
   

 قرارداد تامین منابع الکترونیک

سػاًی ٍ کتاتخاًِ هشکضی داًـگاُ  هاتیي هشکض اطالع تِ هٌظَس اػتفادُ اص خذهات تحَیل هذسک ، ایي قشاس داد فی

پشدیغ داًـگاُ  -داًـگاُ فشدٍػی هـْذ -تِ آدسع: هـْذ ػشکاسخاًن دکتش صّشُ ػثاػیفشدٍػی هـْذ تِ ًوایٌذگی 

ؿَد اص یکؼَ ٍ ػاصهاى /  ًاهیذُ هی“ سػاًی هشکض اطالع“اد هشکض اطالع سػاًی ٍ کتاتخاًِ هشکضی ، کِ دس ایي قشاسد –

 ............کتاتخاًِ تا ًوایٌذگی آقا/ خاًن ................... تِ آدسع ..................................................................

 ؿَد، اص ػَی دیگش هٌؼقذ هی گشدد.                                                                         ًاهیذُ هی“ طشف قشاسداد“تِ ؿواسُ تلفي  ......................... کِ دس ایي قشاسداد 

 

 ماده اول : موضوع قرارداد   

 سک الکتشًٍیکی دس حَصُ ّای هختلف ػلویػثاست اػت اص اسائِ خذهات تحَیل هذا      

 

 ماده دوم: مبلغ قرارداد  

 تا تَجِ تِ هَاسد هٌذسج دسهادُ یك، هثلغ اسائِ خذهات تشاػاع تؼشفِ پیَػت خَاّذ تَد.

ک سیال تاتت ّضیٌِ اؿتشا0111111گشدد هثلغ  تِ هٌظَس اجشای هادُ دٍم قشاسداد..................... هتؼْذ هی تبصره:     

تاًك تجاست   425222654سیال تاتت ّضیٌِ خذهات دس طی یکؼال تِ حؼاب جاسی  2111111ػالیاًِ ٍ هثلغ

ؿؼثِ پشدیغ داًـگاُ تِ ًام ػَایذ اختصاصی هؼاًٍت پظٍّـی داًـگاُ فشدٍػی ٍاسیض ًوایذ. کِ دس پایاى هذت قشاسداد 

هشکض تؼَیِ حؼاب ٍ اداهِ اسائِ خذهات تا ؿاسط هجذد ٍ یا دس صهاى اتوام ٍجِ ٍدیؼِ پغ اص اسػال صَستحؼاب اص ػَی 

 پزیش خَاّذ تَد. سیال اهکاى 2111111حؼاب تا هثلغ 

 

  
 

 بسمه تعالی
 

 شماره:..........................

 تاریخ:...........................

 پیوست:.........................



 ماده سوم: زمان قرارداد  

هذت صهاى قشاسداد اص تاسیخ                   تا هَسخِ                 تِ هذت یك ػال ؿوؼی هی تاؿذ. پغ اص 

ست تَافق طشفیي  تشاػاع تؼشفِ ّای جذیذ، قشاسداد قاتل توذیذ اػت. تذیْی اػت پایاى هذت صهاى قشاسداد ٍ دس صَ

 پشداخت ّضیٌِ اؿتشاک ػالیاًِ دس پایاى ّش ػال تش ػْذُ طشف قشاس داد هی تاؿذ.

 

 ماده چهارم: شرایط قرارداد

خَد سا تِ ػٌَاى  تِ هٌظَس اجشای هفاد هادُ یك ایي قشاسداد، طشف قشاسداد هَظف اػت یکی اص  کاسؿٌاػاى -0

ساتط هؼتقین تا هشکض اطالع سػاًی هؼشفی ًوَدُ ٍ آدسع پؼت الکتشًٍیکی ٍی تِ صَست هکتَب ٍ سػوی جْت اًجام 

 هفاد هَضَع ایي قشاسداد دس اختیاس هشکض قشاس گیشد.

، تاسیخ هشکض اطالع سػاًی ّش ػِ هاُ یکثاس گضاسؽ اػتفادُ اص خذهات اسائِ ؿذُ سا تش حؼة سؿتِ هَضَػی -2

 ّای اسػالی ّوشاُ تا ّضیٌِ خذهات تِ طشف قشاسداد اسػال هی کٌذ. دسخَاػت ٍػٌَاى هقالِ

دس خَاػت تاهیي هذسک ٍ ًیض تحَیل هذاسک دسخَاػتی تِ صَست فاکغ ٍ پؼت الکتشًٍیکی قاتل اًجام  -3

 خَاّذ تَد.

 44سخَاػت هشاتة سا حذاکثش تا هشکض اطالع سػاًی هکلف اػت دس صَست ػذم اهکاى تاهیي هذسک هَسد د -4

   ػاػت تِ طشف قشاسداد اطالع دّذ.

سػاًی اقذاهی جْت تْیِ یا اسػال هذسک تِ ػول آٍسدُ  چٌاًچِ دس پی ٍصَل دسخَاػت، هشکض اطالع تبصره:

کؼش ّای اسػال ؿذُ غیشقاتل پزیشؽ تَدُ دس ایي حالت ًیض هثلغ خذهات هَسد دسخَاػت اص ٍدیؼِ  تاؿذ، لغَ دسخَاػت

   سػاًی خَاّذ تَد. خَاّذ ؿذ. تـخیص اقذام یا ػذم اقذام تا هشکض اطالع

 

 ماده پنج: حل و فصل اختالفات



دس صَست تشٍص اختالف دس اجشای هفاد ایي قشاسداد کویتِ ای هشکة اص ًوایٌذگاى طشفیي ًؼثت تِ سفغ اتْاهات  

 اقذام ٍ دس صَست ػذم تَافق هَضَع اص طشیق هشاجغ صالح ٍ ریشتط قاتل پیگیشی خَاّذ تَد.

 ماده شش:

 ّش کذام اص ًؼخ، حکن ٍاحذ داسًذ.ایي قشاسداد دسؿؾ هادُ ٍ دٍ تثصشُ ٍ ػِ ًؼخِ تْیِ ٍ تٌظین گشدیذُ ٍ 

 

                                       ..............................        .............................. 

 سئیغ .........................     سػاًی ٍ کتاتخاًِ هشکضی  سئیغ هشکض اطالع

 داًـگاُ فشدٍػی هـْذ       

 

 طالع رسانیبهای خدمات ا

 

 سیال 02222تحَیل هقالِ التیي                                              .1

 سیال 1222تحَیل کتة الکتشًٍیکی ّش صفحِ                           .0

 سیال  52222تحَیل پایاى ًاهِ الکتشًٍیکی التیي                        .3

 سیال CIVILICA                   12222تحَیل هقالِ فاسػی اص  .4

 سیال 5222تحَیل هقالِ فاسػی اص ػایش پایگاُ ّا                       .5

 سیال 5000رخیشُ  سٍی ػی دی                                         .6

 

 

 

 

 

 


