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  تعالی بسمه

  : شرکت به

  اینترنت دانشگاه خوارزمی باند پهناي خدمات تامین مناقصه به دعوت :موضوع

 سالم، با

 .نماید شرکت ، دانشگاه خوارزمی اینترنت باند پهناي خدمات تامین مناقصه در که گردد می دعوت شرکت آن از بدینوسیله

 .است شده ارائه مناقصه اسناد در مناقصه، در شرکت دستورالعمل و شرایط سایر و کار کامل شرح

 :مناقصه موضوع .1

  با قیمت مقطوع اینترنت باند پهناي نگهداري و انتقال تجهیزات، نصب و تامین ، باند پهناي تامین مهندسی، از است عبارت

)(Fixed Lump Sum Price مناقصه اسناد در مندرج خدمات کیفیت سطح توافقی و فنی مشخصات مطابق  

 : مدت .2

  .میباشد شمسی ماه  6لینک تحویل زمان از قرارداد اجراي مدت

  :کارفرما .3

 دانشگاه خوارزمی

 :مناقصه اسناد . تحویل4

 باشید، مشارکت نمی به مایل مناقصه، اسناد دریافت از پس چنانچه .است گردیده پیوست نیز مناقصه اسناد نامه این همراه به

 به آدرس ایمیل کارفرما ارسال نمایید. کاري مهلت اعالم شده روز پایان تا حداکثر را خود انصراف مراتب

   :پیشنهادات تسلیم مهلت آخرین .5

31/2/1399  

 دهنده پیشنهاد مجاز امضاي و مهر به است قبول مورد و شد خوانده عبارت با باید دعوتنامه این جمله از مناقصه، اسناد تمام .6

 .برسد

  .ندارد پیشنهادي قیمت کمترین به کار ارائه بابت تکلیفی و بوده مختار پیشنهادها از یک هر قبول یا رد در گذار مناقصه .7

  : کار اجراي محل .8

   دانشگاه خوارزمی کرجپردیس تهران و ساختمانهاي 

  دانشگاه ، جنب بانک تجارت، خاقانی ، خیابانبهار و سمیه خیابانبین ، سمیه ، خیابانتهران سمیه:ساختمان آدرس

 .خوارزمی

  ساختمان مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات، میدان دانشگاه، حصارك، شهید بهشتی ، خیابانکرج  کرج:ساختمان آدرس. 

  :18پالك  ،کوچه یکم ،شهید سرافراز یابانخ ،مطهري یابانخآدرس ساختمان خوابگاه مطهري . 

  :میر داماد، خیابان رازان جنوبی، جنب ورزشگاه شهید کشوريآدرس ساختمان تربیت بدنی. 

 :ساختمان ، میدان دانشگاه، حصارك، شهید بهشتی ، خیابانکرج آدرس ساختمان هاي درب شرقی، غربی و درب میدان

 .مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
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  :کار اجراي . مبلغ9

 گردد منعقد قرارداد اي دهنده پیشنهاد با چنانچه و است بوده (Fixed Lump Sum Price)مقطوع  صورت به قرارداد مبلغ

درصورت تغییر نرخ تعرفه پهناي باند ازسوي فروشنده زیرساخت کشور و یا مخابرات (طی  قرارداد مدت پایان تا پیشنهادي قیمت ،

بخشنامه یا مصوبه رسمی) در صورت ارزان شدن تعرفه نسبت به مدت باقی مانده از قرارداد اعمال می شود اما در صورت گران 

 .بود خواهد ثابت و نبوده پذیر تعدیلشدن 

 
 کسورات .10

 قرارداد که در ادامه خواهد آمد اعمال خواهد شد.نمونه کسورات بر اساس موارد مندرج در 

  .گردید خواهد پرداخت فروشنده توسط مذکور مبلغ قرارداد، این به افزوده ارزش بر مالیات تعلق صورت در -
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 (ب)

 شرایط عمومی سرویس مورد نیاز
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  به شرح ذیل می باشد:سرویس مورد نیاز شرایط عمومی 

 .سال سابقه کاري مفید در زمینه خدمات اینترنت باشد 10شرکت باید داراي  )1

 .شرکت باید داراي مجوز عرضه اینترنت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد )2

 .باشد Providersشرکت داراي رتبه یک رتبه بندي شرکتهاي انفورماتیکی در زمینه خدمات  )3

 .از سازمان تنظیم مقررات رادیویی باشد FCP متقاضی شرکت در مناقصه می بایست داراي پروانه فعالیت )4

 .دانشگاه در لغو خرید با اعالم قبلی (یک ماه) مختار است )5

 .روتر ارایه دهنده اینترنت را فعال و در اختیار دانشگاه قرار دهد SNMP شرکت باید  )6

7( Response Time باید کمتر از یک ساعت باشد. 

 .پهناي باند مورد نظر بدون محدودیت ترافیک باشد )8

شرکت مخابرات به تعهدات شرکت اشراف خواهد داشت منوط به اجراي آن توسط  SLA کلیه مفاد مندرج در مصوبات )9

 .سازمانها ذیربط خواهد بود

 پشتیبانی شبانه روزي حتی در ایام تعطیل )10

 حضوري به صورت رایگانارائه خدمات پشتیبانی  )11

پهناي باند مورد نظر باید در داخل دانشگاه تحویل داده شود به همراه کلیه امکانات سخت افزاري مورد نیاز که به صورت  )12

 امانی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.

ت در اختیار واحد م براي اندازه گیري پارامترهاي کیفیت خدمات پهناي باند اینترنالزشرکت موظف است سامانه   )13

 .دانشگاه قرار دهد اطالعاتفناوري 

ی مبا نام دانشگاه خوارز ripe با نام دانشگاه خوارزمی در مدت قرارداد در موسسه Valid IP شرکت موظف است که  )14

 .ثبت نماید که هزینه آن به عهده شرکت خواهد بود

 .باشدمی )Dedicate( پهناي باند درخواستی بصورت اختصاصی )15

در شب  نصف میزان مورد نیاز روز) و 18-8(ساعت از  در روزمشخص شده قرارداد خرید اینترنت با پهناي باند به میزان  )16

 صبح فردا)  8-18(ساعت 

 .باشدهاي انتقال بر عهده پیمانکار میدر صورت انتقال بر بستر فیبر، تمامی هزینه )17

 رفع مشکل اتصال به شبکه هاي اجتماعی )18

 .باشدبر بستر بیسیم، تهیه و نصب تجهیزات استاندارد مایکروویو بر عهده پیمانکار می در صورت انتقال )19

در ساختمانهاي سمیه، کرج، به دانشگاه، طی صورت جلسه اي جداگانه با تائید نمایندگان فنی طرفین نقطه تحویل  )20

 قرارداد.
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هی است که در صورت قطع یاینترنت بایستی داراي کیفیت مناسب با تایید مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه باشد بد  )21

ساعت و یکبار درماه نسبت یه رفع اشکال و برقراري مدد ارتیاط اقدام نماید در غیر اینصورت  1شدن حداکثر ظرف مدت 

 د در پایان ماه از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.به ازاي هر ساعت قطعی اضافی مبلغ نیم درصد قراردا

 هاي مورد نیاز دانشگاه را بصورت اختصاصی به دانشگاه ارائه نماید IP فروشنده متعهد می گردد )22

 يبرقرار مچونبا تجهیزاتی هدانشگاه را  ارتباطات میان ساختمان هاي در صورت نیاز دانشگاه فروشنده متعهد می گردد )23

 ارتباط فیبر نوري و یا رادیو در مدت زمان قرارداد تامین نماید.

 می باشد. رتباط از طریق فیبر نوريا اه جهت دریافت پهناي باند،دانشگ و اولویت ترجیح  )24

تقاضا کند که در طی مدت ممکن است سرویس هایی را دانشگاه بر اساس نیاز روز و وظیفه اجتماعی شرکت پشتیبان  )25

 خواهد رسید. ایشانقرارداد به اطالع 

بر اساس مصوبات دانشگاه شرکت هاي همکار میبایست در طول مدت قرارداد دوره هایی متناسب با حیطه فعالیت براي  )26

 برگزار نمایند.به همراه صدور مدرك  کارشناسان مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات 
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دنمونه قراردا  
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 قرارداد ارائه پهناي باند اینترنت 

 
  

  : مبناي قانونی قرارداد 1 ماده

ها و موسسـات آمـوزش عـالی آیـین نامـه مـالی و معـامالتی دانشـگاه 30مـاده  بو بنـد  28مـاده  6این قرارداد بـه اسـتناد بنـد 

  به شرح ذیل منعقد گردید.

  

  : طرفین قرارداد 2 ماده

ــوارزمی ــگاه خ ــف) دانش ــد اقتصــادي  ال ــا ک ــی  411388949791ب ــر  14002915720و شناســه مل ــاي دکت ــدگی آق ــه نماین ب

ــه شــماره شناســنامه  ــه ســمت معاونــت پــژوهش و  1818022869و کــد ملــی  2617جمشــید شــنبه زاده، نــام پــدر نقیــب ب ب

، کــد پســتی  43نرســیده بــه خیابــان انقــالب، شــماره  نشــانی: تهــران، خیابــان شــهید مفــتح،فنــاوري دانشــگاه بــه 

  شود.نامیده می "دانشگاه"که در این قرارداد به اختصار  88329220و تلفن  3197937551

ــت      ب) شــرکت  ــه شــماره ثب ــد اقتصــادي      (ســهامی خــاص) ب ــی        و ک ــدر ،     و شناســه مل ــام پ ــه نماینــدگی ، ن     ب

ــه ســمت مــدیرعامل و آقــاي     و کــدملی      شــماره شناســنامه  ــام پــدر     ب ــه      و کــدملی    ، شــماره شناســنامه       ، ن ب

  شود.نامیده می "شرکت"، که از این پس            سمت عضو هیئت مدیره، به نشانی: 

رسمی و اساسنامه را پیوست شرکت مدارك مستندي دال بر تأیید صالحیت تخصصی خود و نیز آخرین تغییرات روزنامه  :1تبصره 

  قرارداد نموده که به تأیید دانشگاه رسیده است.

  

  : موضوع قرارداد 3 ماده

 تأمین پهناي باند و برقراري ارتباط مورد نیاز دانشگاه از طریق شبکه ارتباطی شرکت مطابق با شرایط مندرج در قرارداد )1-3

 باشند.هاي اول و دوم آن که جزء الینفک این قرارداد میپیوست

 تأمین و نصب و راه اندازي تجهیزات موضوع قرارداد مطابق با شرایط مندرج در پیوست اول. )2-3

 پشتیبانی از خدمات موضوع قرارداد مطابق با شرایط مندرج در پیوست دوم.  )3-3

 

 : مدت قرارداد 4ماده 

ماه شمسی  ششبه مدت          لغایت       مورخ از مدت زمان این قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحویل، 

 باشد. است و با توافق طرفین براي دوره هاي بعدي قابل تمدید می
 

  : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت 5ماده 

ریال است و نحوه پرداخت آن به شرح      کل مبلغ قرارداد مطابق با شرح خدمات و شرایط مندرج در پیوست اول، از قرار  )1-5

 باشد:میذیل 
 

به ریال بابت هزینه پهناي باند ساختمان کرج)     ریال بابت هزینه پهناي باند ساختمان سمیه  +        ریال        مبلغ )1-1-5

توسط دانشگاه در وجه شرکت  با ارائه صورت حساب شرکت،        الی          عنوان هزینه ماه اول قرارداد از تاریخ 

 پرداخت خواهد شد.  
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 شرکت ماهیانه صورتحساب ارائه با       الی      از تاریخ  قرارداد دوم ماه ابتداي از مرحله پنج طی ریال        مبلغ )2-1-5

 .  شد خواهد پرداخت شرکت وجه در دانشگاه توسطدر ابتداي هر ماه قرارداد  ،           مبلغ  به هریک

 

  مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه مدارك مثبته از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد. :2تبصره 

از هر پرداخت به عنوان سپرده حسن انجام کار، توسط دانشگاه کسر و در انتهاي قرارداد و در صورت ایفاي کامل  %10معادل  )2-5

 گردد.شرکت، به وي پرداخت می تعهدات بنا به تأیید ناظر قرارداد پس از ارائه مفاصاحساب توسط

 

شرکت      بایست به حساب سپرده شماره شبا پرداخت مبالغ ریالی این قرارداد که به عهده دانشگاه قرار گرفته است می: 3تبصره 

  واریز شود.     نزد بانک تجارت به شماره کارت  

 باشد.قابل افزایش یا کاهش می %25در صورت افزایش یا کاهش حجم کار، مبلغ قرارداد تا سقف  :4تبصره 

  

در صورت درخواست کتبی دانشگاه مبنی بر ارتقاء پهناي باند بیش از میزان مندرج در قرارداد و پیوست اول آن و وجود  )3-5

رائه صورت حساب توسط شرکت و تأیید کتبی آن توسط امکانات واگذاري خدمات بیشتر، ارتقاء خدمات (پهناي باند) پس از ا

دانشگاه انجام خواهد گرفت، بدیهی است مبلغ قرارداد نیز متناسباً تعیین و اصالحات الزم توسط طرفین قرارداد صورت خواهد 

 پذیرفت.

 

  : کسورات قانونی6ماده 

باشد که از هر پرداخت کسر می گردد. در صورت گیرد به عهده شرکت میپرداخت کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می

  ارائه مفاصا حساب توسط شرکت در صورتی که پرداخت آن مبالغ بر عهده دانشگاه باشد مبلغ مربوطه به شرکت پرداخت می گردد.

  

  ات: تضمین حسن انجام تعهد7ماده 

شود مبلغ کل قرارداد طی ضمانتانمه بانکی به عنوان حسن انجام تعهدات، پس از امضاي قرارداد به دانشگاه تحویل داده می %5معادل 

  گردد.و در صورت ایفاي کامل تعهدات بنا به تأیید ناظر قرارداد پس از ارائه مفاصاحساب توسط شرکت، به وي پرداخت می

  

  شرکت: وظایف و تعهدات 8ماده 

موضوع قرارداد و تحویل آن به صورت امانی (در ساختمانهاي سمیه، کرج، مطهري، تربیت  رادیویی فیبر ویا تجهیزات تأمین )1-8

 بدنی و سه لینک ارتباط داخلی در کرج) به دانشگاه، طی صورت جلسه اي جداگانه با تائید نمایندگان فنی طرفین قرارداد.

موضوع  1-1-5روز کاري از تاریخ دریافت مبلغ مندرج در بند  7اندازي خدمات موضوع قرارداد طی مدت زمان نصب و راه )2-8

 قرارداد.  

 "مطابق گزارش کتبی و یا تلفنی دانشگاه"گردد در صورت بروز اختالل و یا قطع ارتباط از سوي شرکت شرکت متعهد می )3-8

 م نماید.نسبت به رفع اشکال در اسرع وقت اقدا

در صورتی که قطعی و اختالالت موضوع قرارداد، به دالیل مرتبط با شبکه و تجهیزات شرکت باشد؛ دانشگاه به ازاي قطعی  )4-8

 بیش از دو ساعت در ماه، پنج برابر زمان قطعی را به انتهاي مدت قرارداد اضافه خواهد کرد.



 تامین خدمات پهناي باند دانشگاه خوارزمی

 

صره  سر  :5تب ضوع قرارداد، امکان برقراري ارتباط می صب و راه اندازي خدمات مو چنانچه به دالئل فنی و پس از اقدامات مربوط به ن

سترد نموده و قرارداد لغو خواهد  شرکت وجوه دریافتی را م شد،  سخگوي پهناي باند مورد نظر نبا نگردد و یا کیفیت خط ارتباطی پا

  گردید.
  

ري شرکت در مورد نصب و پشتیبانی تجهیزات ارائه پهناي باند موضوع قرارداد، خسارت یا صدمه چنانچه بر اثر سهل انگا )5-8

 اي به اشخاص و یا منابع دانشگاه وارد شود؛ پیگیري امور قانونی و جبران خسارات بر عهده شرکت می باشد.

د مطابق با مفاد قرارداد و شرایط در تمامی طول مدت قراردا 24×7×365ارائه خدمات ارتباطی موضوع قرارداد به صورت  )6-8

 مندرج در پیوست اول قرارداد. 

شرکت متعهد است کلیه اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به دانشگاه را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن بدون موافقت  )7-8

 دانشگاه به هر شکلی ممانعت نماید.

دولت در معامالت دولتی و اصالحات و الحاقات بعدي آن  شرکت اقرار کرده است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان )8-8

  نیست.

در تمامی طول مدت قرارداد مطابق با  24×7×365نگهداري و پشتییانی از خدمات ارتباطی موضوع قرارداد به صورت  )9-8

 موافقتنامه سطح خدمات مندرج در پیوست دوم قرارداد.

نی به دانشگاه جهت انجام هرگونه هماهنگی و توافق با وي در امور اعالم کتبی یک نفر نماینده مورد قبول خود در امور ف )10-8

 فنی.

 عدم حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد، جزئاً و یا کالً بغیر (مگر با موافقت کتبی دانشگاه).   )11-8

د و سرفصل موارد ساعت آموزش شبکه، در قالب قرارداد حاضر براي دانشگاه برگزار نمای 50گردد که شرکت متعهد می )12-8

 آموزشی متعاقباً براي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.

            

 : وظایف و تعهدات دانشگاه9ماده 

، ارت   UPSفراهم نمودن سایر تجهیزات مورد نیاز جهت برقراري ارتباط موضوع قرارداد و تسهیالت الزم (اعم از برق، )1-9

حضور کارشناسان  استاندارد، فضا و شرایط مناسب جهت نصب تجهیزات و دکل) همچنین انجام هماهنگی هاي الزم جهت

 اجراي خدمات موضوع قرارداد. شرکت در محل جهت
 

تاخیرات ناشی از فراهم نشدن شرایط فوق جهت نصب و راه اندازي موضوع قرارداد جزو تعهدات شرکت محسوب نخواهد  :6تبصره 

  شد.

  انجام اقدامات الزم جهت جلوگیري از اختالل نرم افزاري و سخت افزاري در شبکه شرکت. )2-9

مگر با موافقت کتبی شرکت. (در هر حال عدم حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد جزئًا و یا کًال بغیر،  )3-9

  باشد).مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیرمجاز و یا اخالل در شبکه مطابق با بند فوق بعهده دانشگاه می

در زمینه استفاده از  سایر مراجع ذیصالح قانونیرعایت کلیه مقررات قانونی و جاري و آتی شرکت ارتباطات زیر ساخت و  )4-9

 نت.خط اینتر

انجام اقدامات الزم جهت جلوگیري از دسترسی کاربران شبکه خود به سایتها و موضوعات خالف اخالق و عفت عمومی از  )5-9

قبیل تصاویر مستهجن و مغایر با شئونات اسالمی و قبول کلیه مسئولیت هاي اخالقی و قانونی در خصوص استفاده از 

 خدمات موضوع قرارداد.
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ی از طریق موضوع این قرارداد بدون کسب مجوز از شرکت ارتباطات زیر ساخت و سایر مراجع عدم ارائه سرویس هاي تلفن )6-9

 ذیصالح قانونی.

ارائه کتبی مشخصات فنی تعریف شده شبکه خود و مطابق با نیاز شرکت که به موضوع قرارداد مرتبط می باشد و عدم  )7-9

 تغییر آن بدون اطالع شرکت.

بول خود در امور فنی به شرکت جهت انجام هرگونه هماهنگی و توافق با وي در امور اعالم کتبی یک نفر نماینده مورد ق )8-9

 فنی.

 روز پس از تاریخ دریافت آن در وجه شرکت. 15هاي ماهیانه موضوع قرارداد حداکثر پرداخت صورتحساب )9-9
 

لیه امکانات و خدمات در صورت عدم پرداخت صورت حساب صادره از سوي شرکت در موعد مقرر، شرکت محق است ک :7تبصره 

موضــوع قرارداد را تا زمان تســویه حســاب قطع نماید. بدیهی اســت وصــل مجدد منوط به پرداخت کلیه بدهی هاي معوقه از طرف 

  باشد.دانشگاه خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهی، دانشگاه ملزم به پرداخت کلیه هزینه هاي مربوطه می
 

افیک ورودي و خروجی دانشگاه است و به همین دلیل به کارگیري تمهیدات امنیتی شبکه شرکت تنها انتقال دهنده تر )10-9

  باشد.الزم جهت تأمین امنیت فضاي تبادل اطالعات بر عهده دانشگاه می

در طول مدت قرارداد دانشگاه حق مطالبه جریمه و یا خسارت تحت هر عنوان و شرایطی بیش از معادل یک ماه مبلغ  )11-9

  خواهد داشت.موضوع قرارداد را ن
 

صورت :  8تبصره  سرویس به  سه راه اندازي  صورت جل شگاه متعهد می گردد تجهیزات ارتباطی موضوع قرارداد را که طی  امانی دان

در خاتمه قرارداد به  ،در اختیار گرفته است (در ساختمانهاي سمیه، کرج، مطهري، تربیت بدنی و سه لینک ارتباط داخلی در کرج)

  صورت صحیح و سالم به شرکت عودت نماید.  


توزیع تمام یا بخشی از پهناي باند اینترنت موضوع قرارداد توسط دانشگاه بصورت عمومی به سایرین (فعالیت مشابه شرکت  )12-9

طوط و خدمات مذکور توسط هاي اپراتوري) به هر شکل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و دانشگاه صرفاً مجاز به استفاده از خ

 خود و یا کارمندان خود (در زمان اشتغال به کار یا ماموریت سازمانی) می باشد.

فعالیت کاربران و ذخیره  LOGو   CDRدر صورت توزیع درون سازمانی خطوط و خدمات ارائه شده، ثبت مشخصات هویتی، )13-9

  آن براي مدت حداقل یک سال جهت ارائه به مراجع ذیصالح ضروري است.

مسئولیت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغایر با قوانین و مقررات، از خطوط و خدمات ارائه شده صرفاً بر عهده دانشگاه می  )14-9

 باشد.

 یتا و اینترنت واگذار شده نمی باشد.دانشگاه مجاز به انتقال ترافیک خطوط تلفن از بسترهاي د )15-9
 

سازمانها، شرکتها و موسسات را در محدوده داخل کشور (محدوده ساختمان  (PBX)این محدودیت، خطوط تلفن داخلی  :9تبصره 

  و شبکه محلی) در بر نمی گیرد.
 

مراکز تفریحی، فرودگاهها، ها و هاي عمومی (از قبیل پاركدر صورت نیازمندي دانشگاه جهت توزیع اینترنت در مکان )16-9

و یا هر روش دیگر الزم است این اقدام تحت مسئولیت و مدیریت  Wi-Fiهاي مسافربري و ....) با استفاده از بستر ترمینال

شرکت به متولیان اماکن فوق صورت پذیرد، در غیر اینصورت مسئولیت ناشی از اقدام انجام شده به عهده دانشگاه خواهد 

ت در صورت اعالم نیاز دانشگاه به خدمات مذکور و پس از انجام بررسی هاي الزم توسط شرکت و همچنین بود. بدیهی اس
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تایید قیمت اعالم شده براي انجام خدمت مذکور و پرداخت هزینه هاي آن توسط دانشگاه، شرکت نسبت به ارائه این 

  خدمات اقدام خواهد نمود.

 

  : فسخ قرارداد 10ماده 

، دانشگاه اختیار کامل دارد که با اعالم قبلی و کتبی یک ماهه نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و در صورت صالحدید

اینصورت کلیه شرکت حق اقامه هرگونه اعتراض و شکایت نزد مراجع قضایی و ذیصالح را از خود سلب کرده است. بدیهی است در 

  گردد.ید ناظر، پرداخت میمطالبات معوقه شرکت طبق این قرارداد پس از تأی

این قرارداد)، ایفاي تعهدات شرکت به  11چنانچه به موجب حوادث غیر مترقبه و دیگر عوامل خارج از اختیار شرکت (به شرح ماده 

هزینه اشتراك تواند قرارداد را فسخ نماید. در اینصورت روز) به تأخیر افتد؛ دانشگاه می 30این قرارداد حداکثر تا یک ماه ( 8شرح ماده 

  ماهیانه (طی دوره بهره برداري) بر اساس ذیل محاسبه و تسویه خواهد شد.

 (هزینه پرداختی اشتراك ماهیانه)× مدت استفاده به ماه     
  

 : حوادث غیر مترقبه 11ماده 

شاش عمومی،  صاب، اغت شرکت از قبیل (و نه محدود به) جنگ، اعت سایر عوامل خارج از اختیار  به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و 

شرکتصاعقه، آتش صمیمات و عملیات داخلی وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  شی از ت شکاالت نا سیل، ا هاي سوزي، زلزله، 

صادرات و واردات، محدودیت تبادل ارزي با خارج، وضع قوانین ارتباطات زیر ساخت، محدودیت  هاي مخابرات،تابعه از جمله شرکت

اي که انجام تعهدات العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونهو مقررات و دستورالعمهاي جدید دولتی، تا زمانی که وضعیت فوق

  .توجه طرفین نخواهد بودو خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئولیتی م

  : حل اختالف 12ماده 

هرگونه اختالف ناشی از اجراي قرارداد حاضر ابتدا از طریق مذاکره بررسی و رفع خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع 

رکت موظف است از طریق مدیر حقوقی دانشگاه حل و فصل خواهد شد. تصمیم این مدیریت براي طرفین الزم االتباع خواهد بود. ش

  تا زمان حل اختالف کلیه تعهدات خود را اجرا نماید. 

  

  : ناظر قرارداد13ماده 

  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه خوارزمی به عنوان ناظر بر حسن انجام قرارداد تعیین گردید.

  

  

  : نسخ قرارداد 14ماده 

صره  9ماده  و  14این قرارداد در  ست  تب شده ا سخه تهیه  سان و از هر حیث تابع در دو ن سخه داراي اعتبار قانونی یک که هر دو ن

  قوانین دولت جمهوري اسالمی ایران بوده و کلیه نسخ قرارداد به زبان فارسی تهیه و مبادله گردید.

قرارداد  با امضاي این قرارداد هر گونه تصور، قرار، مکاتبه و برداشت شفاهی و یا کتبی قبلی در خصوص مندرجات ذکر شده در این

  میان طرفین ملغی گردیده و در تمامی موارد تنها مفاد مندرج در این قرارداد نافذ خواهد بود.
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 دانشگاه خوارزمی                                                         شرکت                        

 شنبه زاده دکتر جمشید                                                    

  معاون پژوهش و فناوري                                         ههیئت مدیر عضو               مدیرعامل            
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 2و 1پیوست شماره 

  شرح کار فنی و سطح توافقی خدمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1پیوست 

  خدمات موضوع قرارداد شرح
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  باند اختصاصی (تأمین پهناي ارائه وDedicated () از طریق امکانات رادیوییWireless (د براساس استاندارProtocol 

TCP/IP ن جهت ارتباط با شبکه جهانی اینترنت به میزاMbps1334 )Mbps667  دریافت وMbps667  ارسال) به

 شرح ذیل: 
 

 ارسال. Mbps187دریافت و  Mbps187به میزان   سمیه:ساختمان  -

 ارسال. Mbps480دریافت و  Mbps480به میزان   کرج:ساختمان  -
 

  عدد شناسه فیزیکی از نوع معتبر در مجموع دو نقطه ( 256تخصیص و ارائه تعدادIP Valid .( 
 

 ) ارائه لینک ارتباطی داخلی از طریق امکانات رادیوییWireless :مابین ساختمانهاي دانشگاه به شرح ذیل ( 
 

 ساختمان سمیه و ساختمان خوابگاه مطهري. لینک ارتباطی داخلی مابین -

 لینک ارتباطی داخلی مابین ساختمان سمیه و ساختمان تربیت بدنی. -

 سه لینک ارتباطی داخلی مابین ساختمانهاي دانشگاه (درب شرقی، غربی و میدان) در کرج. -

 

  هزینه خدمات و نصب و راه اندازي اولیه           

و تجهیزات به صـورت امانی (در سـاختمانهاي سـمیه، کرج، ریال       (سـاختمانهاي سـمیه و کرج) از قرارمبلغ ماهیانه پهناي باند 

باشد که با احتساب اشتراك شش ماهه، مبلغ کل قابل پرداخت موضوع مطهري، تربیت بدنی و سه لینک ارتباط داخلی در کرج) می

  به شرح ذیل است:  ریال     قرارداد

  

 ریال.       هزینه اجاره ماهیانه پهناي باند ساختمان سمیه  - 

 ریال.          هزینه اجاره ماهیانه پهناي باند ساختمان کرج  - 

 
  ()  ×  6=      ریال  

  هزینه کل                هزینه ماهیانه پهناي باند                                                                 

  

 خواهد گرفت.لینکهاي ارتباطی داخلی همگی به صورت رایگان در اختیار دانشگاه قرار تبصره: 
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  شرح فنی خدمات

) جهت هر دو نقطه اعالمی منوط به تکمیل فرم ارائه شده IP Validعدد شناسه فیزیکی از نوع معتبر ( 256تخصیص تعداد  - 

   باشد. کارشناسان فنی شرکت میشرکت و ارائه طرح شماتیک شبکه توسط دانشگاه و تایید 

در صورت درخواست کتبی دانشگاه مبنی بر تهیه سایر تجهیزات ارتباطی (به صورت اجاره یا فروش)، مراتب پس از بررسی  -

  باشد. توسط شرکت طی فاکتور جداگانه ارائه و پس از تایید آن توسط دانشگاه، قابل تحویل و اجرا توسط شرکت  می

  

  محل نصب تجهیزات 

  پهناي باند مورد اشاره در متن قرارداد و لینک ارتباطی داخلی در نقاط ذیل تحویل می گردد:   -

  دانشگاه ، جنب بانک تجارت، خاقانی ، خیابانبهار و سمیه خیابانبین ، سمیه ، خیابانتهران سمیه:ساختمان آدرس

 .خوارزمی

  ساختمان مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات، میدان دانشگاه، حصارك، شهید بهشتی ، خیابانکرج  کرج:ساختمان آدرس. 

  :18پالك  ،کوچه یکم ،شهید سرافراز یابانخ ،مطهري یابانخآدرس ساختمان خوابگاه مطهري . 

  :میر داماد، خیابان رازان جنوبی، جنب ورزشگاه شهید کشوريآدرس ساختمان تربیت بدنی. 

 ساختمان ، میدان دانشگاه، حصارك، شهید بهشتی ، خیابانکرج رب شرقی، غربی و درب میدان:آدرس ساختمان هاي د

 .مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات
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  2پیوست 

  )Service Level Agreementموافقت نامه سطح خدمات (
 

 

  تضمین کیفیت سطح خدمات

ج در ستون نرمال رهمواره کیفیت لینک در حد مقادیر مندفروشنده میبایست سرویس درخواستی را به گونه اي تامین نماید تا 

 جدول ذیل قرار گیرد.

 

سرویس دریافتی  Service Degraded  ندر صورت عبور از مقادیر یاد شده در بند فوق و تا حد  مقادیر مندرج در ستو )1

شده در سطر آخر آن ستون  به عنوان یک سرویس تنزل یافته از مقادیر درخواستی شده و جریمه اي معادل مبلغ تعیین

  و برابر زمان قطعی براي آن منظور میگردد.

خط ارتباطی به عنوان  Disconnectedدر صـــورت کاهش بیش از حد کیفیت لینک بیش از مقدار مندرج در ســـتون  )2

ستون به آن تعلق می گیرد و یا دو برابر زمان قطعی به  لینک قطع شده محسوب شده و جریمه اي معادل سطر آخر آن 

  زمان قرارداد اضافه می گردد.

انجامد ودر صورتی که این مشکل ناشی از فروشنده روز به طول  8بیش از  Service Degradedدر صورتی که وضعیت  )3

  خریدار محق به فسخ قرارداد می باشد.باشد 

  انتخاب نوع جریمه زمانی / ریالی به عهده خریدار میباشد. )4

که دستورات مورد نیاز آن توسط خریدار اعالم   IPSLA RESPONDERفروشنده میبایست نسبت به راه اندازي مکانیزم  )5

اطالعات جمع آوري شده از  Availabilityشات گاه روتر خود سمت خریدار اقدام نماید. معیار گزارستمی گردد بر روي د

  نرم افزار مانیتورینگ سیسکو می باشد. IPSLAطریق مکانیزم 



 تامین خدمات پهناي باند دانشگاه خوارزمی

  

 
خطاهاي منجر به توقف ســرویس که منشــاء آنها مســتقیماً یا بطور غیر مســتقیم کاربران دانشــگاه باشــند در محاســبه  )6

Service Availability شوند.در نظر گرفته نمی  

صورت دوره اي و با اطالع قبلی برنامه ریزي و انجام میهائی که قطعی )7 شتیبانی تجهیزات به  سرویس نگهداري و پ براي 

 شوند.در نظر گرفته نمی Service Availabilityشود، در محاسبه 

 Serviceمی باشند، در محاسبه هاي بین الملل  Gatewayهائی که به دلیل شبکه مخابرات، زیرساخت کشور و قطعی )8

Availability شوند.در نظر گرفته نمی 

سوختقطعی )9 سبه گهائی که به دلیل خرابی و یا  در نظر گرفته  Service Availabilityی تجهیزات رخ می دهند، در محا

 شوند.نمی

ــند همانند حوادث قهري و غیر مترقبه و یا اختالل و قطعی )10 ــته باش هائی که دالیل خارج از کنترل و مدیریت طرفین داش

 شوند.در نظر گرفته نمی Service Availabilityحلی، در محاسبه نویز م

سبت به راه اندازي پروتکل  )11 صورت اعالم خریدار ن ست در  شنده موظف ا بین این لینک و لینک هاي دیگري که  BGPفرو

 بر عهده فروشنده میباشد. BGPکارفرما از سایر پیمانکاران خود دارد اقدام نماید. مسئولیت هماهنگی و اجراي 

کلیه پورتها و پروتکلهاي ارتباطی بر روي لینک تحویلی میبایست باز باشد و هیچ گونه محدودیتی ازسمت فروشنده بغیر  )12

ضوع  شاهده این مو صورت م ست اعمال گردد در  شور بر روي لینک نمیبای سطح ک  Serviceاز محدویت هاي کلی در 

Degraded .محسوب شده و مطابق جدول عمل خواهد شد 

  میباشد. فروشندهتمامی مسئولیت هاي اخذ مجوز تجهیزات ارتباطی از سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر عهده  )13
 

  پشتیبانی

شرکت جهت اطمینان از کارکرد صحیح تجهیزات و ضمانت سطح سرویس در صورت نیاز نسبت به بازدیده هاي دوره اي  )1

 منصوبه با هماهنگی نماینده دانشگاه اقدام به عمل می آورد.  از تجهیزات 

صورت  )2 شتیبانی به  شماره تلفن می 24×7×365پ شکالت خود را از طریق تماس با  شگاه باید م شد و دان (واحد       با

  (Ticket)تیکتاعالم نماید و با دریافت شــماره          و یا از طریق پســت الکترونیک به آدرس  ســاعته) 24پشــتیبانی 

اختصاصی از پرسنل آن واحد مشکل خود را پیگیري نماید. بدیهی است عدم داشتن تیکت باعث به تاخیر افتادن پروسه 

  گردد.پشتیبانی دانشگاه می

ــگاه و از طریق ثبت تیکت اعالم  )3 ــط دانش ــوع قرارداد را که توس ــت اختالل هاي احتمالی خدمات موض ــرکت متعهد اس ش

  ن زمان ممکن برطرف نماید.شود در کمتریمی

  

  

  

  

  

 


