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و شناسه ملي  145289( به شماره ثبت سهامي خاصقانون مدني بين شرکت مهندسي صفر و یک پرداز ) 10این قرارداد وفق ماده 

و خانم و عضو هيئت مدیره  سمت مدیرعاملاردکاني با به نمایندگي آقای مجيد فتاحي  411114954369و کداقتصادی  10101882239

به نشاني تهران، خيابان آیت اهلل کاشاني، خيابان وفا آذر شمالي، کوچه پانيذ، ساختمان آرین، نایب ریيس هيئت مدیره آسيه مددی با سمت 

به شماره ثبت .......................................................شرکت  طرف و کیاز شود ي م دهينام "سرویس دهنده"پس نیکه از ا 48650و تلفن  2واحد 

به نمایندگي  ............................................و کد اقتصادی...............................................ملي  شناسه....................................... 

و پست  ..............................و شماره تلفن:  ................................................................................................به نشاني : .......................................................آقای

 .دیمنعقد گرد در تهران ریبه شرح ز گر،یشود از طرف د يم دهينام "مشترک"که منبعد  ............................................................. الکترونيکي 

 تلقي قانوني نگردیده، اعالم مقابل طرف به کتبي و رسمي بصورت آن تغيير که زماني تا فوق شده اعالم نشاني به طرفين مکاتبات کليه

 .ميگردد

 

 :موضوع قرارداد (ماده یک 

 .( BSS/....../........)و مطابق با فاکتورپيوست شده ...............................................بهره برداری از سرور مجازی آني عبارتست از

 

 :مدت قرارداد (ماده دو 

قرارداد و با توافق طرفين قابل تمدید مي خواهد بود که در پایان  1400/....../......الي  1399/...../......و از تاریخ  ماه 12مدت زمان این قرارداد 

باشد. در صورتيکه هيچکدام از طرفين حداکثر یکماه قبل از انقضای مدت قرارداد با درخواست کتبي، فسخ و یا تغييری در آن را اعالم 

 ننمایند، برای یک دوره بعد تمدید صورت خواهد پذیرفت.

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن  (ماده سه

قرارداد، ....................... ریال بوده که با احتساب ارزش افزوده به ميزان ........................ ریال جمعا مبلغ  2خالص جهت انجام موضوع ماده  مبلغ

، توسط شده تحساب صادرپس از دریافت صورو  در ابتدای دوره ، که مي بایستکل ) ناخالص ( قرارداد .......................ریال تعيين ميگردد 

 مشترک پرداخت گردد.

در تمامي  ،کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمي 17/2/1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب   38و 16طبق ماده  : 1 تبصره

 از مشترک اخذمحاسبه و ماليات برارزش افزوده طبق نرخ سال  ،و برای هر مرحله پرداخت سرویس دهندههای صادره توسط  تحسابرصو

 در ضمن سایر کسورات قانوني محتمل در چارچوب قرارداد نيز بعهده مشترک مي باشد.ميگردد. 

در غير اینصورت سرویس به صورت معلق در  مشترک متعهد است در ابتدای هر دوره پرداخت  فاکتور صادر شده را انجام دهد. : 2 تبصره

 دیتا نگهداری خصوص در مسئوليتي شرکت و گردد سرویس مشترک جمع آوری مي مي آید و بعد از دوهفته در صورت عدم پرداخت

 .داشت نخواهد تعليق هفته دو از بعد مشترک

 برقراری های هزینه و معوقه های برقراری مجدد خدمات در صورت وجود امکانات واگذاری مجدد، منوط به پرداخت کليه بدهي:  3 تبصره

 .باشد مي مشترک توسط دهنده، سرویس تشخيص به فني خدمات

 تأمين تجهيزات نرم و تهيه به نياز صورت در و باشد ، صرفاً مربوط به اشتراک در مدت زمان قرارداد مي3مبلغ مندرج در ماده  : 4تبصره 

 .مي باشد آن پرداخت به متعهد مشترک و صادر جداگانه آن صورتحساب مازاد، خدمات هرگونه ارائه یا افزاری
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 سرویس دهنده:تعهدات  (ماده چهار

 ( تحویل خدمات به صورت الکترونيکي و از طریق پرتال کاربری به کاربر خواهد بود.4-1

 بابد.( در صورت بروز عوامل فورس ماژور و یا ابالغ نهادهای ذی صالح، سرویس موقتا متوقف و پس از رفع آن ادامه مي4-2

گيرد و صددفر و یک پرداز مسددئوليتي در شددده صددورت مي ثبتاتبات از طریق پنل کاربری و ایميل ( کليه ابالغيه ها، اخطارها، و مک4-3

 خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پيام ها توسط کاربر نخواهد دشت.

 باشد.  ( مشخصات سفارشات در هر لحظه برای کاربر از طریق پنل کاربری قابل مشاهده مي4-4

گيرد و صورت مي (IDCت های ثبت شده توسط تيم پشتيباني خدمات مرکز داده )طریق پاسخگویي به تيکاز ساعته  24 يبانيپشت( 4-5

 تماس گيرد. 02148650مشترک مي تواند در شرایط خاص و یا برای پيگيری با شماره 

4-6) IP سرویس دهندهترل ننظر و کتحت به وی واگذار شده،  مشترک تحت مسئوليت هایي که در طول مدت قرارداد و بصورت اماني ولي 

این تغييرات  البته داشته و برای خود محفوظ را تنها در مواقع ضروری IPحق هر گونه تغيير و جابجایي هر شماره  سرویس دهندهباشد. مي

 طي اطالع کتبي در زمان مناسب قبل از اجرا  با مشترک هماهنگ خواهد شد. 

 دهنده سرویس فني کارشناسان توسط آن تأیيد و فني توجيه ارایه با (IP Address) فيزیکي شناسه عدد 1  از بيش واگذاری : 5 تبصره

 .است انجام قابل مربوطه های هزینه پرداخت صورت در و

 IPدرصد توسط متقاضيان خارج از کشور و یا مصرف کنندگاني که با آدرس  5درگاه ارتباطي تامين شده حداکثر به ميزان  : 6ه تبصر

 غير ایراني به شبکه وصل هستند، قابل مصرف خواهد بود.

تقليل یابد،  3-4( چنانچه به هر علت پهنای باند تأمين شده از طرف سرویس دهنده به سطحي پایين تر از مقدار معين شده در بند 4-7

به زمان  %30زمان قطعي بعالوه  ضریب پایداری در شبکه سرویس دهنده، معادل  %99سرویس دهنده موظف است در صورت افت از سطح 

 سرویس مشترک اضافه نماید.

با مشترک خواهد  DDOS( سرویس دهنده در حدود متعارف شامل، امنيت اطالعات، همکاری فني و تخصصي جهت مقابله با حمالت 4-8

 داشت.

و اطالع رساني به مشترک اعمال و اجرا خواهد  ( هرگونه دستورات مقامات قضایي، انتظامي و امنيتي، مستقيماً و بدون نياز به هماهنگي4-9

شد یا اینکه بنا به صالحدید سرویس دهنده، دستورات عيناً جهت اجرا به مشترک ابالغ خواهد شد.  در صورت عدم پيگيری مشترک، 

 سرویس دهنده موظف به قطع ارایه خدمات تا زمان مرتفع شدن موارد پيش آمده مي باشد.
 

  :تعهدات مشترک (ماده پنج 
 

در غير اینصورت شرکت مجاز به قطع  به ثبت اطالعات و ارائه مدارک درخواستي صفر و یک پرداز مي باشد.مشترک موظف است ( 5-1

 سرویس دهي به مشترک مي باشد.

باشد ومسئوليت تمام فعاليت هایي که با نام ( مشترک مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلي که به او اختصاص داده شده مي5-2

  کاربری او انجام گردیده است بر عهده خواهد داشت. 

گونه مسئوليت ناشي از عدم رعایت قوانين فوق توسط رباشد و ه مشترک متعهد به رعایت کليه قوانين جمهوری اسالمي ایران مي( 5-3

وليتي در این زمينه ئهيچگونه مس سرویس دهندهبه عهده مشترک بوده و دستي و پاسخگویي به نهادهای باال مشترک و یا کاربران وی 

 نخواهد داشت. 

در سرورهای مجازی با توجه به حجم باالی اطالعات و محدودیت های نرم افزاری، بک آپ گيری توسط صفر و یک پرداز انجام   (5-4

در محل غير از سرورهای صفرو یک پرداز مي باشد. در صورت شود و مشترک موظف به تهيه بک آپ دوره ای طبق صالحدید خود نمي

 ایجاد مشکل نرم افزاری، سخت افزاری و از بين رفتن اطالعات صفرویک پرداز هيچ گونه مسئوليتي در این زمينه نخواهد داشت.

تواند هر زمان که صالح مي سرویس دهنده، سرویس دهندهدر مرکز داده های خدمات و منابع با توجه به ضرورت کنترل کيفيت  (5-5

د. در صورت عدم همکاری، عواقب باشمشترک نيز موظف به انجام هر گونه همکاری های الزم مي و بداند جهت انجام این امر اقدام نماید

 . های قانوني یا قراردادی بر عهدۀ خود مشترک خواهد بودفني و یا مسئوليت

خالف ضوابط استفاده از خدمات اینترنتي  (spamming)در حجم زیاد و نيز ارسال هرزنامه  حق ارسال نامه های الکترونيکيمشترک ( 5-6

 و ایجاد فشار بر روی تجهيزات و بروز اختالل در خدمات سایر مشترکين را ندارد. در صورت اثبات انجام این امر، مشترک مي بایستي براساس
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نسبت به جبران خسارت و پرداخت آن در صورت حساب ارسالي به نفورماتيک کارشناس رسمي دادگستری مورد تایيد شواری عالي انظر 

 وی اقدام نماید.

و یا به هر نحو مشمول عناوین اشاعه مطالبي که موجب تخریب و یا تضييع حقوق اشخاص حقيقي و یا حقوقي گردد حق مشترک ( 5-7

وليتي ئهيچگونه مس سرویس دهندهایت این بند به عهده مشترک بوده و را ندارد. مسئوليت عدم رعمجرمانه نظير توهين، تهمت و افترا باشد 

 در این خصوص نخواهد داشت.

انجام  زيو ن (Backdoor) يو در پشت ينترنتیتروجان، کرم ا روس،یانتشار هرگونه بدافزار )نه محدود به و ای یمشترک حق نگهدار( 5-8

کارشناس رسمي دادگستری بایستي براساس نظر صورت اثبات انجام این امر، مشترک ميدر را ندارد.  (Hack)و نفوذ  (Crack)امور مخرب 

 نسبت به جبران خسارت و پرداخت آن در صورت حساب ارسالي به وی اقدام نماید. مورد تایيد شواری عالي انفورماتيک

ک قطع و مشترک موظف به جبران خسارت دهنده، بالفاصله خدمت مشتر سیسرو صياز موارد فوق به تشخ کیدر صورت وقوع هر ( 5-9

 باشد. يم وارده

، مراتب پس از پرداخت درخواستي شرط وجود امکان واگذاری خدماته درصورت درخواست کتبي مشترک مبني بر ارتقاء خدمات و ب( 5-10

 انجام خواهد پذیرفت.  ،توسط مشترکتا پایان مدت قرارداد هزینه های مربوطه 

 ستميدور زدن س یبرا يعموم یها سیسرو گریو د VPN ،يپراکس یراه انداز یموضوع قرارداد براخدمات مشترک اجازه استفاده از  (5-11

 ( را ندارد.نگیلتري)ف یکشور یمحتوا شیپاال

باشد،به طوریکه مصرف پهنای باند در 10به1مصرفي به صورت نامتقارن و با نسبتمشترک متعهد مي گرددکه ميزان پهنای باند  (5-12

به سمت شبکه صفرویک پرداز باشد. در غير اینصورت مشترک موظف به پرداخت هزینه (Receive) برابر دریافت10حداقل(Send )ارسال

 .مطابق با صورتحساب صادره از سمت صفرویک پرداز مطابق با تعرفه روز مي باشد

 

 :حوادث غیر مترقبه (ماده شش 

جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومي،  )و نه محدود به( از قبيل سرویس دهنده ختياربه هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و سایر عوامل خارج از ا

از ) های تابعهصاعقه، آتش سوزی، زلزله، سيل، اشکاالت ناشي از تصميمات و عمليات داخلي وزات ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت

های جدید لانين و مقررات و دستورالعمت و واردات، محدودیت تبادل ارزی با خارج، وضع قوا، محدودیت صادر( های مخابراتجمله شرکت

ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با اشکال مواجه گونهالعاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، بهدولتي تا زماني که وضعيت فوق

 نخواهد بود.  سرویس دهندهکند مسئوليتي متوجه 

 :مرجع حل اختالف ( ماده هفت

سعي خواهند نمود از طریق مذاکرت دوستانه نسبت  در ابتدای اجرای قرارداد، طرفين  ر تعبير و تفسير و یا نحوهدر صورت بروز اختالف د

 قانونيذیصالح در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرفين مجاز و مختار مي باشند که به مراجع  .به حل و فصل اختالف اقدام نمایند

 مراجعه نمایند.  )واقع در شهر تهران( جمهوری اسالمي ایران

 :نسخ قراردادتوزیع  هشت(ماده 

کنندگان زیر امضاءباشند. در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان مي بند 72 و تبصره 6و  ماده 8این قرارداد در 

 مي باشند.طبق آخرین روزنامه رسمي، مجاز به امضاء اسناد شرکت های متبوع خویش 

 

 مشترک

 ..آقای/خانم................ 

                           

 اردکانی مجید فتاحیآقای 

 و عضو هیئت مدیره مدیر عامل

 
 خانم آسیه مددی

 نایب رییس هیئت مدیره
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 (SLAفرم توافقنامه سطح خدمات )

 :تعاریف 

 

1. Availability :پيمانکار در صد برقراری ارتباط و دسترسي به شبکه 

2. Response Time : زمان آغاز پاسخگویي پيمانکار به مشکالت کارفرما با توجه به مانيتورینگ شبانه روزی شبکه 

  روز هفته در کل ایام سال از طریق تلفن، تيکت و ایميل به صورت رایگان در اختيار  7ساعته،  24سرویس فوق با پشتيباني

 مشترکين محترم قرار خواهد گرفت.

 خود با هماهنگي قبلي با واحد فروش در ساعات اداری و همچنين در مواقع خاص و اورژانسي   ي کامل مشتری به سروردسترس

 با هماهنگي از طریق تماس و یا ارسال تيکت  با واحد فني امکانپذیر مي باشد.

 

3. Packet Loss : درصد گم شدن بسته ها که با اجرای دستورPing ه گيری است. )در صورتيکه در زماني مشخص قابل انداز

 پهنای باند خریداری شده نباشد( %90پهنای باند مصرفي بيش از 

4. Ping : ارسال بسته هایICMP  بایت یکبار در دو ثانيه. 100به حجم 

  :میزان تضمین کیفیت 

1.  Availability در ماه تضمين مي نماید.%  9/99: پيمانکار درصد برقراری ارتباط کارفرما را تا 

2.  Response Time ساعت کاری )در صورت بروز مشکل از بخش فني پيگيری مي گردد.( 2: حداکثر 

3.  Packet Loss : در ماه دارای  %3سرویس کارفرما حداکثر معادلPacket Loss خواهد بود . 

 :جرایم 

صورت عدم تحقق : Availability .  الف شده در ماه %  9/99در  سرویس ارائه  سي کارفرما به  ستر سرویس  705که معادل د ساعت 

 ميباشد به ترتيب ذیل جریمه به کارفرما پرداخت ميشود.

 مبزان جبران خسارت مدت زمان مرجع ميزان قطعي

 ساعت اضافه سرویس 2 درماه دقيقه تا نيم ساعت 15

 ساعت اضافه سرویس 4 درماه ساعت 1نيم ساعت تا 

 روز اضافه سرویس 1 درماه ساعت 2ساعت تا  1

 روز اضافه سرویس 2 درماه ساعت به باال 3
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 قطعي های ناشي از موارد ذیل شامل جریمه نمي شود: * تبصره :

شبکه که حداقل  (1 سرویس های دوره ای  صورت کتبي یا الکترونيکي  24قطعي های مربوط به تعمير و نگهداری و  ساعت قبل و به 

 به اطالع کارفرما رسانده شود. 

 حوادث قوه قهریه مانند حوادث طبيعي یا قوانين و مقررات ابالغي کشور.قطعي های ناشي از  (2

 قطعي هایي که بنا به در خواست کار فرما ایجاد مي شود مانند تغيير محل سکونت ، تست شبکه داخلي و غيره. (3

 قطعي های ناشي از تخطي کارفرما از قوانين ومقررات جاری کشور در زمينه استفاده از اینترنت (4

 ای ناشي از اختالالت اینترنت جهاني ، زیر ساخت مخابراتي کشورقطعي ه (5

 قطعي های ناشي از عدم پرداخت شارژ ماهيانه. (6

 :Packet Loss ب.      

باشددد دو برابر زمان توسددط اختالل در ماه در ارسددال  Packet Lossدر ماه دارای  %3چنانچه سددرویس کارفرما به طور متوسددط بيش از 

Packet  های کارفرما اعتبار در نظر گرفته مي شود. 

  :ابزار نظارتی 

سرویس کارفرما و برای اندازه گير صب و راه اندازی  شده ، پس از ن ضمين ها و جرایم ذکر  ستاندارد جهت امکان نظارت بر ت ی و به منظور ارائه ا

ي ارائه م لينکو وضددعيت  مانيتورینگمشدداهده گراف پهنای باند تحویلي ، کد کاربری و رمز عبور در اختيار کارفرما جهت اسددتفاده از نرم افزار 

 شود.
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