بسمه تعالی

قرارداد طراحی وبسایت
ماده  -1موضوع قرارداد
طراحی وب سایت و انجام امور مربوطه با مشخصات زیر:
......................................................
......................................................
......................................................

ماده  -2طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابين آقای بهنود مصطفائی که از این پس در این قرارداد پيمانکار ناميده می شود و از یک طرف  .................................که
از این پس در این قرارداد کارفرما ناميده می شود ،به شرح ذیل منعقد و طرفين قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
 2-1مشخصات طرفین
 2-1-1مشخصات پیمانکار(حقیقی)
آقای بهنود مصطفائی ( کد ملی - 1360257314 :فرزند جواد  -صادره از تبریز  -ایميل- Behnoud.Mostafaie@gmail.com :
وبسایت)AKAY.IR :
 2-1-2مشخصات کارفرما(حقیقی)
نام و نام خانوادگی

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

کد ملی .............................................

آدرس پست الکترونيک

 ..............................................نشانی  ................................................................... ..............تلفن ...........................
 2-2کليه اعالنات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده  2-1برای طرفين به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفين قرارداد
می باشد .

ماده  :3مبلغ قرارداد
1-3مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده  1این قرارداد،
به مبلغ  ...............................................میباشد.

ماده  :4شرایط پرداخت
مرحله  :4-1پرداخت  50درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پيش پرداخت از طرف کارفرما.
مرحله  :4-2پرداخت  50درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح و تأیيد کلی کارفرما.
 :4-3مدت زمان تأیيد طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در مرحله  2مندرج در بند  4-2حداکثر  7روز
کاری می باشد ،در صورت گذشت بيش از  7روز کاری از زمان ارائه طرح و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیيد و یا عدم تأیيد طرح ،روزانه
مبلغ  100,000ریال به عنوان خسارت تأخير می بایست به پيمانکار پرداخت گردد.
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 : 4-4در صورت گذشت بيش از  7روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پيمان کار اطالع رسانی الزم را انجام داده باشد،
بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پيمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صالح دید
مشخص می نماید.
 :4-5درصورتی که طرح مرحله  2به تأیيد کلی کارفرما برسد و فقط تغييرات جزئی در بخش هایی خاص درخواست شود ،تسویه این مراحل
همچنان می بایست حداکثر طی  7روز کاری انجام گردد .در مقابل پيمانکار متعهد می شود با توجه به ميزان تغييرات در اسرع وقت نسبت به
اعمال تغييرات اقدام نماید.
 :4-6درصورتی که کارفرما طرح مرحله  2را در مجموع تأیيد نکند ،می تواند تسویه این مرحله را تا انجام تغييرات مورد انتظار به تعویق
بياندازد .بدیهی است مدت زمان الزم برای انجام تغييرات که از سوی پيمانکار تعيين می گردد ،به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه
ميگردد.

ماده  :5شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفين و پرداخت مبلغ پيش پرداخت ،نافذ ،معتبر و الزم االجرا است.
 : 5-1در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پيش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد ،مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد که
درماده  6همين قرارداد درج شده است ،متناسب با اختالف تاریخ امضاء قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پيش پرداخت ،افزایش خواهد یافت.

ماده  : 6مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفين  ..........روز کاری می باشد.
 :6-1مبنای تعيين مدت زمان الزم برای انجام موضوع قرارداد ،ارائه اطالعات و توضيحات اوليه به پيمانکار همزمان با پرداخت وجه پيش
پرداخت و امضاء قرارداد و همچنين تأیيد طرح ارائه شده به کارفرما در مرحل  2مندرج در بند  4-2می باشد .بدیهی است در صورت عدم
ارائه اطالعات در زمان پرداخت پيش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنين عدم تأیيد طرح و درخواست تغييرات و یا طراحی و پياده سازی
مجدد طرح ها ،زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پيش پرداخت و امضاء قرارداد تا زمان ارائه اطالعات اوليه از سوی کارفرما و همچنين
مدت زمان الزم برای انجام تغييرات که از سوی پيمانکار تعيين می شود ،به مدت زمان الزم برای تحویل موضوع قرارداد اضافه می شود.

ماده :7خدمات پشتیبانی
 : 7-1خدمات پشتيبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله  2قرارداد ،مندرج در بند  4-2است که
در سال های آتی با پرداخت  20درصد مبلغ کل قرارداد ،به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.
خدمات پشتيبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحيح موارد مندرج در ماده  1همين قرارداد است.
 : 7-2در صورت ميزبانی تارنما از سوی پيمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتيبانی ،پيمانکار می تواند خدمات ميزبانی وب سایت کارفرما
را قطع نماید.

ماده  :8تعهدات طرفین
 8-1تعهدات پیمانکار
 : 8-1-1کليه اطالعاتی که توسط کارفرما در اختيار پيمانکار قرار ميگيرد از سوی پيمانکار محرمانه تلقی ميگردد و پيمانکار موظف به حفظ و
نگهداری اطالعات داده شده بوده و حق در اختيار دادن این اطالعات را به سایر ندارد.
 : 8-1-2پيمانکار متعهد می شود کليه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد ،به کارفرما ارائه دهد.
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 8-1-3پيمانکار موظف به تأمين امنيت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
 8-1-4پيمانکار متعهد می شود ،در طول قرارداد کليه مشکالت فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
 8-1-5پيمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ  100,000ریال به عنوان خسارت
تأخير به کارفرما پرداخت نماید.
 8-1-6در صورت درخواست جلسات آموزشی از طرف کارفرما ،کارفرما می بایست هزینه تعيين شده از سوی پيمانکار را بپردازد.
 :8-2تعهدات کارفرما
 :8-2-1پيمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء ( روگوی پيمانکار
در پایين وبسایت) نماید ،مگر در صورتی که طرفين در این مورد به توافق برسند.
 :8-2-1-1در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای طرح نماید ،می بایست مبلغ  300هزار تومان به پيمانکار به عنوان عدم درج اسم
پيمانکار در طرح را پرداخت نماید.
 :8-2-2پيمانکار هيچ گونه مسوليتی در قبال در اختيار قرار گرفتن اطالعات امنيتی وب سایت به افراد غير به هر نحوی از سوی کارفرما را
ندارد.
 :8-2-3کارفرما متعهد می شود پس از تأیيد طرح در مرحله  2مندرج در بند  ،4-2هرگونه درخواست تغيير که منجر به طراحی مجدد و یا
تغييرات در بخشی از طرح شود ،هزینه آن را طبق برآورد پيمانکار پرداخت نماید.
 :8-2-4در صورت عدم پرداخت  %50باقی مبلغ قرارداد پس از تأیيد طرح در مرحله  2مندرج در بند  4-2از سوی کارفرما ،پيمانکار حق
فسخ قرارداد را خواهد داشت و  %50پيش پرداخت به عنوان حق الزحمه پيمانکار بازگردانده نخواهد شد .بدیهی است وبسایت طراحی شده
نيز تا پرداخت کامل مبلغ قرارداد از دسترس خارج میشود.

ماده  :9فسخ قرارداد
قرار داد از نوع الزم االجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفين قابل فسخ می باشد.

ماده  :10نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ...........................در  10ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيد.
 :10-1نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.

پیمانکار
نام

کارفرما
امضاء شاهد

نام

امضاء

امضاء

تاریخ

تاریخ
امضاء شاهد
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