قرارداد خرید پهنای باند اینترنت
مشخصات طرفين قرارداد
این قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبائی به شناسه ملی  14003122805و کداقتصادی  411386459377با
نمایندگی آقای دکتر محمدرضا ویژه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه به آدرس تهران ،بلوار دهکده
المپیک ،تقاطع بزرگراه شهید همت ،کدپستی 1489684511 :و شمارههای  44737510-19و 48390000
و  44737525که در این قرارداد دانشگاه نامیده می شود ،از یک طرف و شرکت  ----------به شماره
ثبت  ، -------شناسه ملی  ، ------کد اقتصادی  ------به نشانی --------------------
کد پستی --------- :و شماره تلفن  ------و نمابر  ------به نمایندگی  --------با کدملی ---
 ----به عنوان  -------به عنوان عضو هیئت مدیره ،که در این قرارداد ،فروشنده خوانده میشوند ،منعقدگردید.
ماده  :1موضوع قرارداد :برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت 365Mbpsدریافت و
 365Mbpsارسال به صورت اختصاصی ) (Dedicatedو تجهیزات وایرلس مطابق با اسناد مناقصه (پیوست
های یک ،دو و سه)
ماده  :2مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :مبلغ قرارداد مستند به قیمت پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در
صورتجلسه نهایی کمیسیون خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه -------------- ،ریال (معادل -------
 ------تومان) می باشد که به شماره حساب بانک  --------شعبه ---------کد  ---------بهشماره حساب جاری  -----------و شماره شبا  ------------به نام شرکت  ----------واریز می
گردد.
 .1-2مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ،از سوی دانشگاه
قابل پرداخت و به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.
 .2-2هنگام انعقاد قرارداد ،بابت گارانتی و حسن انجام تعهدات معادل  %10از مبلغ قرارداد برای مدت یک سال
به صورت ضمانتنامه بانکی یا یک فقره چک تضمین شدۀ بانکی از فروشنده اخذ خواهد شد .استرداد
ضمانت نامه منوط به تائید مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه و ارائه مفاصا حساب بیمه امکان
پذیر می باشد.
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 .3-2از هر پرداخت  %10کسر و به عنوان حسن انجام کار نزد دانشگاه سپرده می شود تا پس از اتمام قرارداد
و در صورت تائید حسن انجام کار به فروشنده مسترد شود.
 .4-2تجهیزات واگذار شده توسط فروشنده ( مربوط به ماده  )1جهت برقراری ارتباط در صورت صالحدید
دانشگاه ،هزینه آن بر اساس فاکتور ارائه شده توسط دانشگاه به فروشنده پرداخت خواهد شد.
.5-2
.6-2
.7-2

.8-2
.9-2

ارتقاء پهنای باند ازطریق بستر  Wirelessپس از درخواست مشترك توسط شرکت صورت می گیرد که
مطابق قیمت مندرج در قرارداد به پرداختی های شرکت اضافه می شود.
دانشگاه مجاز است موضوع قرارداد را تا سقف  25درصد افزایش و یا کاهش دهد.
درصورت تغییر نرخ تعرفه پهنای باند ازسوی فروشنده زیرساخت کشور و یا مخابرات استان تهران (طی
بخشنامه یا مصوبه رسمی ) ،در صورت ارزان شدن تعرفه نسبت به مدت باقی مانده از قرارداد اعمال می
شود اما در صورت گران شدن با توافق یکدیگر قابل اعمال است.
کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه به عهده فروشنده بوده و از هر پرداخت کسر می گردد .تسویه
حساب منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد و مسئولیت بدهی بیمه بر عهده فروشنده میباشد.
در قبال هر روز تاخیر فروشنده در ایفای تعهدات و به تشخیص ناظر قرارداد مبلغ  5/000/000ریال (معادل
پانصد هزار تومان) بهعنوان جریمه کسر خواهد گردید و فروشنده حق هرگونه اعتراض یا شکایت در
خصوص تاخیر و جریمه در تمامی مراجع اعم از قضایی و اداری را از خود سلب و ساقط میکند.

ماده  :3مدت زمان اجرای قرارداد دوازده ماه و شروع قرارداد از تاریخ  97/--/---تا تاریخ  98/--/--است.
ماده  :4تعهدات فروشنده
 .1-4فروشنده تامین کامل موضوع قرارداد را در طول مدت قرارداد تعهد می نماید.
 .2-4فروشنده موظف به تحویل موضوع قرارداد تا درگاه خروجی روتر ( )Routerو یا درگاه خروجی رادیو
(Wirelessبسته به نوع ارتباط برقرار شده) می باشد.
 .3-4فروشنده متعهد می گردد  IPهای مورد نیاز دانشگاه را بصورت اختصاصی به دانشگاه ارائه نماید.
 .4-4فروشنده متعهد می گردد بعد از ساعت اداری ( 6بعدازظهر) اینترنت تحویلی به دانشکده ها مستقیماً به
خوابگاه های مذکور فرستاده شود تا از هدر رفت پهنای باند در شب هنگام به دلیل عدم استفاده در
دانشکده ها جلوگیری شود.
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 .5-4فروشنده موظف است به تمامی موارد مشخص شده در شرایط عمومی و اختصاصی مطابق با پیوست های
یک ،دو و سه عمل نماید.
ماده  :5تعهدات دانشگاه
 .1-5دانشگاه بدون مجوز کتبی ،اجازه واگذاری حق بهره برداری موضوع ماده  1قرارداد به صورت یک جا به
غیر را نداشته و در صورت ارتکاب به چنین عملی متعهد به جبران خسارات ناشی از این امر خواهد بود و
در این حالت شرکت ،حق قطع ارتباط و فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت.
 .2-5دانشگاه متعهد میگردد که مسئولیت هرگونه سوء استفاده از بندهای موضوع قرارداد و شبکه اینترنت و
یا ایجاد اخالل که شخصاً در شبکه ایجاد نماید را به عهده بگیرد.
 .3-5دانشگاه موظف است هزینه پهنای باند خود را ،حداکثر ظرف پانزده روز از دریافت صورتحساب و پس از
تائید مرکز فناوری اطالعات پرداخت نماید.
 .4-5دانشگاه متعهد میگردد درصورت نیاز به ارتقاء پهنای باند در طول مدت زمان قرارداد ،مراتب را جهت
اقدام به صورت مکتوب به فروشنده اعالم نماید .
 .5-5تجهیزات واگذار شده توسط فروشنده (مربوط به ماده  )1بصورت امانی تا پایان قرارداد در اختیار دانشگاه
قرار گرفته و بدیهی است بعد از اتمام قرارداد به فروشنده مسترد خواهد گردید.
ماده  :6ناظر قرارداد
.1-6

در این قرارداد مدیر مرکز فناوری اطالعات دانشگاه یا نماینده/نمایندگان معرفی شده ایشان ،به عنوان
ناظر بر کلیه امور مرتبط با قرارداد پذیرفته شده و همچنین بر نحوه اجرای قرارداد ،نظارت خواهند داشت.

.2-6

کلیه پرداختها به طرف قراداد با گزارش کتبی تایید ناظر یا ناظرین و تایید نهایی دانشگاه صورت می
گیرد.

.3-6

ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و مدیریتی پیش بینی و اعمال نماید.

.4-6

نظارت بر اجرای تعهدات قانونی فروشنده و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.

ماده  :7فسخ قرارداد
 .1-7قرارداد بردو اساس قابل فسخ است:
الف) توافق طرفین .بر این اساس طرفین در چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر به توافق می رسند.
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ب) قصور فروشنده در انجام تعهدات خود به تشخیص ناظر.در صورتی که به تشخیص ناظر ،فروشنده
تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص ،بی کیفیت یا نامطلوب انجام دهد یا آن را انجام ندهد ،دانشگاه
میتواند با اخطار کتبی قبلی و ارائه مهلت ،این موضوع را به فروشنده اطالع دهد .در صورتی که در مهلت
مقرر دانشگاه ،فروشنده رضایت دانشگاه را جلب ننماید ،دانشگاه می تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه
خسارات خود را به تشخیص خود از مطالبات و ضمانتنامههای فروشنده ،اخذ و برداشت نموده و فروشنده
حق هر گونه اعتراض یا شکایت در خصوص ورود خسارت ،میزان خسارت و نحوه آن را در تمامی مراجع
اعم از قضائی و اداری از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده  :8حل اختالف
در صورت بروز اختالف بین طرفین در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ،موضوع ابتدا از طریق مذاکره و مصالحه حل
خواهد شد و چنانچه ظرف یک ماه توافق حاصل نگردد ،دفتر حقوقی دانشگاه مرجع حل اختالف خواهد بود .رأی
صادره قطعی و الزم و بدون صدور اجرائیه از سوی دادگاه نیز الزماالجراست.
این قرارداد در  8ماده و در  4نسخه یکسان تهیه و به امضاء و تائید طرفین رسیده است.
دانشگاه عالمه طباطبائی
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