
  

  هو الرزاق

  قرارداد طراحي وبسايت

  

وم غربي، ـخ، خيابان سـالبرز، فرديس، شهرك وحدت، بلوار يبه نشاني:  حسن احدي به نمايندگي آقاي گروه طراحي وب شهر اين قرارداد ما بين 

                                     به نمايندگي آقاي/خانم                              اين پس مجري ناميده مي شود، و، كه از ٠٢٦٣٦٦٦٨٣٢٨و شماره تلفن: ،  ٨٠پالك 

كه از اين پس كارفرما                        و شماره تلفن:                    به نشاني:                                                                                  
به شرح و شرايط زير منعقد مي گردد كه طرفين ضمن العقد حاضر با امضاي ذيل آن خود را به اجراي                          تاريخ:ناميده مي شود، در 

  مفاد آن متعهد و ملزم نمودند.

  

  موضوع قرارداد: – ١ماده 

پيوست  –طراحي و راه اندازي وبسايت اختصاصي مطابق پيوست فني ( مدارك و مستندات ارائه شده در زمان عقد قرارداد از طرف كارفرما   -١-١
  ) ١شماره 

  ) ٢ثبت دامنه                                              به مدت يك سال شمسي ( پيوست شماره  -١-٢

  ) ٣به مدت يك سال شمسي (پيوست شماره                                ميزباني وب              -١-٣

  

  مدت اجراي قرارداد: – ٢ماده 

  اجراي اين قرارداد به مدت               روز كاري از زمان تحويل اسناد و اطالعات و پرداخت اوليه محاسبه مي گردد.

نظر كارفرما به استعالم هاي مجري در خصوص اتودها، طرح هاي تكميلي و صفحات ساخته تاخيرات ناشي از عدم پاسخگويي يا عدم اعالم : ١ صرهتب

  شده به سقف زماني قرارداد اضافه مي شود، اما در زمان پرداخت ها تغييري ايجاد نخواهد شد.

  قابل افزايش است. روز ١٥قرارداد بر حسب نوع پروژه، براي تست و استيبل شدن و رفع نواقص، تا  مدت زمان اجراي: ٢تبصره 

  

  مبلغ قرار داد  -٣ماده 

قرارداد، به مجري پرداخت  ٤ريال مي باشد كه بر اساس ماده  .............                      ..                                .................. مبلغ كل قرار داد -٣-١

  .  مي گردد

  

  

  مهر و امضاء مجري                                                  كارفرما                                   مهر و امضاء نماينده 



  

  :نحوه پرداخت  -٤ماده 

 .در زمان عقد قراردادبه عنوان پيش پرداخت ريال   ......                                                                                    ................. مبلغ - 

سايت و تاييد توسط  ماكت اوليهريال پس از تحويل  ..                                                                                  ........................مبلغ  - 

  كارفرما.

 ريال پس از تحويل موضوع قرارداد حداكثر تا تاريخ:.............                                                                             .....................مبلغ - 

  

هزينه هاست و دامين افزون بر اين مبلغ بوده و به صورت جداگانه و نقدًا در در صورت تمايل كارفرما به اجاره هاست و دامين توسط مجري، تبصره: 

، و همچنين شارژ دامينمجري در رابطه با هزينه اوليه راه اندازي سايت، يعني اجاره هاست و نگام عقد قرارداد دريافت مي گردد. در غير اين صورت ه

هيچگونه همچنين در مورد مشكالت احتمالي در مورد هاست و دامين، مجري صرفا پيگيري كننده مي باشد و  هيچگونه تعهدي ندارد. آنهاساليانه 

  مسئوليتي متوجه مجري نيست.

  : تعهدات مجري -٥ماده 

مجري تعهد مي نمايد در صورت درخواست كارفرما خدمات پشتيباني و عمليات توسعه موضوع قرارداد را طي عقد قرارداد جديدي عهده دار   -٥-١

  گردد .

گيرد. بديهي است اين پشتيباني  عهده ميه ت نرم افزاري و منطقي را بسايت شامل اشكاال پشتيبانييك ماه پس از تحويل كامل، مجري به مدت  -٥-٢

بصورت شامل مواردي از قبيل تغيير در طراحي و ساختار سايت و يا كم و زياد كردن ماژولهاي موضوع قرارداد نبوده و در صورت درخواست كارفرما، 

  جداگانه صورتحساب صادر خواهد شد.

ه مجري پس از تحويل و اتمام مدت زمان پشتيباني رايگان، هيچگونه تعهدي بابت نگهداري، پشتيباني، ارتقاء، تغيير محتوا، و همچنين هيچگونتبصره: 

يباني با خرابي و توقف سرور ندارد، و چنانچه كارفرما مايل باشد، با انعقاد يك قرارداد مجزاي پشتمسئوليتي در مورد مشكالت بانك و دروازه پرداخت، 

  مجري، كه به طور جداگانه تنظيم مي گردد، مسائل مربوط به پشتيباني و نگهداري سايت را مرتفع مي نمايد.

  

  : تعهدات كارفرما -٦ماده 

 .پرداخت نمايدقرارداد به مجري و ساير شرايط  ٤را مطابق با ماده و ساير تعهدات مالي قرارداد  ٣مبالغ مندرج در ماده كارفرما متعهد مي گردد  -٦-١

بعنوان خسارت در غير اين صورت به ازاي هر روز ديركرد به نسبت يك روز از مبلغ قرارداد (حاصل تقسيم مبلغ قرارداد بر تعداد روزهاي زمان قرارداد ) 

نداشته و كليه خسارات پروژه  مجري تعهدي نسبت به ادامه و اتمام . در صورت تعلل در پرداخت بيش از يك هفته،بپردازد مجريوارده از ديركرد به 

   وارده بر عهده كارفرما خواهد بود.

  مهر و امضاء مجري                                                  كارفرما                                   مهر و امضاء نماينده 



  

متعهد به پرداخت كليه هزينه هاي انجام شده  نشده و ضمنامسترد  ٤مبالغ پرداختي ماده ، چنانچه كارفرما قرارداد را در هر مرحله فسخ نمايد -٦-٢

  .تا آن مرحله بعنوان خسارت مي باشد

  كارفرما متعهد مي گردد فردي را بعنوان نماينده تام االختيار خود براي نظارت پياده سازي موضوع قرارداد به مجري معرفي نمايد . -٦-٣

روز پس از تحويل سيستم در هر فاز، سه  اعالم نظر نماينده كارفرما در خصوص اتودها، طرح هاي تكميلي و صفحات ساخته شدهحداكثر فرصت  -٦-٤

فاز خواهد بود. ضمنا حداكثر ميزان اعمال تغييرات در فاز كاري مي باشد. بديهي است عدم اعالم نظر كتبي در مهلت اشاره شده به معني تاييد آن 

  بوده و پس از تحويل نهائي، در صورت درخواست كارفرما براي اعمال تغييرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد. %١٠فاز دوم  و در %١٥اول، 

 كردن ديجيتايز فيلم، و صدا موسيقي، توليد و تهيهانيميشن هاي خاص،  محتوا گذاري، هزينه عكاسي صنعتي و تبليغاتي، تايپ، ترجمه،تبصره: 

  .باشد مي كارفرما عهدهه ب ديگر متفرقه موارد و ، خريد افزونهسايت ساختار در اساسي تغييرات فيلم، و صدا و موسيقي

  

  :  قهريه (فورس ماژور ) -٧ماده 

 اثرات واگيردار، هاي بيماري فان،طو صاعقه، عمومي، اغتشاش و اعتصاب، در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ

مشكالت مربوط  ،از كشور خارج با ارزي تبادل محدوديت واردات، و صادرات محدوديت ماهواره، از ناشي اشكاالت ها، ماهواره روي بر خورشيد موضعي

 اينها مانند و دولتي دستورالعملهاي و مقررات و قوانين وضعبه بستر و زيرساخت هاي دسترسي به اينترنت داخل كشور و محدوديت هاي اعمال شده، 

مجري از  كند، مواجه اشكال با را قرارداد اين خدمات و تعهدات انجام كه اي گونه به باشد، نشده برطرف آن تبعات و العاده فوق وضعيت كه زماني تا

  مسئوليت مبراست و ادامه همكاري منوط به توافق طرفين مي باشد.

 قرارداد اين موضوع اجراي و گرفت خواهد قرار بررسي مورد موضوع كارفرما و مجري از مركب هاي كميته تشكيل با فوق آمدهاي پيش وقوع صورت در

 حق كارفرما و مجري ، انجاميد طول به بيشتر ماه سه از تعليق حالت كه صورتي در و آمد خواهد در تعليق حالت به ماده اين در مذكور حوادث رفع تا

 ادامه كار به گرددمي اعالم كارفرما به مجري طرف از و تعيين زمان عوامل و شرايط با متناسب كه جديدي پيشنهاد و قيمتها با كه داشت خواهند

  .دهند

  

  : حل اختالفات – ٨ماده 

 كوشش طرفين، جات آن بين طرفين قرارداد رخ دهددر صورت بروز اختالفاتي كه ممكن است در حين اجراي اين قرارداد يا بر اثر تغيير و تفسير مندر

 و كارفرما از مركب كميسيونى به اختالف صورت اين غير در .نمايند فصل و حل دوستانه طوربه را اين مورد از ناشى اختالفات كليه كه نمود خواهند

  .باشدمى االجراءالزم طرفين براى حاكم رأى عنوان به مزبور كميسيون رأى. شد خواهد ارجاع الطرفينمرضى هاىنماينده و مجري
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  :ضمائم قرار داد  – ٩ماده 

، امضاء طرفين رسيده است مي باشده و طبقه بندي عمليات موضوع قرارداد طبق شرح خدمات پيوست كه جزء الينفك اين قرارداد بوده و ب نحوه اجرا

، يعني فرم ١پيوست شماره و در طول اجراي موضوع قرارداد، كارفرما حق هيچگونه تغيير يا افزايش موارد طراحي را ندارد، و مجري صرفا بر طبق 

) ليست ١طراحي وبسايت ( پيوست شماره  كه در زمان عقد قرارداد از كارفرما دريافت كرده و در فرم سفارش سفارش طراحي وبسايت و مستندات اوليه

تحت  ،كه هر كدام حكم واحد را دارند ، و در دو نسخهتبصره پنجاين قرارداد به همراه ضمائم مربوط در نه ماده و ه را پيش خواهد برد. ژ، پروشده

  و پس از امضاء مبادله گرديد. شده تنظيم قوانين جمهوري اسالمي 

  

  

  

  مهر و امضاء مجري                                                  كارفرما                                   مهر و امضاء نماينده 

  

  

  


