قرارداد مديريت و راهبري محتواي پورتال
شماره { :شماره ثبت قرارداد}
تاریخ { :تاریخ عقد قرارداد}
پيوست  :دارد

توضیح  :موارد ذکر شده در این { قالب } بر اساس مشخصات و توافقات مذاکرات طرفين تنظيم خواهند شد.
تاریخ اعتبار 1397/12/29 :

 .1طرفین قرارداد

این قرارداد ميان {نام شرکت یا سازمان کارفرما} به نمایندگي آقاي/خانم {نام و نام خانوادگي صااببان امااام مزااز
کارفرما} با سمت {سمت سازماني نماینده کارفرما} به عناوان کارفرماا و شارکت منندساي ساازه اطتعاات ساامان
(سنامي خاص  )316303به نمایندگي آقاي جعفر اسکندریان با سمت مدیر عامل به عناوان کاارگرار باه شارل ذیال
منعقد مي گردد.
 .2موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات مدیریت و راهبري محتواي پورتال سامان {در سطح اینترانت داخلي سازمان
کارفرما  /در دامنه اینترنتي سازمان کارفرما و دربال بنره برداري تحت دامنه  }www.domain.comطبق شرل
خدمات پيوست شماره یک.
 .3تعهدات کارگزار
.3.1
.3.2
.3.3
.3.3
.3.6

ارائه خدمات مدیریت و راهبري محتواي پورتال موضوع پيوست شماره  1در ازاي مبلغ همين قرارداد.
ارائه خدمات جانبي موضوع پيوست شماره  2با اخذ هرینه مزرا طبق تعرفه شرکت.
معرفي نماینده رسمي جنت پاسخگاویي به سواالت و مکاتبات کارفرما.
پاسخ به مکاتبات فيمابين بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مکاتبه.
کارگرار متعند مي شود از اطتعات ،داده هاا ،اساناد و مادارکي کاه تحات عناوان محارمانااه در اختياار وي
قرارداده مي شود ،مراقبت نموده و از هر گونه افشا یا انتشار آننا خودداري نماید.

 .4تعهدات کارفرما
.3.1
.3.2
.3.3
.3.3
.3.6
.3.3
.3.7

پرداخت بدون تاخير وجه مرابل قرارداد بشرل ماده شش به کارگرار.
معرفي نماینده رسمي داراي اختيارات کافي ،جنت پاسخگاویي به مکاتبات فروشنده ،صدور تایيدیاه مرابال و
پيگيري درخواستنا و مطالبات فني ،قراردادي ،مالي و اداري فروشنده در سازمان کارفرما تا بصول نتيزه.
پاسخ به مکاتبات فيمابين بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مکاتبه.
تأمين هرینه و امکانات ایاب و ذهاب ،اقامت و پذیرایي تيم کارگرار (خارج از شنر تنران) بين اجراي قرارداد.
در اختيار قراردادن اطتعات ،مدارک و مستندات مورد نياز کارگرار جنت انزام موضوع قرارداد.
تامين دفتر کار با امکانات و تزنيرات اداري و ایستگاه کاري متصل باه شابکه{ ،در صاورت نيااز باه بااور و
فعاليت کارگرار در محيط کارفرما}{/جنت استقرار تيم اجرایي کارگرار در محيط کارفرما}.
کارفرما متعند است تا دو سال پس از پایان قرارداد ،با هيچ یک از کارکنان کارگرار به هيچ وجه قرارداد
همکاري منعقد ننموده و آننا را به استخدام خویش در نياورد.
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 .5مدت قرارداد
مدت این قرارداد یک سال شمسي از تاریخ {تاریخ شروع قرارداد} الي {تاریخ خاتمه قرارداد} مي باشد.
 .6مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
هرینه خدمات ماهيانه {هرینه ماهيانه به عدد} ({هرینه ماهيانه به بروف}) ریال و براي کل مدت قرارداد جمعا
{جمع هرینه به عدد} ({جمع هرینه به بروف}) ریال مي باشد که در پایان هر ماه بر اساس صورت وضعيت ارسالي
در وجه کارگرار پرداخت ميگردد.
تبصره :1در صورت عدم پرداخت هرینه پشتيباني بداکثر تا یک ماه پس از ارسال صورت بساب ،کارگرار مزاز به
قطع خدمات بوده و هرگونه مسئوليت و تعند ناشي از این قرارداد از عنده وي ساقط مي گردد .برقراري مزدد
خدمات تننا با پرداخت هرینه ها بصورت پيوسته در ادامه دوره قبل امکانپذیر است.
 .7کسور و اضافات قانوني
 .7.1به جمع مبلغ هر صورت وضعيت ،عوارض و ماليات بر ارزش افروده ،طبق ضرایب قانوني اضافه ميشود.
 .7.2از هر مربله پرداخت به ميران  %3بابت ماليات کسر و رسيد پرداخت ماليات به اداره دارایي توسط کارفرما باه
کارگرار تسليم ميشود.
 .7.3از هر مربله پرداخت  %6بابت سپرده بيمه تامين اجتماعي کسر ميشود که پس از پرداخت مربلاه آخار و در
قبال ارائه مفاصا بساب تامين اجتماعي ،کسور بيمه تامين اجتماعي به کارگرار مسترد خواهد شد.
 .8قانون قرارداد
این قرارداد از هر بيث تابع قوانين کشور جمنوري استمي بوده و کارگرار اعتم مي نماید مشمول قانون منع مداخله
کارکنان دولت مصوب  22دیماه  1337و اصتبيه هاي آن نميباشد و منافع این قرارداد را به هيچيک از اشخاص
مشمول قانون مذکور انتقال نداده یا آنان را به شرکت در این قرارداد قبول نخواهد کرد.
 .9فسخ قرارداد
در شرایط زیر قرارداد قابل فسخ است:
 .9.1فسخ قرارداد با توافق طرفين که در این صورت شرایط فسخ و نحوه تسویه بساب نير مشخص خواهد شد.
 .9.2درصورتيکه یکي ازطرفين قرارداد در اجراي مفاد آن تخلف نماید و ظرف ده روز کاري از دریاافت تاذکر کتبي
از طرف دیگر نسبت به رفع آن یا ارائه پاسخ مقتاي اقدام نکند ،طرف دیگار ماي تواناد باا ارساال اظنارناماه
نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 .9.3در صورت بروز هر گونه بوادث غير مترقبه مانند جنگ ،سيل ،زلرله ،و یا هار گوناه عاواملي خاارج از اختياار
طرفين که ادامه کار را غير ممکن ميسازد قرارداد به خودي خود فسخ ميشود.
 .9.3در صورت فسخ قرارداد ،هرینه خدمات انزام شده تا زمان فسخ ،بر اساس ارزیاابي ماورد توافاق طارفين یاا در
صورت اختتف ،طبق ارزیابي کميته بل اختتف ،به کارگرار پرداخت ميشود.
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 .11حل اختالف
در صورت بروز اختتف ميان طرفين قرارداد ،بدوا موضوع توسط کميته بل اختتف ،مرکب از دو نماینده از هر طرف
و یک کارشناس مورد قبول طرفين ،رسيدگي و در صورت عدم بل مشکل ،مسأله جنت داوري ارجاع شده و راي
داور براي طرفين الزم االتباع خواهد بود .شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رایانهاي یا کارشناس رسمي دادگستري
معرفي شده از سوي مرجع قاایي به عنوان داور مورد قبول طرفين است.
 .11ضمائم قرارداد
ضمائم قرارداد که جرم الینفک آن مي باشد عبارت است از:
 .11.1پيوست شماره  -1شرل خدمات مدیریت و راهبري محتواي پورتال
 .11.2پيوست شماره  -2شرل خدمات جانبي
 .12نشاني طرفین قرارداد
نشاني کارگرار :تنران ،بررگراه مدرس ،خيابان وبيد دستگردي (ظفر شرقي) ،پتک  ،216طبقه دوم و سااوم
تلفن3-55366392 | 55363360 :
نشاني کارفرما{ :آدرس رسمي کارفرما}
تلفن{ :تلفن تماس کارفرما}
هرگاه یکي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد باید نشاني جدید خود را پانرده روز قبل از
تغيير کتبا به طرف دیگر ابتغ کند و تا وقتي که نشاني جدید به طرف دیگر اعتم نشده است کليه مکاتبات به نشاني
فوق ارسال خواهد شد و تمام آننا ابتغ شده تلقي ميگردد.
 .13نسخ قرارداد
این قرارداد در { 13ماده و  1تبصره و  2ضميمه در  5صفحه} ،طي دو نسخه که کلياه صافحات باه اماااي مزااز و
تعندآور طرفين رسيده است و کليه نسخ آن اعتبار وابد دارد.
{نام و نام خانوادگي نماينده کارفرما}

جعفر اسكندريان

نماينده کارفرما

نماينده کارگزار
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قرارداد مديريت و راهبري محتواي پورتال سامان
پیوست شماره  - 1شرح خدمات مديريت و راهبري محتواي پورتال
 .1شرح خدمات:
 .1.1پاسخگویي تلفني ،راهنمایي و رفع اشکال کاربران سازماني در محدوده کاربري سامانه پورتال.
 .1.2دریافت محتواي توليد شده وابدهاي سازمان از نماینده کارفرما و بارگراري ،ورود اطتعات و مدیریت
محتواي پورتال در بخشناي مختلف (شامل بخشنامه ها ،قوانين و مقررات ،مقاالت ،اخبار ،اطتعيه ها ،متون
تبليغي ،متون اطتع رساني ،فایلنا ،تصاویر ،پيوندها ،تقویم رویدادها ،پرسشناي معمول.).... ،
 .1.3کنترل کيفيت محتواي بارگراري شده از بعد فني (بنينه بودن بزم ،بنينه بودن تگ هاي داخلي صفحات،
بنينه بودن براي نمایه سازي در موتورهاي جستزو ،آراستگي چيدمان و سایر).
 .1.3مدیریت کاربران و گروهناي کاربري و تنظيم بقوق دسترسي در چارچوب ضوابط و سياستناي اعتم شده
از سوي کارفرما.
 .1.6آماده سازي المانناي گرافيکي (تصویر ،بنر )... ،مورد نياز در محتواي صفحات.
 .1.3تبصره :طرابي نماي گرافيکي جدید ،تغييرات در نماي گرافيکي موجود و طرابي و ساخت فلش و انيميشن
در محدوده این خدمات قرار نمي گيرد.
 .1.7مدیریت تنظيمات سيستمي پورتال شامل تنظيمات پایه ،تنظيمات مدیریت ،زمانبند وظایف ،تنظيمات
پست الکترونيکي ،تنظيمات پيام کوتاه ،تنظيمات درگاه پرداخت ،تنظيمات جستزو ،تنظيمات رجيستري،
تنظيمات زیرپورتالنا  ،تنظيمات صفحات و بتکنا و نقشه سایت.
 .1.5مدیریت "مرکر امنيت پورتال" و "سيستم تشخيص نفوذ پورتال" و اعمال تنظيمات این بخشها بر اساس
ضوابط و سياستناي اعتمي کارفرما.
 .1.9مدیریت کش و تنظيمات کارآیي پورتال.
 .1.10بررسي رویدادهاي پورتال و سوابق عملکرد کاربران در بخشناي مدیریت الگ و مميري و ارائه گرارش در
صورت درخواست کارفرما.
 .1.11مدیریت و بروزرساني اطتعات جداول پایه پورتال.
 .1.12مدیریت و بروزرساني طبقات وب دایرکتوري بر اساس نيازهاي توسعه معماري محتوا.
 .1.13مدیریت تعامل با بازدیدکنندگان پورتال (بررسي و تایيد اظنار نظرهاي ثبت شده ،دریافت و ارجاع پيامناي
ارسال شده در بخش تماس با ما ،دریافت و ارجاع ایميلناي ارسال شده به مدیریت پورتال).
 .1.13ارجاع درخواستناي پشتيباني نرم افرار به شرکت و پيگيري درخواستنا تا بصول نتيزه.
 .2شرايط خدمات پشتیباني:

 .2.1ارائه خدمات فوق از طریق تخصيص نيروي انساني به شرل زیر صورت مي پذیرد {تنظيم بر اساس نياز
کارفرما}:
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-

استقرار تعداد {تعداد} نفر کارشناس تمام وقت مستقر در سازمان کارفرما با تخصص مدیریت پورتال.

-

استقرار تعداد {تعداد} نفر کارشناس تمام وقت مستقر در شرکت با تخصص مدیریت پورتال.

-

استقرار تعداد {تعداد} نفر ساعت کارشناس مدیریت پورتال مستقر در شرکت.

-

استقرار تعداد {تعداد} نفر کارشناس گرافيک مستقر در شرکت.

-

{مشخصات سایر سطول توانایي نيروي مقيم مورد نياز کارفرما}

 .2.2شرایط استقرار نيرو:
 مدیریت نيروي انساني تمام وقت مستقر در محل کارفرما و برنامه ریري وظایف و فعاليتناي آنان ،در
چارچوب شرل وظایف مشخص شده ،بر عنده کارفرما بوده و کارگرار مسئوليت و مداخله اي در خصوص
برنامه کاري کارکنان و نتایج و دستاوردهاي باصل از فعاليت آننا نخواهد داشت.
 ساعت کار نيروهاي تمام وقت ،از ساعت {ساعت شروع کار} الي {ساعت پایان کار} شنبه تا چنارشنبه و
ساعت {ساعت شروع کار} الي {ساعت پایان کار} پنزشنبه (جمعا  33ساعت در هفته) مطابق قانون کار
مي باشد {و نوبتکاري و موارد مشابه مشمول آن نخواهد بود}.
تبصره  :مرخصي قانوني و تعطيتت رسمي جرو ساعات کار نيروي تمام وقت محسوب مي شود.
 برقراري سيستم و روالناي کنترل تردد نيروهاي مستقر در محل کارفرما بر عنده کارفرما خواهد بود.
 استفاده نيروهاي تمام وقت از مرخصي قانوني و تعطيتت رسمي ،جرو بقوق آننا بوده و کسرکار محسوب
نمي شود.
 نيروهاي تمام وقت مقيم تحت پوشش این قرارداد ،در طول مدت ماموریت خود ،ملرم به رعایت ضوابط
اداري و سازماني کارفرما خواهند بود.
 در صورت وجود کسر کار در گرارش کار ماهانه کارکنان تمام وقت مقيم ،مي بایست با ساعات اضافه کار
معادل در ماه بعد جبران شود.
 در صورت نياز کارفرما به اضافه کاري کارکنان ،با هماهنگي کارگرار اقدام نموده و طي صورتحساب مزرا
هرینه آن را پرداخت خواهد نمود.
 تامين فااي کاري استاندارد و تزنيرات و امکانات مورد نياز نيروي انساني بر عنده کارفرما است.
 .2.3بزم ارائه خدمات ذکر شده در بند  ،1بزم متناسب و متعارف قابل انزام توسط نيروي انساني پيش بيني
شده در بند  2.1خواهد بود.
 .2.3الرامي به انزام انحصاري کليه فعاليتناي ذکر شده در بند  1توسط تيم کارگرار وجود ندارد و کارفرما بسب
نياز مي تواند با ذکر دقيق مصادیق به صورت مکتوب و با شرط عدم تداخل وظایف ،ميان تيم کارگرار و
کارکنان خود تقسيم وظایف و مسئوليتنا داشته باشد.
 .2.6ارسال محتوا و ارجاع کار از سوي کارفرما و پيگيري و هماهنگي هاي مربوطه ،منحصرا از سوي نماینده واجد
شرایط معرفي شده از سوي کارفرما (فردي ثابت با آشنایي کافي با پورتال) صورت خواهد پذیرفت .تيم
کارگرار مزاز به اجراي درخواست هاي ارجاع شده از سوي سایر مراجع نخواهد بود.
 .2.3مسئوليت محتواي ارسال شده جنت انتشار در پورتال بر عنده کارفرما خواهد بود.
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 .2.7بستر ارجاع کار و ارسال محتوا از سوي نماینده کارفرما{ ،آدرس پست الکترونيکي معرفي شده از سوي
کارگرار}{سامانه اتوماسيون اداري کارفرما}{فرم ها و امکانات پيش بيني شده در پورتال} خواهد بود.
 .2.5تامين و نگنداري بستر اجرا اعم از شبکه ،سرور و ميرباني وب ،سيستم عامل و نرم افرارهاي پایه ،پيکربندي
و پایش امنيتي ،تنيه نسخه پشتيبان و بازیابي درصورت لروم و موارد مشابه بر عنده کارفرما است.
***
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قرارداد مديريت و راهبري محتواي پورتال سامان
پیوست شماره  - 2خدمات جانبي پشتیباني نرم افزار
 .1خدمات جانبي:
خدمات جانبي ذیل به درخواست کارفرما و با پرداخت هرینه مزرا طبق تعرفه قيمت بند  2ارائه مي شود:
 .1.1هرگونه خدمات باوري و غيرباوري مازاد بر تعندات پيوست شماره  1قرارداد.
 .1.2برگراري جلسات آموزش ،مشاوره و سایر جلسات مورد تقاضاي کارفرما.
 .1.3خدمات آماده سازي و ورود اطتعات به نرم افرار (اعم از تایپ ،اسکن.) ... ،
 .1.3خدمات گرافيکي شامل طرابي المانناي گرافيکي ثابت و پویا ،طرابي نماي گرافيکي جدید ،تغييرات در نماي
گرافيکي موجود.
 .1.6عمليات مستقيم بر روي پایگاه داده نرم افرار از قبيل تبدیل داده import/export ،داده ،تغييرات دسته اي
و موردي بر روي رکوردهاي پایگاه داده.
 .1.3شناخت و تحليل نيازمندیناي جدید کارفرما.
 .1.7انزام توسعه و تغييرات سفارشي در نرم افرار.
 .1.5پياده سازي فرم و فرآیندهاي الکترونيکي.
 .1.9پياده سازي ارتباطات یکپارچگي با سامانه هاي دیگر.
 .1.10تنيه هر نوع گرارش و مستندات به درخواست کارفرما.
 .1.11نصب و پيکر بندي مزدد نرم افرار در صورت لروم.
 .1.12نصب و پيکر بندي و تنظيمات سيستم عامل و نرم افرارهاي پایه بر روي سرور.
 .1.13تتش در جنت بازیابي اطتعات یا رفع اشکاالت رخ داده در اطتعات ،در مواقعي که در اثر بوادث غير
مترقبه ،سنل انگاري کاربران یا هر دليل دیگري (بزر اشکاالت مربوط به نرم افرار) داده هاي سيستم دچار
خرابي شده باشند ،در بدي که به لحاظ فني امکانپذیر باشد.
 .2تعرفه قیمت خدمات جانبي:
هرینه هاي ذکر شده در این پيوست تا پایان سال  97اعتبار داشته و براي سال بعد متناسبا افرایش خواهد یافت.
خدمات جانبي از نظر پرداخت هرینه به دو گروه تقسيم مي شوند:
 .2.1خدمات جانبي که مطابق جدول زیر قيمت معين دارند:

شرل خدمت

قيمت (ریال)

طرابي نماي گرافيکي استاندارد (طرل عمومي  /سرصفحه اختصاصي)

یک زبانه 16/000/000
(هر زبان اضافه )5/000/000

طرابي نماي گرافيکي ویژه

یک زبانه 36/000/000
(هر زبان اضافه )16/000/000

طرابي انيميشن صفحه معرفي )(Flash intro
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یک نوبت نصب و پيکربندي زیرساخت نرم افراري پایه شامل (سيستم
عامل ،پایگاه داده ،وب سرور) بر روي سرور  virtualیا * dedicate

20/000/000

یک نوبت نصب و پيکربندي اوليه نرم افرار پورتال و
مولفه هاي وابسته **

16/000/000

نصب و پيکربندي سرور ... ، Backup Server ، Mirror

هرینه اجرا به نوع پيکربندي درخواستي و شرایط
دیتاسنتر بستگي دارد.

بارگراري اطتعات و صفحه آرایي  ( HTMLمعادل محتواي یک
صفحه  A4بدون گرافيک)

760/000
63/000/000

راه اندازي اوليه زیرپورتال شامل :


ایزاد زیرپورتال بر اساس ماژولناي منتخب از پورتال اصلي



ایزاد ساختار محتوا و سرفصل هاي اطتعاتي



پياده سازي چيدمان صفحه اصلي



طرابي سرصفحه نماي گرافيکي (منطبق بر پورتال اصلي)

راه اندازي کامل زیرپورتال شامل :


راه اندازي اوليه زیرپورتال



تعریف کاربران و تنظيم بقوق دسترسي



ورود اطتعات محتوا (بدود  30صفحه )HTML



آموزش راهبر پورتال به مدت  3ساعت

تبدیل و انتقال داده

50/000/000
تبصره :
ورود اطتعات با بزم بيشتر ،ساعات آموزش اضافه و
سایر خدمات تکميلي در قالب تعرفه خدمات
کارشناسي محاسبه و افروده خواهد شد.
بر اساس نرخ نفر ساعت کارشناس برنامه نویسي
ماهانه  23/000/000ریال

خدمات راهبري و نگنداري سرور (با سطح سرویس استاندارد) *

 .2.2ساير خدمات جانبي که بر اساس نفر ساعت نيروي صرف شده مطابق جدول زیر محاسبه مي شوند:

قيمت (ریال)

شرل
خدمات کارشناسي پشتيباني:
(کارشناس پشتيباني با تحصيتت کارشناسي و  3سال سابقه کار)


آموزش مدیریت و کاربري پورتال



پشتيباني یا رفع اشکال باوري



مدیریت محتوا در پورتال

ساعتي 1/100/000

خدمات کارشناسي توسعه و برنامه نویسي:
(کارشناس توسعه و برنامه نویسي با تحصيتت کارشناسي و  3سال سابقه کار)


توسعه و تغييرات نرم افرار



توسعه و تغييرات گرافيکي



تبدیل و آماده سازي اطتعات

ساعتي 1/760/000



آموزش هاي تخصصي (راهبري سرور ،توسعه پذیري ،یکپارچه سازي) پورتال



تنظيمات سرور و امور فني ميربان وب
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خدمات کارشناسي تحليل و طرابي و برنامه نویسي ارشد:
(کارشناس تحليل و طرابي با تحصيتت کارشناسي و  9سال سابقه کار)


تحليل و طرابي معماري محتوا



تحليل و طرابي نيازمندیناي نرم افراري جدید



توسعه و تغييرات پيچيده در نرم افرار

ساعتي 2/000/000

خدمات مشاوره ،مدیریت پروژه و امنيت:
(کارشناس تحليل و طرابي با تحصيتت کارشناسي و کارشناسي ارشد و  12سال سابقه کار)


مدیریت پروژه

ساعتي 2/500/000



مشاوره تخصصي



خدمات امنيت سرور و نرم افرار

استقرار نيروي مقيم با تخصص پشتيباني و راهبري محتوا *
(کارشناس پشتيباني با تحصيتت کارشناسي و  3سال سابقه کار)

ماهيانه53/000/000 :

استقرار نيروي مقيم با تخصص پياده سازي فرم ،فرآیند و سرویس محتوایي *
(کارشناس توسعه و برنامه نویسي با تحصيتت کارشناسي و  3سال سابقه کار)

ماهيانه160/000/000 :
کليه هرینه هاي فوق با
ابتساب  30درصد افرایش

خدمات کارشناسي خارج از شنر تنران یا خارج از ساعات اداري

***
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