

قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل ها و  38مبنی برخاتمه کار و رعایت کامل ماده  ار دخریده یید نهایی نماینتاپس از مرحله آخر پرداخت مبالغ 
  .خواهد بود استرداد قابل بخش نامه هاي مربوطه  

  :روش اصالح قرارداد-13
با اخذ مجـوز از معاونـت   ، حجم قرارداد را  فروشنده تواند در صورت ضرورت ، نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به   می خریدار-1-13

 .درصد کاهش یا افزایش دهد  25، تا دانشگاهتوسعه مدیریت و منابع 
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 :تضمین انجام تعهدات-14 
بـدیهی اسـت چنانچـه    . مبلغ کل قرارداد ضمانت معتبر بسپارد % 10متعهد است به میزان  فروشنده به منظور تضمین انجام تعهدات ، 

هر دلیلی عمل نکند و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجـرا ننمایـد ، تضـمین انجـام      به تعهدات قانونی خود بهفروشنده 
.گردد   ضبط شده و قرارداد فسخ می خریدارتعهدات وي به نفع 

............. عهده بانک به ................ مورخ ....................... یک فقره ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام تعهدات به شماره 
گردد که در  می  خریدارریال تسلیم ....................................................................................به مبلغ .............. کُد ............ شعبه 

  .قابل استرداد است  یدارخرصورت رعایت کامل مفاد قرارداد بعد از اتمام دوره پشتیبانی پس از تایید 
  : نظارت -15

.نماید معرفی میفروشنده ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي کلیه مفاد قرارداد کتبا به  پس خریدار-15- 1
ه طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نمود است بعهد فروشنده نظارت دراجراي تعهداتی که  مسوولیت-15- 2

موظف است کارها را بر طبق  قرارداد و اصول فنی و همچنین برطبق دستورها و فروشنده و یا نماینده وي است و  خریدار
دهد  اي معمول می و یا نماینده او در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پیوست قرارداد و استاندارد حرفه خریدارتعلیماتی که 

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

  : خریدارتعهدات  -16
 .نماید معرفی می فروشنده پس ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي کلیه مفاد قرارداد کتبا به  خریدار-16- 1
  .قرار خواهد داد روشنده ف را به موقع در اختیار فروشنده کلیه اطالعات و اسناد مورد نیاز  خریدار -16- 2
را بدون داشتن مجوزهاي مربوطه از سازمانهاي ذیربط ندارد )به افراد حقیقی وحقوقی(حق واگذاري سرویس اینترنت  خریدار  -16- 3

باشد و در  میخریدارو بدیهی است تمامی مسئولیتهاي حقوقی و قضائی وعواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع به عهده 
حق هیچگونه اعتراضی  خریدار  قطع خواهد شدو خریدار ،پهناي باند فروشنده ابالغ مراجع ذیربط به  این عمل و صورت ارتکاب

  . دراین زمینه نخواهد داشت
  .شرکت مخابرات ایران الزم االجرا می باشد) اکنون و آینده(بر اساس ضوابط و مقررات  خریدار سایر تعهدات و مسئولیتهاي  -16- 4
کلیه مسئولیتهاي قانونی  خریدار ت عدم رعایت ضوابط و مقررات شرکت مخابرات ایران و سایر مراجع ذیربط از سوي درصور -16- 5

  .می باشد  خریدار و مدنی مربوط به جبران خسارت و زیانهاي ناشی از امر بر عهده 
  .باشد می خریدار هده شبکه اینترنت ویا ایجاد اخالل در شبکه به ع مسئولیت هرگونه سوء استفاده از -16- 6
در حیطه  خریدار اي مرتبط با مشترکین ه(SLA )  ارائه کلیه خدمات وهرگونه کسر، نقصان، قطعی احتمالی پهناي باند وکل -16- 7

  .مسئولیت وي خواهد بود
فروشنده افتی ازبرروي پهناي باند دری...) وVOIP Terminationمانند(متعهد می گردداز ارائه سرویسهاي تلفنی خریدار  -16- 8

بدیهی است در صورت هرگونه تخلف ،مسئولیت تمامی عواقب بر عهده . بدون داشتن مجوز معتبر ازمراجع ذیربط خوداري نماید
  .باشد می خریدار 

  : فروشنده تعهدات -17
جاد هماهنگی هاي فروشنده  متعهد می گردد یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود بصورت کتبی جهت پاسخگویی و ای - 17 -1

 الزم ، در انجام خدمات موضوع قرار داد به خریدار معرفی نماید
نماید که مشمول ماده ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري  فروشنده  اقرار می - 17 -2

 .باشد نمی 1337مصوب دیماه سال
هـاي الزم   از را براي انجام خدمات موضوع قرارداد در اختیار داشته و آموزشانسانی مورد نی فروشنده متعهد خواهد بود نیروي - 17 -3

  .را به آنان داده باشد
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.و ذهاب و غذاي پرسنل  فروشنده  بر عهده ایشان  بوده و خریدار در مقابل آن هیچگونه  تعهدي ندارد  ایاب - 17 -4 
ودر هرحالتی مسـوول ومتعهدنسـبت بـه    کار آنان بوده  متعهد به ضمانت حسن رفتاري و اخالق کارکنان و کیفیت انجام فروشنده   - 17 -5

.اعمال ورفتارکارکنان خوددرمقابل خریدار می باشد
و پرداخت آخرین صورت وضعیت به شـرکت و اسـترداد   .قانون تامین اجتماعی توسط فروشنده   الزامی است 38رعایت ماده   -  17 - 6

باشد در هر صورت کلیه کارکنانی که در  وي فروشنده  میتضمین حسن انجام تعهدات، موکول به ارائه مفاصاحساب بیمه از س
ي اسـتخدامی بـا خریـدار     گردند و هیچگونـه رابطـه   شوند کارکنان فروشنده  محسوب می اجراي این قرارداد به کار گرفته می

  نداشته و نخواهند داشت 
  ندارد) ی اشخاص حقیقی و حقوق( فروشنده  حق واگذاري کل یا بخشی از تعهدات خود را به غیر - 17 - 7
بررسی وضعیت پیشرفت پروژه تشکیل می دهد به همـراه   جهتفروشنده  موظف است شخصا در تمامی جلساتی که خریدار   - 17 -8

کارشناسان و متخصصین خود حسب مورد حضور یابد، زمان تشکیل جلسات حداقل دو روز پیش از تشکیل جلسه بطور کتبـی  
  .از سوي خریدار  به فروشنده  ابالغ می گردد

  نماید ر هر پرداخت خریدار  طبق ضوابط، کلیه کسورات قانونی را کسر و به مراجع ذیربط پرداخت مید - 17 -9
 دهنده نشان که مستنداتی تمامی همراه به ماهی ط در را خود اقدامات گزارش ماه هر انیپا درگردد  فروشنده  متعهد می - 17 -10

 .قراردهد اختیارخریدار ودر تدوین نسخه کی در ر است خریدار  برداران بهره به خدماتي  هیارا و تعهدات انجام
 دسترسـی   آن بـه  هرنحـوي  بـه  یـا  و شود می داده قرار وي کارکنان یا و فروشنده  اختیار در که اطالعاتی اسناد، مدارك کلیه - 17 -11

وشـنده  و کارکنـان   می یابند، اعم از اینکه در رابطه با موضوع قرارداد باشد یا نباشد، از نظر خریدار  محرمانه تلقی شـده و فر  
  . وي حق انتقال و انتشار یا استفاده از تمام یا قسمتی از آنها را بدون مجوز کتبی از خریدار  در هیچ زمانی نخواهند داشت

  .انجام تنظیمات و نگهداري تجهیزات مخابراتی جهت اخذ وضعیت مطلوب توسط فروشنده  صورت می گیرد - 17 -12
ـ .و رفع اشکاالت کاربران و راهبـران سیسـتم   فروشنده متعهد به ارائه خدمات مشاوره - 17 -13  تلفنـی بـدون   حضـوري و  ه صـورت ب

  .می باشد محدودیت
به  TCP/IPدر طول شبانه روز بر اساس استانداردهاي Dedicatedمگابیت اینترنت بصورت  10فروشنده  متعهد به ارائه  - 17 -14

 .بیمارستان می باشد 
روز هفته  7ساعته و  24هیزات رادیویی بر روي دکل مرکز شرکت بطور فروشنده متعهد به تامین و  نصب و پشتیبانی کلیه تج - 17 -15

  . می باشد 
فروشنده  متعهد است تا کلیه تجهیزات بکارگیري شده توسط شرکت از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و پهناي باند مورد نیاز  -  17 -16

  . را تامین نماید
و به محض مشاهده اختالل (monitoring)متعهد میشود ثبات در برقراري ارتباط را بطور مستمر پایش نموده  فروشنده   -  17 - 17

  .نسبت به برقراري آن به هر شکل ممکن اقدام نماید
از طریق  VIP ارتباطات شرکت، به اختصاص خطوط پاسخگویی ) monitoring(فروشنده  متعهد می شود عالوه بر پایش -  17 - 18

  .و درصورت نیاز حضوري براي بیمارستان اقدام نماید SMSسایت،تلفن،
فروشنده  موظف است کل تجهیزات رادیویی مورد نیاز و مناسب جهت ارتباط با در نظر گرفتن بعد مسافت و حجم اطالعات -19-17

  .بر روي دکل خودو بیمارستان  را بصورت رایگان تأمین نماید
  ا ناظرایشان به منظور افزایش کیفیت بهره برداري و امنیت سیستم از وظایف فروشنده می باشدارائه خدمات مشاوره به خریدار ی -17 -20
ساعت از زمان اعالم برطرف  حداکثر دو ظرف مدتباید به فروشنده   )  از طریق تلفن ، فاکس ، ایمیل (  اشکاالت اعالم شده-21-17

ساعت دوازده ، فروشنده  موظف است حداکثر ظرف مدت فوق مدت شده در مکان رفع مشکالت اعالموجود ا در صورت عدم.دنگرد 
  .راهکار موازي ارائه نماید
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مجاز است به عنوان جریمه تـاخیر   خریدارا در زمان مقرر به انجام برساند، نتواند تعهدات موضوع قرارداد ر فروشنده چنانچه -22-17 
 .و تاخیر بیش از سه روز تابع شرایط فسخ خواهد بود. یدبه ازاي هر ساعت نیم درصد مبلغ کل قرارداد را مطالبه نما

منظورداشته و در تسویه حساب نهـایی قـرارداد مجمـوع مبـالغ      فروشنده را به حساب ) جرائم(تواند مبالغ جریمه می خریدار-23-17
و یا کسـر چنـین جرائمـی     پرداخت. کسر کرده و یا از هر محل دیگر وصول نماید فروشنده جرائم و تاخیر را یکجا از مطالبات  

 .در چارچوب قرارداد نخواهد شد فروشنده هاي  منجر به اسقاط تعهدات و مسوولیت
الطـرفین و در   در صورت ایراد ضرر و زیان توسط فروشنده  به خریدار، مبلغ خسارت وارده بـا تشـخیص کارشـناس مرضـی    -24-17

شـده وي، تـأمین و    مطالبات فروشنده  و یـا ضـمانتنامه ارائـه    و از محل دارجاع گرد 94صورت عدم توافق به کمیسیون ماده 
  فروشنده  حق هیچگونه اعتراضی ندارد

  .قرارداد را طول مدت قرارداد تعهد می نماید 9فروشنده  تامین کامل موضوع ماده  -25-17
  .اقدام نمایدفروشنده  متعهد می گردد در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط، نسبت به رفع اشکال  -26-17
فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال تغییر ضوابط و مقررات شرکت مخـابرات ایـران و سـایر مراجـع قـانونی در خصـوص        -27-17

  .استفاده خریدار  از پهناي باند تخصیصی و تجهیزات ارتباط رادیویی نخواهد داشت
بسـته بـه نـوع ارتبـاط     (Wirelessودم ویا درگاه خروجی رادیوفروشنده موظف به تحویل موضوع قرارداد تا درگاه خروجی م -28-17

  .می باشد ومسئولیتی در قبال تحویل اینترنت بر روي ایستگاه ورایانه هاي شبکه داخلی خریدار  ندارد)برقرارشده
 درصورت بروز قطعی اینترنت، فروشنده  معادل جدول ذیل به خریدار  خسارت پرداخت خواهد نمود-29-17

  1ه جدول شمار
  جریمه  مدت زمانی قطعی در ماه

  .شامل جریمه نمی شود  دقیقه30کمتراز 
  .برابرمدت زمان قطعی به اعتبار مشترك افزوده می گردد2/1  ساعت1دقیقه تا 30

  برابرمدت زمان قطعی به اعتبار مشترك افزوده می گردد4/1  ساعت10ساعت تا 1
  بار مشترك افزوده می گرددبرابرمدت زمان قطعی به اعت5/1  ساعت24ساعت تا 10

  :1تبصره
  :گردد قطعی هاي زیرشامل جریمه فوق نمی

  .مشکالتی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی وفورس ماژورکه خارج از کنترل فروشنده  می باشدازقبل جنگ،زلزله،قطع عمومی برق-
  .بستر زیر ساخت قطعی هاواختالالت مربوط به مخابرات و-
  .اسطه خرابی داخلی باشدقطعی هایی که بو-
   . قطعی هاي ناشی از تخطی خریدار  از قوانین یامقررات مصوب مخابرات -

  .فروشنده متعهد می گرددکه پهناي باند درخواستی خریدار  را در آدرس  مندرج درقراردادبه خریدار  تحویل دهد -30-17
  .ن مصرف پهناي باند در اختیار خریدار  قرار دهدبراي کنترل میزا)Panel(فروشنده متعهد می گردد یک پنل  -31-17
خریدار  می تواند در طول قرارداد ، افزایش پهناي باند موضوع قرار داد را کتباَ از فروشنده درخواست نماید و فروشنده متعهد  -32-17

رارداد نسبت به ارائه می گردد در صورت در اختیار داشتن امکانات مورد درخواست پس از توافق طرفین در زمینه مبلغ ق
  .پهناي باند اقدام نماید

 . کلیه مکاتبات وصورتجلسات تنظیمی در طول مدت قراردادبا تاییدکتبی نمایندگان طرفین معتبروالزم االجرا خواهد بود -33-17
  .یدار قراردهددر اختیار خر) جهت کنترل پهناي باند مصرفی (فروشنده موظف می باشد نمودار پهناي باند مشترك را -34-17
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 بسمه تعالی  

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

س  ب : آ ت   ید  اه  ر ل -ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و  ۸۸۶۲۲۵۷۷س          ۸۶۷۰۱ت

 ..........: ....اریخ ت
 .........: ...شماره 

  .........: .پیوست 

 
 : مرجع حل اختالفات -18

ورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوي، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از درص
عامالتی دانشگاه بعنوان آئین نامه مالی و م 94آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  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
االجرا خواهد بود و راي مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري  الزم

  .هد شدابالغ خوا

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

روز، در صـورت عـدم    10مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتبی به فاصـله   خریدارتوافق در قرارداد به نحوي مطلوب نباشد، 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد بـه   94، بنا به تشخیص کمیسیون ماده فروشندهرویه از سوي تغییر 

.ضبط نمایدرا فروشنده صورت یکجانبه اقدام و تضمین انجام تعهدات 
، قرارداد به صـورت  هفروشنددر صورت اثبات جعلی بودن مدارك ارسال شده جهت شرکت در مناقصه و یا عقد قرارداد توسط  - 19 - 2

  .ضبط می گرددفروشنده فسخ و ضمانت انجام تعهدات  خریداریک طرفه از سوي 
 ):فورس ماژور(تعذر- 20

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

بینـی   بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط غیرقابل پیش. شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی غیرمترقبه مزبور؛ به منزله
  .نجام نمایدموظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد افروشنده 

 :اقامتگاه قانونی طرفین -21
  :فکس        .............................:شماره تلفن..................................................................................................... : خریدار نشانی 
  .......................   :فکس      .............         :شماره تلفن پالك ...........................................................................  : فروشنده نشانی 
هـاي    باشد لـذا مکاتبـات رسـمی و ارسـال مراســالت از طریـق نشـانی        هاي فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانـی: تبصره

در غیـر ایـن   . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود قی میالذکر قانونی تل فوق
هاي مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید  باشد و مسوولیت ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی صورت کلیه نامه

  .است فروشنده به عهده  خریدار به 
  امضاء طرفین قرارداد -22

تهیه و تنظـیم شـده کـه پـس از امضـاي      شود،  که همگی داراي اعتبار یکسان میتهیهنسخه  ، در سه صفحه 5ماده و  22دراین قرارداد 
  .االجرا خواهدبود طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد را دارد و الزم

  

  :فروشندهو امضاء  صاحبان امضاي مجاز مهر  :  امور مالیرییس مهرو امضاء  :خریدارمهر و امضاء 
  

        :نماینده  و  نام خانوادگی  نام   :نام و نام خانوادگی   :نام خانوادگی نام  
                         

  محل امضاء                                          محل امضاء  :                               محل امضاء
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