باسمه تعالی

تاریخ...............:

قرارداد طراحی سایت تگ نویس
با استعانت از خداوند متعال اين قرارداد طبق ماده  10قانون مدنی فی مابین  ..........................................با کد ملی
 ...............................................که از اين پس به آدرس اينترنتی  .....................................................به عنوان کارفرما
شناخته می شود و از طرف ديگر گروه طراحی و برنامه نويسی تگ نويس که به عنوان پیمان کار شناخته می شود
منعقد می گردد و طرفین با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي کامل و تمام مفاد آن می دانند.
ماده  -1موضوع قرارداد
اجراي پروژه طراحی وب سايت (  ) ...........................................................تحت عنوان  ...................................................که
به صورت  .........................................طراحی و پیاده سازي می شود.
ماده  -2مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع اين قرارداد  ...........................بوده و از تاريخ  .............................شروع و در تاريخ .............................
خاتمه می پذيرد.
ماده  -3تعهدات پیمان کار
 ) 3-1انجام فعالیت هاي طراحی مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط پیمان کار و پذيرش مسئولیت کمی و کیفی و
انجام به موقع پروژه.
 ) 3-2طراحی و پیاده سازي کافی در چهارچوب اصول و موازين علمی (استاندارد) و رعايت اصول طراحی در انجام
پیاده سازي موضوع قرارداد.
ماده  -4مبلغ قرارداد
مبلغ کل اين قرارداد

ريال است.

البته تعرفه سايت به صورت توافقی انجام گرفته شده است و مبلغ طراحی سايت  .................................ريال است .

نام و نام خانوادگی پیمان کار
مهر و امضا

نام و نام خانوادگی شاهد

نام و نام خانوادگی کارفرما

مهر و امضا

مهر و امضا

ماده  -5تعهدات اصلی کارفرما
تسلیم مدارك مورد نیاز طراحی وب سايت به پیمان کار و پرداخت مبلغ قرارداد به صورت زير
 -1مبلغ

به عنوان پیش پرداخت قابل پرداخت می باشد .

 -2مبلغ

در تاريخ

پس از ارائه گزارش اول طراحی و تايید کارفرما

 -3مبلغ

در تاريخ

پس از ارائه گزارش تحويل و آغاز گارانتی و تايید کارفرما

 -4مبلغ

در تاريخ

پس از ارائه دو نسخه گزارش نهايی سايت و مورد تايید کارفرما

ماده  -6حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تفسیر يا اجراي مفاد اين قرارداد موضوع ابتدائا به داوري ارجاع و نظر داور براي طرفین
الزم االتباع خواهد بود  ،در غیر اينصورت موضوع از طريق مراجع قضايی قابل پیگیري خواهد بود و راي
 ........................................به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گرديد.
ماده  -7اصالحیه ،متمم ،مكمل يا تغییر
هرگونه اصالح يا تغییر در موادي از اين قرارداد و پیوست هاي مربوطه و يا نیاز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به
قرارداد و پیوست ها ،صرف ًا با جلب توافق طرفین و با تنظیم صورتجلسه و قرارداد جديد میسر خواهد بود.
ماده  -8فسخ قرارداد
فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره اين ماده و ماده  9قابل
پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و موارد مذکور امكان پذير نخواهد بود و در صورت فسخ يك
جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفین  ،حق جبران خسارت مالی (مبلغ پیش پرداخت و ساير پرداخت ها تا زمان
انصراف هر يك از طرفین) را براي طرف ديگر خواهد داشت.
تبصره  :خروج از چارچوب پروژه و عدم ارائه نسخه نهايی کار در زمانی پیش بینی شده و همچنین مشاهده و
احراز هر اشكالی غیرقابل رفع در وب سايت طراحی شده ،حق فسخ براي کارفرما را خواهد داشت.
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ماده  -9شرايط خاص
در مواردي که به علل ناشی از شرايط قهري (از قبیل جنگ  ،سیل  ،زلزله و  )...که رفع آن خارج از حیطه توانايی و
اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و يا تمام آن غیرممكن گردد ،هر يك از طرفین می توانند
قرارداد را فسخ و مراتب را به صورت کتبی به ديگري اطالع دهد .در صورت فسخ قرارداد هیچ يك از طرفین حق
مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسويه حساب با توافق طرفین صورت می
گیرد.
تبصره  :چنانچه در اثر خیانت و يا تغییر و يا تخلف يكی از طرفین قرارداد خساراتی به بار آيد خود او از نظر قانونی
مسئول بوده و ملزم به پرداخت خسارات ناشیه بر طبق تقويم روز به طرف ديگر قرارداد خواهد بود.
ماده -10گارانتی و پشتیبانی سايت
سايت  ..................................................به مدت  ...........ماه گارانتی از طرف پیمان کار می باشد.جهت انجام فعالیت هاي
پشتیبانی و غیره بعد از مدت گارانتی کارفرما بايد قراردادي جهت خدمات پشتیبانی مديريت وب سايت يا پیمان
کار و يا با هر کس ديگر منعقد کند.
مالك انجام کامل موضوع قرارداد اين است که وب سايت از کیفیت مناسب با نظر کارفرما برخوردار بوده ،عاري از
نقص ،همه بخش هاي آن قابل استفاده و دسترسی باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطايی در آن ديده نشود.
تبصره : 1در صورت میزبانی و يا پشتیبانی تارنما از سوي پیمانكار و عدم دريافت هزينه خدمات پشتیبانی ،پیمانكار
می تواند خدمات میزبانی  ،پشتیبانی و رفع اشكال وب سايت کارفرما را قطع نمايد.
تبصره : 2درصورت درخواست دريافت کدهاي سايت توسط کارفرما  ،کارفرما می بايست مبلغی را به صورت توافقی
به پیمان کار پرداخت نمايد.
ماده -11نسخه هاي قرارداد
اين قرارداد در  11ماده به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گرديده و کلیه نسخه هاي آن داراي امضا طرفین و با
به امضاء متعاقدين رسیده و طرفین با
اعتبار يكسان و برابر می باشد.کلیه نسخ اين قرارداد در تاريخ
امضاي اين قرارداد  ،خود را متعهد و ملزم به اجراي کلیه مفاد آن می دانند.
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