شماره :
تاریخ :
پیوست :

اين قرارداد بين شرکت ..........................................................به نمايندگی  .................................................................به نشانی
 ......................................................................................که در اين قرارداد کارفرما ناميده می شود و شرکت ايده پردازان طراحی
نوين به نمايندگی.........................................................................به نشانی تهران ،خ مالصدرا ،شيخ بهايی جنوبی ،کوچه برنا،
طبقه  ،4واحد  61تلفن  66186618:که در اين قرارداد پيمانكار ناميده میشود ،منعقد می گردد.
ماده  – 1موضوع قرارداد

طراحی گرافيكی و اجراي سايت دايناميک
ماده  – 2مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ امضاء و پيش پرداخت اوليه و ارائه مطالب سايت به مدت  .....روز کاري مقرر میگردد.
تذکر :زمان قراداد با فرض تاييد فوري طرح اوليه سايت از سمت کارفرما می باشد .بديهی است مواردي از قبيل رد پی در پی
طرح هاي پيشنهادي پيمانكار ،تغييرات مكرر در طرح اوليه ،عدم پاسخگويی و همكاري رابط کارفرما به پيمانكار ،سفر و
ماموريت رابط يا مديرعامل و مواردي از اين دست سبب افزايش زمان و هزينه قرارداد می گردد.
ماده  -3مبلغ قرارداد

مبلغ اوليه قرارداد مطابق تعرفه شرکت و توافق طرفين مطابق با پيش فاکتور شماره ......................مبلغ ................................
ريال می باشد که با احتساب  %9ارزش افزوده در مجموع مبلغ  .....................................ريال خواهد شد
تبصره  :6در صورت برنامه نويسی اضافه بر امكانات مندرج در پيش فاکتور ،موارد در قالب فاکتور نهايی ارائه خواهد شد.
تبصره  :8هزينه افزودن هر زبان اضافه مبلغ  %44قيمت نهايی سايت خواهد بود که در قالب فاکتور نهايی ارائه خواهد شد.
ماده  - 4نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

الف) مبلغ  %04به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
ب)  %44قرارداد پس از پيش نمايش سايت قبل از تغييرات نهايی به پيمانكار پرداخت خواهدشد.
ج) مانده قرارداد پس از اتمام کار و تغييرات و سپري شدن يک دورة  7روزه و تأييد حسن انجام کار تحت ترافيک واقعی
اينترنتی ،پرداخت خواهدشد.
تبصره  :3در صورت بروز نيازهاي جديد ،موارد توسط کارفرما به پيمانكار اعالم گرديده پس از توافق در خصوص هزينه ،در
قالب الحاقيه به اين قرارداد الصاق خواهدشد.

تبصره  :4کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد.
ماده  – 5تعهدات طرفين

الف) پيمانكار متعهد می گردد موضوع قرارداد را به بهترين وکاملترين شكل با کيفيت مناسب انجام دهد.
ب) پيمانكارمتعهد ميگرددکه کليه آمار و اطالعات کارفرمارا محرمانه تلقی نموده ،ازدر اختيارقراردادن آنها به غيرخودداري نمايد.
ج) پيمانكار تضمين می کند که مشكالت ناشی از برنامه نويسی را در اسرع وقت و حداکثر تا  84ساعت برطرف نمايد.
د) کار فرما متعهد می گردد ضمن نظارت بر اجراي کار طی مدت قرارداد کليه موارد درخواستی خود را به صورت مكتوب در
اختيار پيمانكار قراردهد.
ه)کارفرما متعهد می گردد موارد مندرج در ماده  3اين قرارداد را در زمان مشخص اجرا نمايد و در صورت تاخير در پرداخت ها
 %6مبلغ قرارداد را به ازاء هر روز ديرکرد به پيمانكار پرداخت نمايد.
ک) در صورت عدم تعهد کارفرما به تعهدات خود در اين قرارداد ،پيمانكار مجاز به لغو سرويس هاي ارائه شده تا تعيين وضعيت
و رفع مشكل می باشد و کارفرما حق مالكيتی روي خدمات ارائه شده ندارد.
و) مشكالت پيش آمده در اثر استفاده ناصحيح از برنامه و يا دستكاري برنامه توسط افراد نا آشنا و مواردي از اين دست از عهده
پيمانكار خارج می باشد اما پيمانكار تمام تالش خود را در جهت برطرف نمودن مشكل در اسرع وقت خواهد کرد.
ي) اختالالت پيش آمده در اثر کندي و قطعی اينترنت يا بسته بودن پورتهاي دسترسی به سايت و مشكالتی از اين دست از
عهده پيمانكار خارج می باشد.
ماده  – 6داور مرضي الطرفين

اختالفات ناشی از اين قرارداد درابتدا به صورت مصالحه و در غير اين صورت با حضور داور مرضیالطرفين پيمانكار رفع
خواهدشد.
ماده  -7فسخ قرارداد
در صورت عدم رعايت هر يک ازمفاد اين قرارداد ازسمت کارفرمايا پيمانكار ،اين قرارداد قابل فسخ به صورت يكطرفه می باشد.
اين قرارداد در  1ماده و  4تبصره و در  8نسخه که هر کدام حكم واحد را خواهند داشت ،تنظيم و امضاء گرديدهاست.

