به نام خدا

قالب قرارداد فروش بسته نرم افزاری
شماره { :شماره ثبت قرارداد}
تاریخ { :تاریخ عقد قرارداد}
پیوست  :دارد

توضیح  :موارد ذکر شده در این { قالب } بر اساس مشخصات و توافقات مذاکرات فروش تنظیم خواهند شد.
تاریخ اعتبار 3117/31/13 :

 .1طرفین قرارداد

این قرارداد میان {نام شررکت یا سرازمان خریدار} به نمایندگی آقای/خانم {نام و نام خانوادگی صراببان اماا مااز
خریدار} با سررمت {سررمت سررازمانی نماینده خریدار} به عنوان خریدار و شرررکت مدندسرری سررازه اساعات سررامان
(سردامی خا  )136333به نمایندگی آقای جعفر اسرنندریان با سرمت مدیر عام به عنوان فروشرنده به شرذ ذی
منعقد می گردد.
 .2موضوع قرارداد
موضرو قرارداد عبارتترت از فروش {عنوان نرم افزار(ها) مثال :یک نتخه نرم افزار پورتال سامان (نتخه سازمانی) }
{به انامام مولفه های افزوده} مطابق مشخصات پیوست شماره  3و امنانات پیوست شماره  7قرارداد باضر.
 .3تعهدات فروشنده
.1.3
.1.7
.1.1
.1.4
.1.6
.1.3
.1.7
.1.1
.1.1

نصب نرم افزار موضو قرارداد سبق پیوست شماره . 1
آموزش نرم افزار موضو قرارداد سبق پیوست شماره . 4
راه اندازی نرم افزار موضو قرارداد سبق پیوست شماره . 6
گارانتی و پشتیبانی نرم افزار سبق پیوست شماره . 3
رعایت سایر شرایط و الزامات سبق پیوست شماره . 7
ارائه خدمات جانبی سبق تعرفه محصوالت و خدمات فروشنده  -پیوست شماره . 1
معرفی نماینده رسمی جدت پاسخگرویی به سواالت و مناتبات خریدار.
پاسخ به مناتبات فیمابین بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مناتبه.
فروشرنده متعدد می شرود از اساعات داده ها اسناد و مدارکی که تحت عنوان محرررررمانرررره در اختیار وی
قرارداده می شود مراقبت نموده و از هر گونه افشا یا انتشار آندا خودداری نماید.

 .4تعهدات خریدار
.4.3
.4.7
.4.1
.4.4

پرداخت بدون تاخیر وجه مراب قرارداد بشرذ ماده شش به فروشنده.
معرفی نماینده رسمی دارای اختیارات کافی جدت پاسخگررررویی به مناتبات فروشنده صدور تاییدیه مراب و
پیگیری درخواستدا و مطالبات فنی قراردادی مالی و اداری فروشنده در سازمان خریدار تا بصول نتیاه.
پاسررخ به مناتبات فیمابین بداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مناتبه .عدم ارسررال نظرات توسررط خریدار
در مدت مذکور در خصو دستاوردهای هر مربله به منزله تایید آن مربله است.
تأمین هزینه و امنانات ایاب و ذهاب اقامت و پذیرایی تیم فروشنده (خارج از شدر تدران) بین اجرای قرارداد.
تاریخ اعتبار 3117/31/13 :
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 .4.6در اختیار قراردادن اساعات مدارک و متتندات مورد نیاز فروشنده جدت اناام موضو قرارداد.
 .4.3تامین دفتر کار با امنانات و تادیزات اداری و ایتتگاه کاری متص به شبنه در صورت نیاز به باور و فعالیت
فروشنده در محیط خریدار.
 .4.7خریدار متعدد اسرررت تا دو سرررال پا از پایان قرارداد با هیچ یک از کارکنان فروشرررنده به هیچ وجه قرارداد
همناری منعقد ننموده و آندا را به استخدام خویش در نیاورد.
 .5مدت قرارداد
 .6.3فروشرررنرده ظرف مردت {مدت قرارداد} از تاریخ وصرررول مبلر نرم افزار (مطابق بند  3ماده  )7نرم افزارهای
موضو قرارداد را نصب و به خریدار تحوی می نماید.
 .6.7در صرورت بروز هر گونه تاخیر خارج از قصرور فروشنده اعم از تاخیر در آماده سازی بتتر اجرا تاخیر در ارائه
اساعات و متتندات و تاییدیه ها یا تاخیر در پرداخت مراب مدت قرارداد به تناسب تمدید شده و در صورت
تحمی هزینه های جدید به فروشنده مبلر قرارداد متناسبا و با توافق سرفین ترمیم خواهد شد.
 .6مبلغ قرارداد
ک مبلر قرارداد برابر با {جمع مبلر قرارداد به عدد} ({جمع مبلر قرارداد به بروف}) ریال به شرذ زیر می باشد :
 .3.3مبلر فروش نرم افزار{ :جمع مبلر جدول الف به عدد} ({جمع مبلر جدول الف به بروف}) ریال سبق جدول
الف.
جدول الف  -فهرست اقالم نرم افزاری موضوع قرارداد
ردیف

تعداد

عنوان

مبلغ (ریال)

3

{عنوان نرم افزار خریداری شده }3

{تعداد وابد}

{مبلر به ریال}

7

{عنوان نرم افزار خریداری شده }7

{تعداد وابد}

{مبلر به ریال}

{}...

{}...

{}...

{}...

{جمع مبلر به ریال}

جمع مبالغ

 .3.7مبلر اجرای خردمرات{ :جمع مبلر جردول ب به عدد} ({جمع مبلر جدول ب به بروف}) ریال سبق جدول
ب.
جدول ب  -فهرست خدمات اجرایی موضوع قرارداد
ردیف

تعداد

عنوان

مبلغ (ریال)

3

{عنوان خدمت درخواست شده }3

{تعداد وابد}

{مبلر به ریال}

7

{عنوان خدمت درخواست شده }7

{تعداد وابد}

{مبلر به ریال}

{}...

{}...

{}...

{}...

جمع مبالغ

{جمع مبلر به ریال}

 .3.1مبلر تغییرات نرم افزار ( :تغییرات ندارد).
تبصره  : 3در صورت نیاز خریدار به خدمات اضافه بر محدوده قرارداد (اعم از خدمات کارشناسی تبدی اساعات ورود
اساعات نصب سرور راه اندازی زیرپورتال  )...هزینه خدمات مطابق با جدول تعرفه قیمت محصوالت و خدمات
فروشنده (پیوست شماره  ) 7محاسبه و سی صورت بتاب های مازا اخذ میگردد .مدت زمان خدمات کارشناسی در
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شدر تدران از زمان ورود به سازمان خریدار تا زمان خروج از سازمان خریدار به عاوه یک ساعت زمان تردد محاسبه
خواهد گردید.
تبصرره  : 7به جمع مبلر قرارداد مبلر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سبق ضرایب قانونی اضافه می شود که در هر
مربله پرداخت محاسبه و در وجه فروشنده پرداخت میگردد.
 .7نحوه پرداخت
مبلر قرارداد به شرذ زیر در وجه فروشنده پرداخت می شود:
 .7.3پا از امارای قرارداد مبلر فروش نرم افزار معادل جمع مبلر جدول الف بر اسراس صررورت بترراب ارسالی
توسررط خریدار در وجه فروشررنده پرداخت می شررود و فروشررنده متعدد اسررت پا از دریافت وجه و دراختیار
ندادن سرررور از سرروی خریدار نرم افزارهای این جدول را بداکثر ظرف ده روز کاری روی سرررور آماده شررده
نصب نماید.
 .7.7پا از اجرای هر یک از اقام خدمات جدول ب توسرط فروشرنده و تایید توسط خریدار مبلر همان ردیف بر
اسراس صرورت بتراب ارسرالی در وجه فروشنده پرداخت می شود .اجرای خدمات جدول ب پا از پرداخت
مربله اول قرارداد آغاز می شود.
تبصرره  : 1در صرورت تاخیر بیش از یک هفته در هر یک از پرداختدا فروشنده مااز به توقف اجرای قرارداد و خدمات
مربوسه می باشد.
تبصره  : 4فروشنده در قبال دریافت مبلر جدول الف یک فقره چک شرکت به همان مبلر با قید بابت ضمانت صحت
عملنرد نرم افزار در اختیار خریدار قرار خواهد داد این چک پا از پایان مدت قرارداد به فروشنده متترد میگردد.
تبصره  : 6نصب نرم افزارها بر روی سرور اصلی خریدار اناام می شود و در سول مراب اجرای قرارداد کلیه فعالیتدا
اعم از نصب آموزش بررسی تایید و تحوی و غیره بر روی سرور اصلی و از سریق یک آدرس موقت خواهد بود و پا
از تایید ندایی خریدار و تتویه بتاب ندایی از آدرس موقت به آدرس اصلی خریدار سوئیچ شده و پورتال از سریق
آدرس دامنه اصلی خریدار در دسترس قرار می گیرد.
تبصره  :3دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار موضو قرارداد از سریق {دامنه اصلی خریدار در اینترنت  /آدرس IP
یا دامنه داخلی اینترانت سازمانی} به منزله تحوی قطعی موضو قرارداد و شرو دوره پشتیبانی رایگان می باشد .هر
چند اناام یا تحوی بخشی از خدمات و تعددات موضو قرارداد (سی قرارداد یا توافقات بعدی) به پا از مقطع آغاز
بدره برداری موکول شده باشد.
 .8كسور قانونی
 .1.3مبلر فروش نرم افزار ( بند  3-3جدول الف) مطابق با ماده  11قانون تامین اجتماعی مشرررمول مالیات و بیمه
نمی باشد.
 .1.7از هر پرداخت مربوط به مبالر اجرای خدمات و تغییرات نرم افزار (بند  3-7و  )3-1به میزان  %6بابت سرررهرده
بیمه تامین اجتماعی کترر می شرود .کتور سهرده بیمه تامین اجتماعی پا از پرداخت مربله آخر و در قبال
ارائه مفاصا بتاب تامین اجتماعی به فروشنده متترد خواهد شد.
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 .9قانون قرارداد
این قرارداد از هر بیث تابع قوانین کشور جمدوری اسامی بوده و فروشنده اعام می نماید مشمول قانون منع
مداخله کارکنان دولت مصررروب  77دیماه  3117و اصرررابیه های آن نمی باشرررد و منافع این قرارداد را به
هیچیک از اشخا مشمول قانون مذکور انتقال نداده یا آنان را به شرکت در این قرارداد قبول نخواهد کرد.
 .11تغییر در قرارداد
افرررزایش یا کاهرررش جزئی بداکثر تا  76درصرررد مقدار کار مررروضو قرارداد با توافق کتبی سرفین و با ذکر
تغییرات مورد نظر میزان هزینه مربوسه نحوه پرداخت هزینه های جدید و زمان مورد نیاز و سررایر موارد قاب
سررذ صورت می پذیرد.
 .11فسخ قرارداد
در شرایط زیر قرارداد قاب فتخ است:
 .33.3فتخ قرارداد با توافق سرفین که در این صورت شرایط فتخ و نحوه تتویه بتاب نیز مشخص خواهد شد.
 .33.7درصورتینه ینی ازسرفین قرارداد در اجرای مفاد آن تخلف نماید و ظرف ده روز کاری از دریرافت ترذکر کتبی
از سرف دیگر نتبت به رفع آن یا ارائه پاسخ مقتای اقدام ننند سرف دیگر می تواند با ارسال اظدارنامه نتبت
به فتخ قرارداد اقدام نماید.
 .33.1در صرررورت بروز هر گونره بوادر غیر مترقبه مانند جن سررری زلزله و یا هر گونه عواملی خارج از اختیار
سرفین که ادامه کار را غیر ممنن می سازد قرارداد به خودی خود فتخ می شود.
 .33.4در صرورت فترخ قرارداد هزینه نرم افزارهای نصرب شده و خدمات اناام شده تا زمان فتخ سبق گزارش کار
فروشنده در وجه وی پرداخت می شود.
 .12حل اختالف
در صرورت بروز هرگونه اختاف ناشی از اعتبار یا تفتیر یا اجرای این قرارداد محاکم قاایی جمدوری اسامی
ایران صالح به رسیدگی می باشند.
 .13ضمائم قرارداد
ضمائم قرارداد که جز الینفک آن می باشد عبارت است از:
 .31.3پیوست شماره  -3مشخصات نرم افزار
 .31.7پیوست شماره  -7امنانات نرم افزار
 .31.1پیوست شماره  -1خدمات نصب نرم افزار
 .31.4پیوست شماره  -4خدمات آموزش نرم افزار
 .31.6پیوست شماره  -6خدمات راه اندازی نرم افزار
 .31.3پیوست شماره  -3خدمات پشتیبانی و گارانتی نرم افزار
 .31.7پیوست شماره  -7سایر شرایط و الزامات فنی
 .31.1پیوست شماره  -1تعرفه قیمت محصوالت و خدمات فروشنده
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 .14نشانی طرفین قرارداد
نشررانی فروشررنده :تدران بزرگراه مدرس ابتدای خیابان ظفر (خیابان شرردید دسررتگردی) شررماره  736سبقه دوم
کدپتتی  .3131134731تلفن77133441 :
نشانی خریدار{ :آدرس رسمی خریدار}
تلفن{ :تلفن تماس خریدار}
هرگاه ینی از سرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید نشانی جدید خود را پانزده روز قب از تغییر
کتبا به سرف دیگر اباغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به سرف دیگر اعام نشده است کلیه مناتبات به نشانی فوق
ارسال خواهد شد و تمام آندا اباغ شده تلقی می گردد.
 .15نسخ قرارداد
این قرارداد در { 36ماده و  3تبصرره و  1پیوسرت در ؟؟ صرفحه} سی دو نترخه که کلیه صفحات به اماای مااز و
تعددآور سرفین رسیده است و کلیه نتخ آن اعتبار وابد دارد.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 1مشخصات نرم افزار
 .1مشخصات نرم افزار
 .3.3نام نرم افزار { :نام نرم افزار(ها) مثال :پورتال سامان}.
 .3.7نتخه { :نتخه نرم افزار مثال :سازمانی}.
 .3.1نگارش { :نگارش نرم افزار مثال}7.1.1.3 :
 .3.4شماره ثبت شورای عالی انفورماتیک 731737 :
 .3.6تاریخ ثبت 3117/33/37 :
 .3.3بانک اساعاتی MySql :
 .3.7پروتن های مورد استفاده HTTP/HTTPS :
 .3.1محدوده مااز نصب { :یک نتخه بر روی یک سرور اینترنتی  /اینترانتی}.
 .3.1محدوده مااز بدره برداری { :اینترانت داخلی سازمان خریدار  /دامنه اینترنتی سازمان خریدار}.
.3.33

ماوز تعداد زیر پورتال{ :فاقد ماوز زیر پورتال  /تا  6زیر پورتال  /تا  16زیرپورتال  /نامحدود}.

.3.33

ماوز تعداد زبان پورتال{ :یک زبانه (فارسی)  /دو زبانه (فارسی انگلیتی) }... /

.3.37

مولفه های افزوده{ :ندارد}
{ .3.37.3بتته توسعه نرم افزار پورتال سامان}
}...{ .3.37.7

تبصره  : 3ایااد زیر پورتال توسط خریدار در سقف تعداد ذکر شده در ماوز صرفا تحت دامنه فرعی از دامنه پورتال
اصلی مااز است.
تبصره  : 7ماوز ایااد زیرپورتال و ماوز تعداد زبان به منزله تعدد پیاده سازی زیرپورتال یا زباندای بعدی توسط
فروشنده نمی باشد .محدوده تعددات راه اندازی در پیوست شماره  6تشریح گردیده است.
 .2تغییرات نرم افزار
 .7.3نرم افزار موضو قرارداد سبق مشخصات بند یک و امنانات پیوست شماره دو بدون تغییرات ارائه می شود و
خریدار تایید می نماید با آگاهی کام نتبت به مشخصات نرم افزار اقدام به خرید نموده و اظدار بی اساعی از
امنانات و نحوه عملنرد نرم افزار تعددی برای فروشنده ایااد نمی نماید.
 .7.7هر گونه اناام تغییرات در نرم افزار متتلزم تنظیم توافق نامه متتق بر اساس درخواست خریدار و پا از بررسی
امنانهذیری فنی و توافق در مورد زمان و هزینه تغییرات خواهد بود.
 .7.1درصورتی که خریدار پا از اجرا و تحوی موضو قرارداد نیازمند تغییر سطح نتخه (از تااری به سازمانی) باشد
باید مابه التفاوت نرخ روز نتخه خریداری شده قبلی و نتخه مورد نظر به عاوه ما به تفاوت هزینه توسعه مقیاس
پورتال و هزینه خدمات ابتمالی مورد نیاز را پرداخت نماید .همچنین تاثیر این تغییر نتخه بر قرارداد پشتیبانی
محصول اعمال خواهد گردید.
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 .7.4درصورتی که خریدار پا از اجرا و تحوی موضو قرارداد نیازمند توسعه مقیاس پورتال (ماوز زیر پورتال یا ماوز
چند زبانگی) باشد ارزش مولفه های نرم افزاری براساس تعرفه جاری در زمان درخواست مبنای برآورد قیمت
توسعه مقیاس پورتال قرار خواهد گرفت.
 .3حق امتیاز (كپی رایت) نرم افزار
 .1.3بق امتیاز (کهی رایت) (بقوق مالنیت اثر) نرم افزارهای موضو قرارداد متعلق به فروشنده است .در عین بال
به موجب این قرارداد یک ماوز با محدوده استفاده از یک نتخه اجرایی از نرم افزار مطابق شرایط قرارداد و بند
یک این پیوست پا از تتویه بتاب قرارداد به خریدار تعلق می گیرد . .این ماوز جدت اجرای پورتال صرفا
برای یک نتخه از نرم افزار و به منظور استفاده در سازمان خریدار بوده و سازمان های باالسری و یا پایین دستی
سازمان خریدار که دارای شخصیت بقوقی متتق می باشند اجازه نصب و استفاده از نرم افزار را ندارند.
 .1.7تحوی کد منبع و متتندات اصلی نرم افزار جز تعددات موضو قرارداد نمی باشد.
 .1.1خریدار و کارکنان وی بق تنثیر الگو برداری تغییر برگردان کد منبع ( )Sourceو هر اقدام دیگری که ناقض
بقوق پدیدآورنده نرم افزار باشد را ندارند و در صورت نقض خریدار ملزم به جبران ختارت می باشد.
 .1.4نام و نشان تااری محصول جزئی از محصول و تحت پوشش بقوق مالنیت اثر بوده و خریدار متعدد به بفظ
کام نام و نشان تااری فروشنده بر روی نرم افزار و ملحقات آن به همان صورت که از سوی فروشنده ارائه می
شود می باشد.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 2امکانات نرم افزار
نرم افزارهای موضو قرارداد به صورت بتته نرم افزاری ارائه می شود و جزئیات امنانات این سند به همان کیفیتی
است که قبا توسط فروشنده پیاده سازی شده و مشمول تغییر و توسعه براساس نظرات خریدار نخواهد بود.
 .1فهرست امکانات نرم افزار پورتال

با توجه به مشخصات ذکر شده در پیوست شماره  3قرارداد امنانات نرم افزار پورتال به شرذ ستون ({نتخه استاندارد
 /نتخه تااری  /نتخه سازمانی}) در جدول زیر می باشد:
نام نسخه

تجاری

استاندارد

سازمانی

ویژگی ها و امکانات هسته
مدیریت کاربران

✔

✔

✔

مدیریت صفحات

✔

✔

✔

مدیریت سرویا ها

✔

✔

✔

تنظیمات پورتال

✔

✔

✔

زمانبند اجرای وظایف

✔

✔

✔

مدیریت باک ها

✔

✔

✔

وب دایرکتوری (تاکتونومی)

✔

✔

✔

مدیریت درگاه وابدهای سازمانی

✖

✖

✔

ابزارهای مدیریت پیکربندی پورتال
مدیریت بقوق دسترسی

✔

✔

✔

مدیریت پشتیبان گیری

✔

✔

✔

مدیریت چندپورتالی

✔

✔

✔

کیت توسعه نما ()TDK

✔

✔

✔

تنظیمات ویرایشگر پیشرفته

✔

✔

✔

مدیریت نظرات

✔

✔

✔

مدیریت ابزار امتیازدهی

✖

✔

✔

مدیریت الگ

✖

✔

✔

ممیزی کاربران

✖

✖

✔

پایش و اعام رویدادهای پورتال

✖

✖

✔

مدیریت کش

✖

✖

✔

کیت مدیریت محتوا ()CMK

✖

✖

✔

ماژول های اطالع رسانی
مطالب پورتال (مدیریت محتوای عمومی)

✔

✔

✔

اخبار

✔

✔

✔

گالری چندرسانهای

✔

✔

✔

بنرهای تبلیغاتی

✔

✔

✔

پرسش های متداول

✔

✔

✔

فای ها

✔

✔

✔

پیوندها (لینندای مرتبط)

✔

✔

✔

جتتاوی پیشرفته

✔

✔

✔

نقشه سایت

✔

✔

✔

آمار بازدیدها

✔

✔

✔

آب و هوا

✔

✔

✔

مقاالت

✖

✔

✔
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گواهینامه ها و افتخارات

✖

✔

✔

خبرنامه

✖

✔

✔

اشتراک خبری ()RSS

✖

✔

✔

تقویم رویدادها

✖

✔

✔

سخن روز

✖

✔

✔

مدیریت اساعات سرذ ها و پروژه ها

✖

✔

✔

دفترچه تلفن و آدرس

✖

✔

✔

نشریه النترونینی

✖

✔

✔

اساعات نمایشگاه ها و همایش ها

✖

✔

✔

معرفی محصوالت و خدمات

✖

✔

✔

معرفی شعب و نمایندگی ها

✖

✔

✔

کتابخانه النترونینی

✖

✖

✔

آئین نامه قوانین و مقررات

✖

✖

✔

تابلو اعانات

✖

✖

✔

نمایش چارت سازمانی

✖

✖

✔

واژه نامه

✖

✖

✔

ماژول های ارتباطی
✔

✔

✔

نظرسنای آماری

✔

✔

✔

نظرسنای پرسشنامه ای

✔

✔

✔

اسا رسانی از سریق ایمی

✔

✔

✔

گفتگوی برخط کاربران (چت متنی)

✖

✔

✔

پیام خصوصی کاربران

✖

✔

✔

انتقادات و پیشندادات (صدای مشتری)

✖

✔

✔

✔ ساده

✔ ساده

✔ پیشرفته

انامن مبابثه (فاروم)

✖

✖

✔

صندوق تماس سازمانی

✖

✖

✔

اسا رسانی از سریق SMS

✖

✖

✔

تماس با ما

فرم ساز

ماژول های تجاری
معرفی فرصتهای شغلی

✖

✔

✔

فرم استخدام برخط

✖

✔

✔

پرداخت النترونینی

✖

✔

✔

اعام مناقصات و مزایدات

✖

✖

✔

سرویا مرکز امنیت پورتال

✖

✖

✔

سرویا تشخیص نفوذ

✖

✖

✔

ابزارهای مدیریت امنیت

ویژگی ها و امکانات شخصی سازی
صفحه شخصی)(My Page

✔

✔

✔

پروفای شخصی

✖

✖

✔
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تبصره :چنانچه پا از اجرا و تحوی موضو قرارداد سرویا های جدیدی به نتبت محصولی که مطابق این قرارداد
خریداری می گردد به ویژگی ها و امنانات آن نتخه پورتال اضافه گردد درصورت نیاز خریدار و با تخفیف %13
سرویا های مذکور امنان نصب و راه اندازی در پورتال خریدار را خواهند داشت .برای نصب و راه اندازی برخی سرویا
های جدید که در آینده توسعه یابند ممنن است نیاز به ارتقای سرویا های وابتته دیگر نیز باشد .در خصو ارتقا
یا جایگزینی سرویا هایی که مطابق این قرارداد خریداری می گردد مشروط به برقرار بودن قرارداد پشتیبانی نیاز به
هزینه مادد بابت ماوز نرم افزار نمی باشد.
 .2مشخصات مولفه های افزوده نرم افزار
{ندارد}
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 3خدمات نصب نرم افزار
 .1شرح خدمات و شرایط نصب نرم افزار:
 .3.3فروشنده برای ینبار نرم افزار موضو قرارداد را بر روی سرور آماده شده توسط خریدار نصب می نماید.
 .3.7تامین آماده سازی و نگدداری بتترهای مورد نیاز اجرای نرم افزار (به شرذ بند )7بر عدده خریدار است.
 .3.1خریدار متعدد است ظرف مدت {مدت زمان الزم برای آماده سازی سرور} از آغاز قرارداد نتبت به تامین
بتتر اجرایی مورد نیاز (به شرذ بند )7و برقراری دسترسی راه دور فروشنده به سرور از سریق ( )sshبا بق
دسترسی مدیریت اقدام نماید.

 .3.4فروشنده متعدد است ظرف مدت {مدت زمان الزم برای نصب مطابق شرایط بند  3 4قرارداد (پیش فرض
ده روز کاری)} از تاریخ بصول شرایط پرداخت اولیه قرارداد و تامین بتتر اجرایی توسط خریدار نتبت به
نصب و پینربندی نرم افزار موضو قرارداد و تحوی به خریدار اقدام نماید.
 .3.6نرم افزار دارای امنانات الزم برای تدیه و بازگرداندن اساعات پشتیبان بوده و از تاریخ نصب متئولیت تدیه
اساعات پشتیبان بر عدده خریدار است.
 .2بستر اجرا:
 .7.3بداق نیازمندی سخت افزاری سرور :
{سرور اختصاصی ( / )Dedicated Serverسرور ماازی ( })Virtual Serverبا مشخصات تقریبی زیر:
{بداق نیازمندی سخت افزاری سرور مطابق بررسی کارشناسی فروشنده در اولین جلته کارشناسی فنی و
پا از انعقاد قرارداد فروش تعیین می گردد}
Server: HP Proliant DL380 G7 Server
Processor:
)(2)Intel® Xeon® E5690 (3.64GHz/6-core/12MB/130W
Memory:
DDR3-1333 HT,Turbo 4 GB 2R* 4 PC3 10600R-9 Kit
Network Controller:
Two HP NC382i Dual Port
Storage Controller:
HP Smart Array P410i/Zero Memory Controller (RAID 0/1/1+0)/GB with FBWC
Hard Drive:
8 x HP 146GB 15K – RAID 10 6G SAS 2.5 DP HDD
Internal Storage:
8 SFF SAS/SATA HDD Bays
Optical Drive:
Optional 9.5mm DVD-RW Drive
Power Supply:
(2) 750W Hot Plug Power Supply
Fan’s:
)(6) (N+1 redundancy standard

 .7.7مح فیزینی سرور :
{ درصورت اجبار به استقرار سرور در مرکز داده داخلی خریدار } با توجه به اعام نیاز خریدار مبنی بر {
خاصه دالی فنی مث اتصال ساماه های نرم افزاری } سرور پورتال می بایتت در { زون  /مرکز داده }
داخ سازمان خریدار آماده گردد.
{ درصورت امنان انتخاب مح استقرار سرور }با توجه به بررسی فنی نیازمندی ارائه شده از سوی خریدار
مح فیزینی سرو ر می تواند در مرکز داده سازمان خریدار و یا سایر مراکز داده معتبر ترجیحا داخ کشور
پیش بینی گردد.
تاریخ اعتبار 3117/31/13 :

شناسه سند173331-173333 :

صفحه |  33از 77

 .7.1سیتتم عام و سایر نرم افزارها مورد نیاز بر روی سرور :

{ نیازمندی نرم افزاری سرورهای پورتال اینترنتی و اینترانتی مطابق آخرین نتخه پایدار و مورد تایید
فروشنده تنظیم می گردد }
OS:

)Linux CentOS 6.3 x86_64 (64bit) | RHEL 6.3+ x86_64 (64bit
Web Server:
Apache Web Server 2.2.20+
Required Add-On Modules :

PHP 5.2.17
DBMS:
)- MySQL Server Community (x86_64) | Percona Server 5.5.8+ (x86_64

 .7.4سیتتم عام و سایر نرم افزارها مورد نیاز بر روی رایانه کاربران :
نرم افزار به صورت تحت وب و متتق از سیتتم عام و نرم افزارهای رایانه کاربر می باشد.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 4خدمات آموزش نرم افزار
 .1شرح خدمات و شرایط آموزش نرم افزار:

 .3.3فروشنده پا از نصب و تحوی نرم افزار نتبت به برگزاری جلتات آموزشی به مدت {میزان ساعت آموزش
تعدد شده (پیش فرض  })34ساعت برای یک گروه متشن از  1نفر کاربر مدیر پورتال اقدام خواهد نمود.


ارائه خدمات آموزش در مح فروشنده اناام می گیرد .درصورت درخواست خریدار با لحاظ هزینه
های ایاب و ذهاب اقامت و سربار زمانی رفت و آمد امنان ارائه آموزش ها در مح خریدار وجود دارد.



مدلت زمانی استفاده از این ساعا ت آموزشی سول دوره اجرای پروژه می باشد در عین بال با توافق
منتوب سرفین ارائه بخشی از آموزش ها با تاخیر و بداکثر تا پایان دوره پشتیبانی رایگان قاب برگزاری
می باشد.



این میزان ساعت بر اساس تاربه و برای آموزش الزامات مدیریت و راهبری پورتال تعیین گردیده است
لذا ممنن است آموزش برخی جزئیات و بخش های پورتال نیازمند تخصیص ساعات آموزشی بیشتر با
هزینه مازا باشد.

 .3.7افراد شرکت کننده در دوره آموزشی باید بداق دانش و مدارت پیش نیاز (سبق بند  )7جدت شرکت در دوره
آموزشی را دارا باشند .فروشنده از آموزش به افراد فاقد شرایط پیش نیاز آموزش معذور است .در صورت اصرار
خریدار به آموزش به افراد فاقد شرایط پیش نیاز اعام شده متئولیت عدم توانایی نیروی آموزش دیده در
اجرای وظایف محوله متوجه فروشنده نمی باشد.
 .3.1آموزش کاربران عادی داخ سازمان خریدار بر عدده خریدار و توسط افراد آموزش دیده به عنوان مدیر پورتال
خواهد بود.
 .3.4فروشنده متعدد به ارائه راهنمای مدیریت پورتال (به زبان فارسی) می باشد.
 .2حداقل دانش و مهارت پیش نیاز آموزش نرم افزار:
پیش نیازهای آموزشی پورتال سامان بر بتب نقش ها و سطوذ کاربری متفاوت به شرذ زیر است:
 .7.3کاربر عادی پورتال:
منظور از کاربر عادی فردی است که دارای شناسه کاربری بوده و از محتوا و سرویتدای ارائه شده در پورتال
بدره برداری می کند.
پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :
 .7.3.3مدارت های عمومی ICDL
 .7.7کاربر ورود محتوای پورتال:
این کاربران بر اساس بقوق دسترسی اعطا شده نقش ورود اساعات و محتوا در بخش یا بخشدایی از پورتال
(مانند خبر اساعیه گالری تصویر  )...را خواهند داشت.
پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :
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 .7.7.3مدارتدای کاربر عادی پورتال
 .7.7.7آشنایی نتبی به HTML
 .7.7.1آشنایی نتبی به ابزارهای گرافینی ویرایش تصویر
 .7.1مدیر پورتال :
مدیر پورتال وظیفه مدیریت کابران و گروهدای کاربری مدیریت بقوق دسترسی تنظیمات پورتال و
سرویتدای آن تدیه و بازگرداندن نتخه پشتیبان و نگدداری و پایش میزبانی وب را بر عدده دارد.
پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :
 .7.1.3مدارتدای کاربر ورود محتوای پورتال
 .7.1.7آشنا به مفاهیم امنیت و سیتتم های بقوق دسترسی
 .7.1.1آشنا به مفاهیم SEO
 .7.1.4دارای تاربه در تنظیم و پینربندی نرم افزارهای سیتتمی
.7.1.6

تتلط به HTTP, HTML, JavaScript

 .7.1.3آشنایی نتبی به محیط Linux
 .7.4سراذ پورتال :
سراذ پورتال می تواند چیدمان صفحات و گرافیک صفحات را در پورتال تغییر دهد.
پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :
 .7.4.3مدارتدای مدیر پورتال
 .7.4.7تتلط به اصول و مفاهیم سرابی وب
 .7.4.1تتلط به HTML, CSS, JavaScript
 .7.4.4تتلط به ینی از نرم افزارهای گرافینی
 .7.6توسعه دهنده پورتال (صرفا قابل ارائه برای خریداران ابزارهای توسعه پذیری پورتال سامان) :
توسعه دهنده پورتال فردی است که با استفاده از امنانات فرم ساز گزارش ساز و بتتر توسعه نرم افزار ()CDK
پورتال و بتته ینهارچه سازی اقدام به توسعه سرویا ها و امنانات پورتال می نماید.
پیش نیازهای آموزشی این سطح کاربری عبارت است از :
 .7.6.3مدارتدای سراذ پورتال
 .7.6.7دارای تاربه برنامه نویتی برنامه های کابردی تحت وب
 .7.6.1تتلط به مفاهیم پایگاه داده و تاربه عملی در این زمینه
 .7.6.4آشنایی با PHP/MySql
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 5خدمات راه اندازی نرم افزار
 .1شرح خدمات و شرایط راه اندازی نرم افزار:
 .3.3منظور از راه اندازی خدمات موضو ردیفدای {شماره ردیف های مربوسه} جدول ب ماده  3قرارداد است.
 .3.7خدمات راه اندازی نرم افزار سبق برنامه زمانبندی پا از نصب و پرداخت مربله اول آغاز می شود.
 .3.1در صورت سرابی گرافینی ویژه نیازمندی های خریدار در قالب پرسشنامه نیازمندیدای گرافینی و جلته
مصاببه دریافت شده و بر اساس آن سند معماری محتوا ( مشتم بر سبقه بندی محتوا و چیدمان صفحات)
تدیه و به تایید خریدار می رسد.
 .3.4بر اساس سند معماری محتوا سبقه بندی محتوا و چیدمان صفحات در پورتال پیاده سازی می شود .خدمات
تدوین سند معماری محتوا فعالیتدای تامین و انتشار محتوا یا کانورت و انتقال منانیزه اساعات را شام نمی
گردد.
 .3.6یک قالب گرافینی {یک زبانه  /دوزبانه} { استاندارد (صرفا سرصفحه و فوتر)  /ویژه } سرابی شده و پا از
بداکثر دو نوبت اخذ نظرات خریدار ندایی شده و در پورتال پیاده سازی می شود.
 .3.3اعمال تغییرات پا از پیاده سازی در مواردی که خریدار قبا سرذ آ ن ها را تایید نموده (اعم از ساختار
چیدمان گرافیک  )...متتلزم پرداخت هزینه است .خدمات سرابی نمای گراقینی سرابی الماندای گرافینی
اختصاصی مرتبط با برند (آرم لوگو  )...را شام نمی گردد .خریدار می تواند با ارائه آرم لوگو رن

سازمانی

و یا سایر الماندای گ رافینی اختصاصی کتب و کار خود درخواست نماید تا از آندا در سرابی نمای گرافینی
استفاده گردد.
 .3.7سایر فعالیتدای مربوط به راه اندازی اعم از تعریف کابران و گروهدای کاربری تنظیم بقوق دسترسی ورود
اساعات بارگزاری محتوا  ...توسط خریدار اناام می شود.
 .3.1درخصو

بدینه سازی  SEOپورتال زیرساخت ها و امنانات مورد نیاز برای اناام بدینه سازی SEOرا

دارد .اما سیاست گذاری و اجرای بدینه سازی می بایتت توسط خریدار (کارشناس خبره و آشنا به این موضو )
اجرا گردد و در تعدد فروشنده نمی باشد.
 .3.1درخصو

اتصال پورتال به سایر سیت تم های نرم افزاری خریدار صرفا در صورت خرید ماوز نرم افزار ابزار

ینهارچه سازی پورتال این موضو امنانهذیر است .عاوه براین موضو پیش نیاز اتصال ینهارچه فراهم شدن
متیر امن دسترسی شبنه یی بین سرور پورتال اینترنتی و سرور های داخلی سایر سیتتم های نرم افزاری
توسط خریدار و توانمندی آن سیتتم ها در اتصال استاندارد (از سریق وب سرویا) می باشد.
.3.33

در خصو

مح نصب پورتال و بداق کانفی

مورد نیاز بین اجرای پروژه نیازمندی های سخت

افزاری و شبنه مورد نیاز برای راه اندازی پورتال از سوی فروشنده اعام می گردد تا خریدار نتبت به آماده
سازی آن اقدام نماید .الزام است که درصورت نیاز به ینهارچه سازی با سیتتم های نرم افزاری داخلی سرورها
در یک کانال امن به هم دسترسی داشته باشند.
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.3.33

پورتال سامان و محصوالت وابتته به صورت یک راهنار امن و کارا صرفا بر روی سرور ماازی و یا

فیزینی نصب می گردد و این نرم افزار دارای تاییدیه امنیتی از مراجع ذیصاذ می باشد .در صورت نیاز خریدار
به دریافت تاییدیه امنیتی اختصاصی بین اجرای پروژه پورتال:


خریدار صرفا مااز به برونتهاری ارزیابی امنیتی به پیماننار دارای ماوز آزمون امنیتی از مراجع ذیصاذ
می باشد.



هزینه های هرگونه تتت و ارزیابی برعدده خریدار می باشد.



پینربندی امن نرم افزار پورتال سامان و محصوالت وابتته برای دریافت تاییدیه برعدده شرکت می
باشد.



پینربندی امن سرور و نرم افزارهای پایه آن برعدده خریدار می باشد.

 .2تبدیل و انتقال ( )Convertداده ها:
{ .7.3در صورت عدم وجود} تبدی و انتقال داده ها در محدوده خدمات قرارداد نیتت.
{ .7.7در صورت وجود} اقام داده ای زیر توسط فروشنده کانورت و در پورتال بارگزاری می شوند:
 .7.7.3شرذ موجودیت الف  +شرذ اقام اساعاتی موجودیت الف ...
 .7.7.7داده های موضو کانورت (به شرذ فوق) الزاما می بایتت در قالب تعیین شده از سوی فروشنده
همراه با متتندات فنی الزم توسط خریدار آماده و به فروشنده ارائه شده و یک بار عملیات کانورت داده
ها توسط فروشنده اناام می شود .متئولیت تصحیح و تنمی داده ها پا از کانورت بر عدده خریدار
است.
 .7.7.1فایلدای پیوست متص به داده های موضوعی الزاما م ی بایتت از سریق نام فای با کلید ینتای هر
قلم اساعاتی مرتبط و قاب شناسایی باشند .درغیر اینصورت امنان کانورت منانیزه وجود نخواهد
داشت.
 .3پیاده سازی فرم و فرآیندهای الکترونیکی:
{ .1.3در صورت عدم وجود} پیاده سازی هیچ فرم و فرآیند النترونینی در محدوده خدمات قرارداد نیتت.
{ .1.7در صورت وجود} شرذ جزئیات فرم ها و فرآیندهای النترونینی مورد توافق.
 .4برقراری ارتباطات یکپارچگی:
{ .4.3در صورت عدم وجود} برقراری ارتباسات ینهارچگی با هیچ سامانه ای در محدوده خدمات قرارداد نیتت.
{ .4.7در صورت وجود} شرذ جزئیات ارتباسات ینهارچگی مورد توافق.
 .5راه اندازی زیر پورتال:
{ .6.3در صورت عدم وجود} راه اندازی زیرپورتال در محدوده خدمات قرارداد نیتت.
{ .6.7در صورت وجود} شرذ جزئیات زیرپورتال های مورد مورد توافق.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 6خدمات گارانتی و پشتیبانی نرم افزار
نرم افزار موضو قرارداد از تاریخ تحوی (شرایط ماده  3قرارداد و تبصره ذی ) به مدت  1ماه دارای خدمات گارانتی و
پشتیبانی راه دور رایگان به شرذ زیر است.
تبصره  :1دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار موضو قرارداد از سریق {دامنه اصلی خریدار در اینترنت  /آدرس IP

یا دامنه داخلی اینترانت سازمانی} به منزله تحوی قطعی موضو قرارداد و شرو دوره گارانتی و پشتیبانی رایگان می
باشد .هر چند اناام یا تحوی بخشی از خدمات و تعددا ت موضو قرارداد (سی قرارداد یا توافقات بعدی) به پا از
مقطع آغاز بدره برداری موکول شده باشد.
تبصره  :2در دوره پشتیبانی رایگان خدمات در سطح سرویا استاندارد ارائه می گردد.
 .1شرح خدمات پشتیبانی:
 .3.3رفع خطاهای نرم افزار ( )Bugکه در سول دوره بدره برداری شناسایی می شوند.
 .3.7ارائه نتخه های بروز رسانی شده نرم افزار بصورت رایگان و ارائه نتخه های جدید مطابق شرایط تعرفه رسمی
کارگزار {با لحاظ  13درصد تخفیف } .منظور از نتخه های بروز رسانی شده نتخه هایی هتتند که در اثر
تغییر و اصابات جزئی در نرم افزار و بدون تغییرات ساختاری و عملنردی منتشر می شوند .منظور از نتخه
های جدید نتخه هایی هتتند که با تغییرات عمده در ساختار یا عملنرد نرم افزار منتشر می شوند.

 .3.1پاسخگویی به درخواستدای خدمات پشتیبانی خریدار {توسط مرکز تماس پشتیبانی} {از سریق سامانه
تینتین } {در ساعات اداری}.
 .3.4پاسخگویی تلفنی راهنمایی و رفع اشنال کاربر نماینده خریدار.
 .2شرایط خدمات پشتیبانی:
 .7.3میزان ارائه خدمات جدت رفع خطای نرم افزار سقف زمانی ندارد.
 .7.7زمان رسیدگی به خطاهای نرم افزار از زمان اعام رسمی خریدار به شرذ زیر خواهد بود:
نوع خطا ()Bug

زمان رسیدگی

خطای باد (عملنرد ناصحیح در هتته نرم افزار یا سرویا های آن به (رسیدگی ساعت اداری)
پاسخ به تماس  7 :ساعت
نحوی که اجرای نرم افزار به سور کام دچار وقفه گردد(.
بازیابی سیتتم  1 :ساعت
رفع کام خطا  1 :روز
خطای مدم (عملنرد ناصحیح در هتته نرم افزار یا سرویا های آن به (رسیدگی ساعت اداری)
نحوی که اجرای بخشی از نرم افزار دچار وقفه گردد اما ک نرم افزار در پاسخ به تماس  4 :ساعت
بازیابی سرویا  7 :روز
بال اجرا باشد(.
رفع کام خطا  3 :روز
خطای عادی (اشنال عملیاتی خروجی ناصحیح گزارش ناصحیح (رسیدگی ساعت اداری)
نمایش ناصحیح یا سایر مواردی که باعث اختال شده اما باعث توقف پاسخ به تماس  1 :ساعت
بررسی خطا 1 :روز
عملنرد جاری نشده اند).
رفع کام خطا  :نتخه بعدی
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(رسیدگی ساعت اداری)
پاسخ به تماس 7:روز
بررسی و اعام برآورد 1 :روز

رسیدگی به سایر درخواست ها

 .7.1در جدول فوق منظور از ساعت ساعت اداری و منظور از روز روز کاری است .مبنای محاسبه زمان رسیدگی
از زمان اعام رسمی خریدار در ساعات اداری ( 1تا  33شنبه تا چدارشنبه) به استثنای روزهای تعطی می
باشد و در صورت ثبت درخواست خارج از ساعات اداری مبنای محاسبه زمان رسیدگی از ابتدای شرو بنار
اولین روز کاری بعدی خواهد بود .رسیدگی به درخواست ها در خارج از ساعات اداری به صورت خدمات مازاد
و مطابق هزینه خدمات کارشناسی در تعرفه رسمی ارائه شده توسط فروشنده محاسبه خواهد گردید.
 .7.4در صورتی که وقو رویدادی به عنوان بروز خطای نرم افزار به فروشنده ارجا شود اما در جریان رسیدگی
مشخص شود دلی وقو رویداد خطای نرم افزار نبوده و دالی دیگری از قبی مدیریت یا کاربری ناصحیح
نرم افزار اختاالت سخت افزار و شبنه و  ...دلی امر بوده است تعددات زمانی فوق از فروشنده ساقط شده و
زمان صرف شده جدت رسیدگی به عنوان خدمات مازاد منظور خواهد شد.
 .7.6پاسخگویی تلفنی (با سول زمان تماس محدود) جدت راهنمایی و رفع اشنال نماینده خریدار در استفاده بدینه
از نرم افزار است و در صورت عدم تنافوی راهنمایی تلفنی جلتات آموزش در چارچوب خدمات مازاد ارائه
می شود.
 .7.3خدمات پشتیبانی منحصرا به یک نفر نماینده واجد شرایط خریدار (فردی ثابت با نقش مدیر پورتال که قبا
آموزشدای نرم افزار را گذرانده است) ارائه می شود .فروشنده از ارائه خدمات پشتیبانی به سایر کاربران سازمان
خریدار یا نماینده فاقد شرایط معذور است .پاسخگویی به سایر کاربران بر عدده مدیر پورتال خریدار است.
 .7.7ضرورت دارد نماینده خریدار قب از دریافت راهنمایی و مشاوره تلفنی به راهنمای نرم افزار مراجعه نماید.
مشاوره راهنمایی و رفع اشنال تلفنی کاربران با فرض آگاهی از محتوای راهنمای نرم افزار ارائه می شود.
 .7.1دریافت خد مات پشتیبانی و گارانتی متتلزم برقراری دسترسی راه دور خریدار به سرور از سریق ( )sshبا بق
دسترسی مدیریت توسط فروشنده است.
تبصره  :3عدم تامین سطح دسترسی الزم به صورت راه دور ضمن کاهش سطح سرویا و افزایش بداق زمان
پاسخگویی مبنای محاسبات هزینه پشتیبانی را نیز افزایش خواهد داد.
 .7.1مدیریت اجرا و بدره برداری از نرم افزار اعم از مدیریت پورتال و سرویتدای آن مدیریت گروهدای کاربری و
کاربران و بقوق دسترسی تامین محتوا و ورود اساعات و موارد مشابه بر عدده خریدار است.
.7.33

تامین و نگدداری بتتر اجرا اعم از شبنه سرور و میزبانی وب سیتتم عام و نرم افزارهای پایه

پینربندی و پایش امنیتی تدیه نتخه پشتیبان و بازیابی و موارد مشابه بر عدده خریدار است.
.7.33

ارائه سایر خدمات مازاد بر موارد فوق متتلزم پرداخت هزینه مازا سبق تعرفه روز ارائه شده توسط

فروشنده است.
تبصره  :4خطای نرم افزار عبا رت است از عملنرد ناصحیح نرم افزار که بر روی یک سیتتم سالم عاری از هرگونه
ویروس و تداخ با سایر نرم افزارها و یا مشنات سخت افزاری نمایان باشد.
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تبصره  :5ماک عملنرد صحیح نرم افزار انطباق با مشخصات و امنانات اعام شده و پذیرفته شده نرم افزار است.
عدم تطاب ق نرم افزار با نیازهای خریدار و مشنات ناشی از کاربرد ناصحیح توسط کاربران و اشناالت ناشی از محیط
اجرایی مانند سخت افزار شبنه سیتتم عام

 ...به عنوان خطای نرم افزار تلقی نمی گردد.

تبصره  :6ارائه هرگونه خدمات مرتبط با بوزه ی راهبری سرور و زیرساخت از جمله موارد ذیل در محدوده
تعهدات خدمات پشتیبانی نرم افزار نمی باشد .در صورت نیاز به برونتهاری این موارد خریدار می تواند یا با
فروشنده و یا سایر اشخا

متخصص این بوزه قرارداد مازایی تنظیم نماید:

 پایش و بررسی و رفع اشناالت ابتمالی سرور که در نتیاه اختال نرم افزارهای پایه سرور رخ می دهد.
 نصب و راه اندازی یا بروزرسانی نرم افزارهای پایه سرور با هماهنگی قبلی با تامین کننده نرم افزار پورتال.
 تنظیم و اسمینان از صحت عملنرد رویه های پشتیبان گیری خودکار روزانه از پایگاه داده کد منبع و محتوای
پورتال.
 انتقال و نگدداری نتخ پ شتیبان از سرور به رسانه ماندگار بر اساس استراتژی مناسب و کنترل صحت آندا.
 بازبینی ماهیانه سرور جدت بررسی صحت عملنرد رویه های پشتیبان گیری وضعیت سرور و رفع مشنات
ابتمالی.
 بررسی و اعمال تنظیمات و پینربندی امنیتی نرم افزارهای پایه سرور بداق هر دو ماه یک بار.
 پایش و بررسی کارایی سرور و مصرف منابع آن بداق هر سه ماه یک بار.
 منظور از نرم افزارهای پایه سرور نرم افزار وب سرور ( )Apacheنرم افزار پایگاه داده ( )MySQLو نرم
افزار سیتتم عام ( )Linuxو نرم افزار  PHPمی باشد.
 .3تمدید خدمات پشتیبانی نرم افزار
 .1.3پا از دوره گارانتی و پشرتیبانی رایگان فروشرنده تا  1سرال متعدد اسرت در صورت درخواست خریدار در
قالب قرارداد متتق

خدمات پشتیبانی نرم افزار را ارائه نماید.

 .1.7در صورت تمای خریدار به استفاده از خدمات پشتیبانی هزینه خدمات پشتیبانی با سطح سرویا استاندارد

برای اولین سرررال از ترراریخ نصرررب نرم افزار معررادل  13درصرررد قرارداد فروش و اجرای نرم افزار{برابر
 111/111/111ریال } می باشرد که برای سرالدای آتی به تناسب تورم و توسعه محدوده نرم افزار افزایش می
باشرد .درصررورت نیاز به تعدد سرطح سرررویا متفاوت خدمات در دو سررطح پایه و ویژه با هزینه و شرررایط
متفاوت قاب ارائه و مذاکره خواهد بود.
** پایان متن صفحه **
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قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 7سایر شرایط و الزامات فنی
{سایر شرایط و الزامات فنی توافق شده مابین خریدار و فروشنده در این پیوست فدرست می گردد}.
ردیف

محدوده درخواست

پاسخ

{درخواست خریدار }:

{ مشروذ پاسخ و رویه اجرا

مدیریت و تامین
محتوی وبسایت:

نظرات .خریدار لحاظ می گردد .برای بخش های اسا رسانی
در معماری محتوا و چیدمان 7
صفحات ارائه محتوا ایااد می گردد .اما تامین و درج محتوا بر عدده خریدار خواهد بود.

بدینه سازی وبسایت:

موتورهای جتتاو یا رنک های باالتر ترافینی متتلزم چند
بدینه سازی وب سایت برای .1
پارامتر است:

.3

امکانات نرم افزار :برای این منظور نرم افزار پورتال سامان نیازمندی های تنظیمات تگدا و
لینک های مرتبط با این موضو را دارا می باشد و ظرفت های مورد نیاز اعمال تنظیمات در
سیتتم فراهم می باشد.
پیاده سازی مناسب سرابی نمای گرافینی :برای این منظور در رویه سرابی نمای گرافینی
ویژه تیم سرابی گرافیک پورتال الزامات بدینه سازی را رعایت می کنند.
محتوای بهینه شده :محتوای عرضه شده در پورتال می بایتت الزاماتی را رعایت کرده باشد
که اصول بدینه سازی را دارا باشد .رعایت این موضو بر عدده خریدار و مدیر پورتال وی در
دوره بدره برداری می باشد.
نگهداری از بهینه سازی انجام شده :خریدار می بایتت در سول دوره بدره برداری نتبت
به نگدداری و بدینه سازی مداوم اقدام نماید در غیر این صورت جایگاه کتب شده را از دست
خواهد داد.
استفاده از ظرفیت جذب ترافیک و رتبه :خریدار می بایتت نتبت به جذب منابع تاثیر
گذار بیرونی تبلیغات و اجاره ترافیک یا لینک اقدام نماید.
ویژگیهای عمومی مورد نظر پورتال
امنیت و کارایی باال

پورتال سامان به صورت یک راهنار.4امن و کارا روی سرور ماازی و یا فیزینی نصب می گردد.
پورتال سامان دارای تاییدیه امنیتی از آزمایشگاه امنیت آپا و آزمایشگاه امنیت ایریانا می باشد.

مح نصب پورتال و بین اجرای پروژه نیازمندی های .6سخت افزاری و شبنه مورد نیاز برای راه اندازی پورتال از
مورد سوی فروشنده اعام می گردد تا خریدار نتبت به آماده سازی آن اقدام نماید.
بداق کانفی
در صورت نیاز خریدار به اتصال منانیزه و ینهارچه پورتال به سیتتم های نرم افزاری داخلی
نیاز
واکشی و نمایش داده می بایتت سرور پورتال نیز در کنار سرور سیتتم نرم افزاری مد نظر
پیش بینی و تدیه گردد .با توجه به ایننه این موضو در این محدوده ی این پیشنداد پیش
بینی نگردیده است و متتلزم هماهنگی و ارائه پروژه دیگری با همناری شرکت پیماننار نرم
افزار مربوسه می باشد در صورت نیاز در قرارداد دیگری می بایتت موضو پیگیری گردد و
برای این قرارداد می توان سرور پورتال را در ینی از مرکز داده معتبر ترجیحا داخ کشور
پیش بینی نمود.
خدمات
افزار و
پا از
پورتال

دامنه اصلی اینترنتی خریدار محصول از سه ماه خدمات
پشتیبانی نرم پا از راه اندازی پورتال تحت .3
راهبری سرور پشتیبانی رایگان برخوردار می باشد که پا از آن دوره با هزینه معادل یک سوم قرارداد فروش
عملیاتی شدن اجرا بدون ابتتاب تخفیف در فروش در سال اول پشتیبانی خدمات سطح استاندارد پشتیبانی
مطابق سطح سرویا و قالب قرارداد پیوست این متتند ارائه می گردد .هزینه های میزبانی
(ها ستین ) و هزینه های مدیریت و راهبری سرور بر عدده خریدار می باشد.
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آموزش نرم افزار

سامان  1ساعت نتخه تااری  34ساعت و نتخه سازمانی
نتخه استاندارد نرم افزار پورتال .7
 74ساعت آموزش رایگان راهبری و کاربری دارد .در عین بال در صورت نیاز خریدار به آموزش
بیشتر مطابق نرخ نامه پیوست جلتات آموزشی ارائه خواهد گردید.

متن باز بودن پورتال

کلیه محصوالت و خدمات فروشنده(.1از جمله پورتال سامان) بر بتتر تننولوژی وب و زیرساخت
های وب توسعه یافته و عرضه می شوند .محصوالت سرویا ها و خدمات ارائه شده توسط
فروشنده متن باز ) (Open Sourceنیتتند و از قوانین توزیع های مرتبط با محصوالت متن
باز ) (Open Sourceتبعیت نمی کنند .درعین بال برای زیرساخت نصب و راه اندازی
محصوالت و خدمات (پورتال سامان) توصیه اکید بر استفاده از زیرساخت های متن باز (Open
)Sourceو امن تاربه شده می باشد .این روینرد با سیاست و استراتژی مداجرت به بتترهای
متن باز کشور نیز تطابق دارد.
** پایان متن صفحه **

تاریخ اعتبار 3117/31/13 :

شناسه سند173331-173333 :

صفحه |  73از 77

قرارداد فروش بسته نرم افزاری {نام نرم افزار(ها)}
پیوست شماره  - 8تعرفه قیمت ارائه محصوالت و خدمات
{جداول نرخ نامه تعرفه مطابق آنچه رسما در پورتال سامان به آدرس  www.sis-eg.comانتشار عمومی می یابد
مورد وثوق است}

شرایط و مفروضات نرخ های تعرفه محصوالت و خدمات پورتال سامان
 -3شرایط و مفروضات اعتبار مبالر ذکر شده در تعرفه
کلیه مبالر ذکر شده در تعرفه قیمت محصوالت و خدمات پورتال سامان مشروط به مفروضات و شرایط ذی و بدون تغییر در در
قالب قراردادهای فروش و پشتیبانی شرکت اعتبار دارد و در صورت تغییر آندا متتلزم برآورد مادد براساس شرایط اختصاصی
پروژه مورد نظر خواهند بود.


پروژه های اجرا و راه اندازی پورتال

.7.3عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مبالر تعرفه لحاظ نگردیده و در زمان صدور صورتحتاب به مبلر ندایی افزوده می شود.
 .7.7مبلر محاسبه شده جدت اجرای پروژه پورتال صرفا برای یک نتخه از نرم افزار به منظور استفاده در سازمان خریدار بوده
و چنانچه سازمان های باالسری و یا پایین دستی سازمان خریدار ک ه دارای شخصیت بقوقی متتق می باشند قصد استفاده
از نرم افزار را داشته باشند قیمت محاسبه شده متفاوت خواهد بود.


ماوز استفاده از نرم افزار ()License

 .7.1نرم افزار پورتال سامان و محصوالت وابتته به صورت بتته نرم افزاری ارائه می شوند و مشمول تغییر و توسعه براساس
نظرات خریدار نمی شوند .با توافق سرفین و لحاظ هزینه مازا امنان ویژه سازی برای برخی ویژگی ها و امنانات مقدور می
باشد.
 .7.4درصورتی که یک مشتری پا از اجرای پروژه نیازمند تغییر سطح نتخه (از استاندارد به تااری یا تااری به سازمانی) باشد
باید مابه التفاوت نرخ روز نتخه خریداری شده قبلی و نتخه مورد نظر به عاوه ما به تفاوت هزینه توسعه مقیاس پورتال و هزینه
خدمات ابتمالی مورد نیاز را پرداخت نماید .همچنین تاثیر این تغییر نتخه بر قرارداد پشتیبانی محصول اعمال خواهد گردید.
.7.6چنانچه پا از خریداری یک نتخه پورتال سرویا های جدیدی به نتبت محصولی که قبا توسط یک مشتری خریداری
گردیده است به ویژگی ها و امنانات آن نتخه پورتال اضافه گردد درصورت نیاز مشتری و با تخفیف  %13سرویا های مذکور
امنان نصب و راه اندازی در پورتال مشتری را دارند .توجه به این موضو الزم است که برای نصب و راه اندازی برخی سرویا
های جدید (مشابه مدیریت درگاه وابدهای سازمانی) نیاز به ارتقای سرویا های وابتته می باشد .در خصو

ارتقا یا جایگزینی

سرویا هایی که قبا توسط یک مشتری خریداری گردیده است مشروط به برقرار بودن قرارداد پشتیبانی نیاز به هزینه مادد
بابت ماوز نرم افزار نمی باشد.
 .7.3ابزارهای زیرساخت توسعه پذیری در زیرپورتال ها دردسترس نمی باشند و فقط با سطح دسترسی مدیریت در پورتال اصلی
امنان کار با این ابزارها فراهم می باشد.
.7.7درصورت تقاضای مشتری در آینده و پا از اجرای پروژه راه اندازی پورتال جدت توسعه مقیاس محصول ارزش مولفه های
نرم افزاری براساس تعرفه جاری در زمان درخواست مبنای برآورد قیمت توسعه مقیاس پورتال قرار خواهد گرفت.
 .7.1نرم افزار پورتال سامان و محصوالت وابتته دارای نشان تااری و تحت پوشش بقوق مالنیت اثر بوده و خریدار متعدد به
بفظ کام نام و نش ان تااری فروشنده بر روی نرم افزار و ملحقات آن به همان صورت که از سوی فروشنده ارائه می شود می
باشد.
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خدمات استقرار پیاده سازی و توسعه پورتال

 .7.1خدمات تدوین سند معماری محتوا فعالیتدای تامین و انتشار محتوا یا کانورت و انتقال منانیزه اساعات را شام نمی گردد.
 .7.33خدمات سرابی نمای گراقینی سرابی الماندای گرافینی اختصاصی مرتبط با برند (آرم لوگو  )...را شام نمی گردد.
خریدار می تواند با ارائه آرم لوگو رن

سازمانی و یا سایر الماندای گرافینی اختصاصی کتب و کار خود درخواست نماید تا از

آندا در سرابی نمای گرافینی استفاده گردد.
 .7.33در صورت نیاز خریدار به نصب سامانه های نرم افزاری تنمیلی روی سرور (امنیتی پایش  )...هزینه مازا محاسبه خواهد
گردید.
 .7.37هزینه اعام شده برای نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار پورتال صرفا هزینه نصب نرم افزار پورتال و مولفه های نرم افزاری
وابتته را شام می شود .درخصو

نصب مادد پروژه های اجرا شده هزینه برگرداندن اساعات ( )restoreو برقراری مادد

اتصاالت ینهارچگی قبلی با سیتتم های نرم افزاری خریدار مشمول هزینه خدمات مازاد براساس نفر ساعت صرف شده می
باشد.
.7.31نمای گرافینی زیرپورتال به صورت پیش فرض برپایه نمای گرافینی پورتال اصلی یا ینی از زیرپورتالدای فعال آن ایااد
می شود .در صورت نیاز خریدار سرابی نمای گرافینی متتق به صورت استاندارد یا ویژه برای زیرپورتال با هزینه مازا امنان
پذیر است.
.7.34برای هر یک از نتخ پورتال میزان ساعت آموزش مشخصی با لحاظ شرایط ذی به صورت رایگان پیش بینی گردیده است:


ارائه خدمات آموزش در مح فروشنده اناام می گیرد .درصورت درخواست خریدار با لحاظ هزینه های ایاب و
ذهاب اقامت و سربار زمانی رفت و آمد امنان ارائه آموزش ها در مح خریدار وجود دارد.



مدلت زمانی استفاده از این ساعات آموزشی سول دوره اجرای پروژه می باشد در عین بال با توافق منتوب سرفین
ارائه بخشی از آموزش ها با تاخیر و بداکثر تا پایان دوره پشتیبانی رایگان قاب برگزاری می باشد.



این میزان ساعت بر اساس تاربه و برای آموزش الزامات مدیریت و راهبری پورتال تعیین گردیده است لذا ممنن
است آموزش برخی جزئیات و بخش های پورتال نیازمند تخصیص ساعات آموزشی بیشتر با هزینه مازا باشد.



تعددات سطح سرویا خا

(کارایی امنیت )...

.7.36پورتال سامان و محصوالت وابتته به صورت یک راهنار امن و کارا صرفا بر روی سرور ماازی و یا فیزینی نصب می گردد
و این نرم افزار دارای تاییدیه امنیتی از مراجع ذیصاذ می باشد .در صورت نیاز خریدار به دریافت تاییدیه امنیتی اختصاصی
بین اجرای پروژه پورتال:





خریدار صرفا مااز به برونتهاری ارزیابی امنیتی به پیماننار دارای ماوز آزمون امنیتی از مراجع ذیصاذ می باشد.



هزینه های هرگونه تتت و ارزیابی برعدده خریدار می باشد.



پینربندی امن نرم افزار پورتال سامان و محصوالت وابتته برای دریافت تاییدیه برعدده شرکت می باشد.



پینربندی امن سرور و نرم افزارهای پایه آن برعدده خریدار می باشد.

پشتیبانی نرم افزار

.7.33شرو دور ه پشتیبانی رایگان همزمان با دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار خریداری شده از سریق {دامنه اصلی خریدار
در اینترنت  /آدرس  IPیا دامنه داخلی اینترانت سازمانی} می باشد هر چند اناام یا تحوی بخشی از خدمات و تعددات موضو
قرارداد (سی قرارداد یا توافقات بعدی) به پا از مقطع آغاز بدره برداری موکول شده باشد.
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.7.37درصورت نیاز به تعدد سطح سرویا متفاوت خدمات در دو سطح پایه و ویژه با هزینه و شرایط متفاوت قاب ارائه می
باشد.
** پایان متن صفحه **
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راهنمای محاسبه قیمت براساس تعرفه محصوالت و خدمات پورتال سامان

 -7راهنمای محاسبه قیمت بر اساس تعرفه
سعی شده است آیتم های تعرفه قیمت محصوالت و خدمات پورتال سامان کلیه جزئیات تاثیر گذار در اجرای پروژه را دربرگیرد.
در عین بال با توجه به گتتردگی اقام تعرفه قیمت این متتند راهنما جدت برآورد دقیق تر مبلر اجرای پروژه پورتال منطبق
بر هزینه های مندرج در جداول تعرفه آماده گردیده است.
.1.3نحوه محاسبه مبلر پروژه های اجرا و راه اندازی پورتال
جدت برآورد مبلر ک اجرای پروژه پورتال مطابق فرمول زیر عم می نماییم:

در ادامه نحوه محاسبه هر یک از عوام فوق تشریح می گردد.
.1.3.3نحوه محاسبه قیمت ماوز استفاده از نرم افزار ()License
نحوه محاسبه قیمت ماوز استفاده از نرم افزار (الیتنا) به صورت زیر تشریح می گردد:
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.1.3.7نحوه محاسبه هزینه خدمات استقرار پیاده سازی و توسعه پورتال
پا از محاسبه قیمت ماوز استفاده از نرم افزار با مراجعه به جداول تعرفه قیمت خدمات استقرار پیاده سازی و توسعه پورتال
سامان می توان فدرستی از خدمات مورد نیاز جدت توسعه استقرار و پیاده سازی پورتال را مشاهده نمود.الزم به ذکر است برخی
از این خدمات جزئی جدایی ناپذیر از اجرای پروژه پورتال بوده و ا رائه آن ها جدت اجرای پروژه پورتال اجتناب ناپذیر و ضروری
می باشد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :


نصب و پینربندی پورتال بر روی سرور آماده شده (بداق یک نوبت)



سرابی گرافینی ویژه و یا استاندارد (بداق یک نوبت)

عاوه بر این موارد بتته به ماهیت پورژه پورتال (اسا رسانی خدمات محور درون سازمانی یا  ) ...ممنن است نیازمند اناام
خدمات خا

توسعه یا ینهارچه سازی باشد که می بایتت سرفص های خدمات مورد نیاز به صورت اختصاصی استخراج و مورد

برآورد قرار گیرد.
الزم به ذکر است میزان هزینه برخی از خدمات ذکر شده در جداول این بخش تعرفه وابتته به میزان پیچیدگی و یا بام ارائه
خدمات مورد نظر بوده و هزینه ثابت و از پیش تعیین شده نمی توان برای آندا در نظر گرفت .از آن جمله میتوان به کانورت و
انتقال منانیزه اساعات توسعه انوا فرم ها و فرآیندها تبدی و انتقال داده ورود اساعات و خدمات کارشناسی اشاره نمود.
برای این گونه خدمات پا از تعیین جزئیات نیازمندیدا بام و هزینه اناام خدمات بر اساس نفر ساعت کارشناسی مورد نیاز
محاسبه شود.
.1.3.1نحوه محاسبه هزینه تعددات سطح سرویا خا

(کارایی امنیت )...

تعددات سطح سرویا استاندارد شرکت سازه اساعات سامان در نصب و راه اندازی نرم افزار پورتال سامان و مولفه های وابتته
برای پاسخ گویی به ترافیک بازدید معمول و قاب پاسخ از سریق یک سرور فیزینی یا ماازی و بدون ارتباسات منانیزه پیچیده
ی ینهارچه با سایر سیتتم ها تنظیم می گردد .همچنین پینربندی امنیتی محصول روی سرور پورتال و در الیه های سیتتم
عام

سرویا دهنده وب سرویا دهنده پایگاه داده و نرم افزار پورتال براساس استاندارد شرکت اجرا می گردد.

در عین بال برخی سازماندا بر اساس ضوابط و شرایط اختصاصی خود و یا جایگاه ویژه پورتال از دید ذینفعان سطح متفاوتی از
کارایی و امنیت را برای پورتال در نظر دارند .این شرایط که از جمله آندا می توان به میزان ترافیک بازدید همزمان ترافیک ک
روزانه بتاسیت های امنیتی ویژه اتصال به سیتتم های ناهمگون تامین و انتشار محتوا به منظور جذب مخاسب تبلیر و یا
 Promotionرسانه یی و  ...اشاره نمود عواملی هتتند که عاوه بر تغییر در پینربندی معماری نصب نرم افزار متئله هزینه
های سرابی مدل کارایی و امنیت پروژه را به سور متتقیم و غیرمتتقیم برای ماری افزایش می دهند.
برای قبول تعددات و شرایطی که بتوان به سطح کارایی مورد نظر خریدار و یا تامین بتاسیت های امنیتی وی پاسخ داد هزینه
ای تعلق می گیرد تحت عنوان "هزینه تعددات کارایی و بتاسیت امنیتی" که بر بتب مورد توسط شرکت محاسبه و در قیمت
کلی پروژه لحاظ خواهد گردید.
.1.3.4نحوه محاسبه هزینه تعددات بقوقی و مالی خا

(تعددات قراردادی نحوه پرداخت تاامین )...

قرارداد استاندارد شرکت سازه اساعات سامان برای فروش نرم افزار پورتال سامان (مندرج در پیوست شماره  )7برگرفته از نمونه
قرارداد مصوب سازمان نظام صنفی رایانه ای و در برگیرنده شرایط و تعددات (بقوقی و مالی) متعارف سرفین قرارداد (خریدار و
فروشنده) بوده و تعرفه قیمت مصوب شرکت نیز بر اساس همین سطح تعددات تنظیم شده است.
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در عین بال برخی سازماندا بر اساس ضوابط داخلی خود شرایط متفاوتی را برای قراردادها در نظر دارند .این شرایط که از جمله
آندا می توان به نحوه پرداخت متفاوت بق فتخ ینطرفه و سایر اختیارات بقوقی جرائم و تاخیرات اسناد تامین و  ...اشاره
نمود عواملی هتتند که ریتک ها و هزینه های پروژه را به سور متتقیم و غیر متتقیم برای ماری افزایش می دهند.
برای تعددات و شرایط قاب قبولی که به نفع خریدار اضافه بر قرارداد استاندارد در قرارداد منظور شوند هزینه ای تعلق می
گیرد تحت عنوان "هزینه تعددات بقوقی و مالی خا " که بر بتب مورد توسط شرکت محاسبه و در قیمت کلی پروژه لحاظ
خواهد گردید.
.1.3.6نحوه محاسبه هزینه تامین فاای هاستین
تامین فاای هاستین

و میزبانی وب نگدداری و راهبری سرور(ها) (بر عدده خریدار)

و میزبانی وب نگدداری و راهبری سرور(ها) بر عدده خریدار می باشد خدمات هاستین

کاری تخصصی

و خارج از محدوده فعالیت این شرکت می باشد و توصیه می گردد در صورت عدم امنان تامین فاای مناسب و پایدار میزبانی
در داخ سازمان خر یدار از میزبانی توسط مراکز داده معتبر ترجیحا داخ ایران استفاده گردد .تامین این مولفه منطبق بر نتایج
تحلی کارشناسی نیازمندی زیرساختی به صورت پیش فرض برعدده خریدار پورتال سامان می باشد در عین بال و درصورت
نیاز خریدار این شرکت می تواند واسطه قراردادی با ینی از مراکز داده معتبر داخ کشور قرار گیرد.
.1.3.3نحوه محاسبه هزینه تامین و انتشار محتوای اولیه مورد نیاز پورتال (بر عدده خریدار)
پورتال برای راه اندازی اولیه روی دامنه اصلی نیازمند تامین و انتشار محتوای اولیه مورد نیاز برای زبان اصلی و سایر زباندا و
زیر پورتال های بوده که اناام این موضو برعدده خریدار می باشد .در مواردی که تامین محتوای اولیه نیازمند کانورت و انتقال
منانیزه اساعات باشد می بایتت زمان و هزینه اجرای آن جداگانه برآورد و در بخش خدمات استقرار و پیاده سازی لحاظ گردد.
.1.7نحوه محاسبه مبلر قراردادهای پشتیبانی
کلیه قراردادهای فروش سرابی و پیاده سازی پورتال سامان و مولفه های نرم افزاری وابتته به صورت پیش فرض دارای سه
ماه خدمات گارانتی و پشتیبانی با سطح سرویا استاندارد به صورت رایگان از تاریخ نصب محصول در دامنه اصلی می باشند.
پا از پایان دوره پشتیبانی رایگان خدمات پشتیبانی محصول در قالب انعقاد قرارداد پشتیبانی ارائه می گردد .نحوه محاسبه
مبلر قراردادهای پشتیبانی با سطح سرویا استاندارد به شرذ زیر میباشد:
هزینه پشتیبانی یک ساله (با سطح سرویا استاندارد) در اولین سال بدره برداری پا از نصب محصول :
 13درصد مبلر ک قرارداد فروش و اجرا (بدون لحاظ تخفیف در فروش)
تمدید قرارداد پشتیبانی:
برای تمدید قرارداد پشتیبانی در سالدای آتی و براساس نرخ نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هزینه پشتیبانی مشمول
نرخ افزایش ساالنه (نرخ تورم ساالنه اعامی بانک مرکزی -بخش خدمات از شاخص بدای تولید کننده  -و نرخ افزایش بقوق
رسمی اعامی وزارت کار و امور اجتماعی) خواهد بود .الزم به ذکر است چنانچه در سول سال قب توسعه های جدیدی اناام
شده باشد و یا محدوده ماوزهای نرم افزاری اضافه شده باشد  %13مبلر توسعه ها یا تغییرات محدوده (بدون لحاظ تخفیفات
در فروش یا اجرا) نیز به مبلر پشتیبانی در سال جدید اضافه می گردند .سبیعی است در صورت کوچک شدن محدوده تحت
پوشش پشتیبانی به نتبت تاثیر کاهشی بر رقم قرارداد ساالنه جدید نیز در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین الزم به ذکر است سطح پیش فرض خدمات و تعددات شرکت مطابق شرایط قرارداد پشتیبانی با سطح سرویا استاندارد
می باشد اما درصورت نیاز به تعدد سطح سرویا متفاوت هزینه ها و شرایط قرارداد در دو سطح پایه و ویژه نیز قاب ارائه می
باشد.
** پایان متن صفحه **
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