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  به نام خدا
  

خوانده ......................... که از این به بعد  ............................قانون مدنی این توافقنامه در تاریخ ثبت شده در باالي این برگه ما بین  238و  10به استناد مفاد ماده 
این قرارداد از . خوانده می شود منعقد می گردد .......................که در این پیمان  ماده یکدر جدول  با مشخصات مندرج...................................  می شود از یک سو و

  .هر حیث تابع قوانین جاري حاکم بر کشور ایران خواهد بود
  

  کارفرما اطالعات شغلیمشخصات و  - 1ماده 
  

  مشخصات اولیه کارفرما
    :نام کارفرما
    :آدرس
    :تلفن

    :تآدرس سای
    :ایمیل

    :شماره پروانه کسب/شماره ثبت
  

  مشخصات اولیه پیمانکار
    :نام پیمانکار
    :آدرس
    :تلفن
    :آدرس سایت
    :ایمیل

    :شماره پروانه کسب/شماره ثبت
  

  موضوع پروژه -  2ماده 
  

 هب 1با رعایت موارد قید شده در ضمیمه شماره ا کارفرماي ذکر شده در جدول باال پروژه طراحی و توسعه وب سایت فروشگاه خود ربدینوسیله 
  . به عنوان پیمانکار واگذار می نماید پیمانکار ذکر شده در جدول باالعهده 

  
  

  مدت اعتبار قرارداد  -  3ماده 
  

  .می باشد............... ................درج تبادل اطالعات الزم فی ما بین به مدت مدت زمان اعتبار این قرار داد از زمان انعقاد و پس از 
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  تعهدات پیمانکار -  4ماده 
  :پیمانکار و طرف قرار داد انجام موارد زیر را متعهد می شود

  
  بدیهی است که پیاده سازي موارد دیگر نیازمند توافق مجدد می  .این قرار داد 1شماره  موارد درج شده در پیوستپیاده سازي و انجام

 .باشد
  

  عالوه بر  .ر طبق نمودار زمانبندي شماره یک با تاخیر حداکثر یک هفته نسبت به انجام پروژه اقدام نمایدشود که بپیمانکار متعهد می
زمانبندي مشخص شده در نمودار دو هفته دیگر به منظور بررسی نهایی و رفع اشکاالت احتمالی و نهایی سازي پروژه در نظر گرفته شده 

 .است
  

  ما بین طرفین  يخارج از موارد تعیین شده در این قرار داد منوط به عقد قرارداد کتبی دیگر یویژگی هاي اضافسرویس و یا گونه ارائه هر
  .می باشد و پیمانکار مسئولیتی در قبال چنین مواردي به عهده نخواهد داشت

  
 یعنی نماینده کارفرما  به...................................... ................مدت حداکثر  پیمانکار متعهد می شود که در خاتمه کار آموزش هاي الزم را به

کارفرما هیچ مسئولیتی  کتبی جهت بهره گیري از سایت ارائه نماید و پس از طی دوره آموزشی و کسب رضایت............................................... 
 .در زمینه موارد آموزشی متوجه پیمانکار نخواهد بود

 
 پیمانکار متعهد می شود که در حین انجام کار کارفرما را از کیفیت انجام کار آگاه ساخته و با نظر توافقی وي پیشروي نماید. 

  
  یکسالخواهد بود که در طی این  )ماه پس از خاتمه جلسات آموزشی 12(یکسال زمان ارائه پشتیبانی رایگان پس از خاتمه پروزه 

 :ارد زیر می باشدپیمانکار تنها متعهد به مو
  

 الزم به ذکر است که بر طرف کردن مشکالت احتمالی میزبان  .برطرف نمودن اشکاالت احتمالی سیستم فعلی)Host ( سایت
در صورت نیاز به انجام این مورد توسط پیمانکار الزم است تا جزئیات در بند  .فروشگاه به عهده سرویس دهنده مربوطه می باشد

 .سایر موارد قید شود
 نظارت بر عملکرد سیستم. 
 پیگیري موارد آموزشی. 

  
  امتعهدات کارفر -  5ماده 

  :و طرف قرار داد انجام موارد زیر را متعهد می شود کارفرما
  

 منظور مجوزهاي الزم جهت اتصال به شبکه شتاب به و از جمله تصاویر، توضیحات اطالعات و مستندات مورد نیاز پیمانکار کلیه ارائه 
 .ژهتکمیل پرو

 
  و  در حین انجام پروژه تا خاتمه آن) مندرج در برگ ضمیمه قید شدهوصا موارد صخ(پایبندي به موارد تعهدات پیمانکار و عدم تغییر آن

 .عدم تغییر موارد مورد توافق
 

 مانکارینحوه پرداخت دستمزد پار بر اساس زمانبدي مندرج در جدول بند پرداخت دستمزد پیمانک. 
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  هرگونه استفاده خارج از عرف از حاصل . می شود که از حاصل کار تنها براي پیشبرد اهداف تعیین شده خود استفاده نمایدکارفرما متعهد
 ...و و رقبا، سو، استفاده هاي احتمالی) افراد خارج از حوضه تعهد( کار، همچون دراختیار گذاشتن سرس کد پروژه در دسترس دیگران 

 .یمانکار محفوظ می داردحق شکایت و اعتراض را براي پ
 

  با کارفرما متعهد است در حین انجام پروژه و در طی زمان پشتیانی تنها از نظرات و مشاوره هاي پیمانکار بهره ببرد و پیرامون پروژه تنها
  .پیمانکار خود در تعامل باشد

 
 بنابراین از طرف کارفرما  .تعامالت احتمالی پیشبرد کاراز طرف کارفرما جهت پیمانکار  معرفی یک نماینده به ....................................................

 .به عنوان رابط مورد نظر معرفی می گردد.................................................... با شماره تماس 
  

  موارد لغو پروژه -  6ماده 
 

  ،در . روز از ارسال اخطار مجاز به فسخ قرار داد می باشد 15طرف مقابل با اخطار کتبی به فاصله چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند
درصد این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل می باشد و خسارات  متعلقه نسبت به 

درصد پیشرفت کرده باشد و مبلغ کل قرار داد یک  60به عنوان مثال اگر پروژه  .محاسبه خواهد شد پیشرفت کار و قابل استفاده بودن حاصل
، کارفرما می بایست مبلغ ششصد هزار تومان را و لغو پروژه در زمان اعتبار قرارداد از سوي کارفرما ابالغ شده باشد میلیون تومان باشد

که در چنین حالتی موارد پشتیبانی از جانب پیمانکار منوط به موارد انجام شده خواهد  بدیهی است. بابت دستمزد و خاتمه کار بپردازد
 .بود

  
  دهاضافه اگر پیمانکار بنا به دالیلی خارج از موارد توافق شده نسبت به لغو پروژه اقدام نماید، ملزم به استرداد مبلغ دریافتی به کارفرما به  

در چنین حالتی کارفرما هیچ حقی نسبت به مالکیت معنوي موارد تولید  است بدیهی. باشددرصد جریمه کل مبلغ دریافتی می ) 10(
 .شده نخواهد داشت

  
  نحوه پرداخت دستمزد پیمانکار -  7ماده 

  
......................... به حروف مبلغمجموعا به موجب توافق صورت گرفته کارفرما متعهد می شود تا   ...............................................به عدد و  ........................

 .مد بپردازدآخواهد  در جدول ذیل و در زمانبندي که در همین بند در ادامه ...................................................کار یعنی نپیمابه بابت دستمزد پروژه 
  :زمانبندي پرداخت به شرح زیر می باشد

  
  توضیح  ن پرداختزما  مبلغ
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 مترقبه غیر حوادث  – 8ماده 

  
 مهلک، هاي بیماري و طبیعی حوادث کلیهقطعی مداوم و سراسري اینترنت از جانب شرکت هاي اینترنتی و  سوزي، آتش شامل، مترقبه غیر حوادث بروز صورت در

 صورت در و پذیرفت خواهد صورت طرفین توافق با همکاري ادامه انجامد، طول به ماه یک از بیش تعلیق مدت چنانچه. یابد می ادامه آن از پس و معلق قرارداد
  .در صورت فسخ قرارداد، مطالبات طرفین تسویه خواهد شد .شد خواهد فسخ قرارداد توافق عدم

  
  :اختالف حل  – 9 ماده 

 رسیدگی اختالف مورد موارد به طرفین اعتماد مورد نمایندگان از مرکب شورایی در طرح یا اکرهمذ طریق از ابتدا قرارداد، طرفین این به راجع اختالف موارد تمام در
 و سلب خود از مکتوب و مستند توافق ثبت از پس را خود نمایندگان یا خود جانب از مصالحه و توافق از حاصله نظر و راي به نسبت اعتراض هرگونه حق و کرده
  .در صورت حاصل نشدن نتیجه مراتب از طریق دادگاه هاي صالحه مورد برسی قرار خواهد گرفت .باشند می شده یاد تصمیمات فادم اجراي به ملتزم و نموده ساقط

  
   

  سایر موارد
  

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

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

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

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

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

  طرفین قراداد يتوافق نهایی و مهر امضا
  
  

  مهر و امضاي پیمانکار  مهر و امضاي کارفرما
  

  .به همراه ضمیمه دو صفحه اي در دو نسخه و با اعتبار یکسان تنظیم شده استماده  9و صفحه  )4( چهاراین قرارداد در 


