شماره :
تاریخ :
پیوست :
بسمه تعالی
این قرارداد بین شرکت ایده پردازان طراحی نوین آرین به نمایندگی جناب آقای فربد ماهیار به نشانی تهران ،خیابان
مالصدرا  ،خیابان شیخ بهایی جنوبی  ،کوچه برنا  ،پالک  ، 1طبقه چهارم  ،واحد  11شماره تماس  181 -66181618که که به
عنوان پیمانکار نامیده می شود از یک طرف و شرکت  ......................به نمایندگی جناب آقای  …………………….به آدرس
 .........................................................که به عنوان کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر در تاریخ  .............................منعقد
می گردد.

ماده  -1موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از:
-

طراحی ،برنامه نویسی و اجرای مالتی مدیای ..................................
شامل قسمتهای............................................................................................................................................................... :

 -به همراه چاپ و رایت و قاب ..........................CD؟؟؟؟ .

ماده -8مدت قرارداد :
 مدت اجرای قرار داد از زمان پرداخت اولیه توسط کارفرما و همچنین ارسال کامل اطالعات مورد نیاز داخل سی دیتا حداکثر ...........روز کاری می باشد.
-

زمان ارائه طرح اولیه  ......روز می باشد و این مدت به همراه زمان تایید طرح توسط کارفرما به مدت کل قرارداد
افزوده خواهد شد.

ماده  -3مبلغ قرار داد :
 برآورد اولیه قرارداد مطابق پیش فاکتور شماره ......................................................که مورد توافق طرفین می باشد برابر.......................................................ریال تعیین گردید .که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده .......................ریال می باشد.

ماده  -4نحوه پرداخت قرارداد :
کل مبلغ قرارداد طی دو مرحله به شرح ذیل پرداخت می گردد:
مرحله اول :به عنوان پیش پرداخت به مقدار  %01مبلغ قرارداد طبق ماده .3
مرحله دوم %01 :نهایی مبلغ قرارداد پس از تکمیل پروژه در هنگام تحویل نهایی کار.
تبصره  :1کارفرما می بایست نسبت به پرداخت به موقع حق الزحمه مورد توافق طرفین اقدام نماید.
تبصره  :8بدیهی است در صورت تغییر و یا اضافه شدن مواردی فرای این قرارداد مراتب به صورت کتبی و در قالب فاکتور
جداگانه به کارفرما تقدیم می گردد.
تبصره  : 3مبلغ این قرارداد به عنوان حق الزحمه خالص پیمانکار بوده و کسورات قانونی آن بر عهده کارفرما می باشد.

ماده  –0تعهدات طرفین :
 پیمانکار متعهد می گردد موضوع قرارداد را به بهترین و کاملترین شکل با کیفیت مناسب و در زمان خود انجام دهد. پیمانکار متعهد می گردد که کلیه آمار و اطالعات کارفرما را محرمانه تلقی کرده و از در اختیار قرار دادن آن ها به افراددیگر خودداری نماید.
 کارفرما متعهد می گردد ضمن نظارت براجرای کار طی مدت قرارداد ،کلیه موارد در خواستی خود را به صورت مکتوب دراختیار پیمانکار قراردهد.
 کارفرما می بایست کلیه ملزومات اجرای مالتی مدیا از قبیل مقاالت و ترجمه و متون و تصاویر و ...را به وقت در اختیارپیمانکار قراردهد.
کارفرما متعهد می گردد جهت پرداخت مبالغ قرارداد طبق ماده 3و 4اقدام نماید.اجرا و همچنین تحویل نهایی پروژه در محل و آدرس مندرج در این قرارداد انجام خواهد پذیرفت .بدیهی است مشکالت وخرابی های احتمالی ناشی از حمل و نقل و ارسال  CDدر نقاط دیگر از عهده این شرکت خارج می باشد.

ماده  -1داور مرضی الطرفین :
اختالفات ناشی از این قرارداد در ابتدا به صورت مسالمت آمیز و در غیر اینصورت توسط داور مرضی الطرفین پیمانکار رفع
خواهد شد .این قرارداد در  7ماده و  3تبصره و در  8نسخه ،که هرکدام حکم واحد را خواهند داشت تنظیم گردیده است.

ماده  -7فسخ قرارداد:
در صورت عدم اجرای تعهدات توسط هر یک از طرفین این قرارداد قابل فسخ به صورت یکطرفه می باشد و کارفرما هیچ حق
مالکیتی روی خدمات ارائه شده نخواهد داشت.

نماینده پیمانکار

نماینده کارفرما

