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قرارداد طراحی و پیاده سازی وبسایت
این قرار داد در تاریخ  ...........................مابین جناب آقای/خانم  ....................................از یک طرف که از این پس با عنوان "کارفرما"
در قرار داد نامیده می شود و "گروه نرم افزاری کالغ قرمز" از سوی دیگر که از این پس در این قرارداد تحت عنوان "طراح" نام
برده می شود ،طبق شرایطی که در این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.
ماده :1نمایندگان طرفین
1.1

مشخصات طراح

نام و نام خانوادگی نماینده:
شماره تماس ثابت:
نشانی:
1.2

شماره ملی نماینده:
نشانی پست الکترونیک:

شماره تلفن همراه:
سمت:

مشخصات کارفرما

نام و نام خانوادگی نماینده:
شماره تماس ثابت:
نشانی:

شماره ملی نماینده:
نشانی پست الکترونیک:

شماره تلفن همراه:
سمت:

ماده :2موضوع قرارداد
طراحی و پیاده سازی وب سایت مطابق با خدمات و محصوالت درخواستی و تحت دامنه/دامنه های خریداری شده توسط
کارفرما.
ماده :3مدت قرارداد
 3.1قرارداد از این تاریخ امضاء و تبادل نسخ آن توسط طرفین ،نافذ ،معتبر و الزم االجرا است.
 3.2این قرارداد تا زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد به کارفرما و تأیید وی معتبر است و پس از آن در صورت توافق
طرفین طبق قرارداد پشتیبانی الحاقی عمل خواهد شد.
 3.3مدت زمان تحویل نهایی قرار داد حداکثر  20روز کاری از تاریخ امضا قرارداد می باشد .هرگونه تغییر در این
زمان با توافق طرفین معتبر است.
 3.4مسئولیت دیرکرد ناشی از عدم تحویل به موقع محتوا جهت بارگزاری در سایت بر عهده ی کارفرما می باشد و
در این صورت ،طراح می تواند با نمونه های از پیش آماده نسبت به تحویل موضوع اقدام نماید.
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ماده :4مبلغ قرارداد
 4.1کل مبلغ قرارداد  ........................................................ریال می باشد.
 4.2قبل از تسویه حساب کامل به صورت نقد یا چک وبسایت بر روی اینترنت منتشر نخواهد شد و یا مشخصات
مربوط به هاست و مدیریت آن در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
ماده :5نحوه پرداخت مبلغ

 −پنجاه درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت جهت شروع موضوع قرارداد به شماره کارت زیر واریز خواهد شد:
 6104-3377-2053-1837بانک ملت به نام ابراهیم محرمی
 5859-8310-2591-6916بانک تجارت به نام ابراهیم محرمی
 −بیست و پنج درصد از کل مبلغ قرارداد در تأیید قالب گرافیکی کارت به کارت خواهد شد.

 −مابقی مبلغ قرارداد در تحویل نهایی موضوع قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره :در پایان قرارداد ،در صورتی که کارفرما در حین کار محصوالت و خدماتی مازاد بر موارد مشخص شده درخواست نماید،
مبلغ قطعی طی صورت حساب نهایی به کارفرما اعالم خواهد شد .ضمنا هزینه ی مندرج در ماده ی  4قرارداد ،شامل هزینه های
دامنه های غیر IRنشده و توسط کارفرما ابتیاع خواهد شد.
ماده :6تهدات طراح
 6.1طراح متعد میگردد پس از اعالم وصول کلیه اطالعات مورد نیاز طراحی ،موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان
های ذکر شده در ماده  3قرارداد ،به کارفرما تحویل نماید.
 6.2طراح رفع کلیه اشکاالت ناشی از خطاهای فنی و برنامه نویسی موضوع قرار داد را تا  60روز پس از تاریخ تحویل
موضوع قرارداد که کارفرما در این مدت به طراح بیان کرده است ،متعهد می شود و پس از  60روز در صورت توافق
طرفین نیازمند پرداخت هزینه پشتیبانی نرم افزاری خواهد شد.
 6.3طراح متعهد می شود کلیه آموزش های الزم در خصوص نحوه استفاده از سیستم را به کارفرما یا نماینده معرفی
شده ی وی مطابق ساعات پیش بینی شده در پیوست آموزش دهد .بدیهی است در صورت اعالم نیاز به آموزش
بیشتر از سوی کارفرما ،هزینه آن به صورت مجزا به طراح پرداخت خواهد شد.
 6.4هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که خارج از موضوع قرارداد باشد و توسط کارفرما مطرح گردد ،با توافق
طرفین و دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی امکان پذیر خواهد بود.
 6.5در فرآیند طراحی و اجرای وبسایت ،کارفرما در مرحله تکمیل طرح گرافیکی(بعد از آماده شدن طرح اولیه
گرافیکی در صورتی که سایت مورد سفارش شامل قالب گرافیکی اختصاصی باشد) برای تأیید به طراح مراجعه خواهد
کرد و تا دو بار تغییرات درخواستی اش به صورت رایگان قابل اجرا خواهد بود و برای دفعات بیشتر هزینه آن طبق
تعرفه عمومی طراحی دریافت خواهد شد
 6.6طراح هیچ گونه مسئولیت و تعهدی نسبت به گردآوری و تدوین مطالب و محتوای وب سایت ندارد.
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ماده :7تعهدات کارفرما
 7.1در صورت واگذاری یا فروش موضوع قرارداد توسط کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ،کلیه مسئولیت
های ناشی از این امر به عهده کارفرما خواهد بود و این قرارداد خود به خود فسخ میگردد.
 7.2کارفرما متعهد میگردد نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد طبق شرایط ماده  4و  5قرارداد اقدام نماید .در صورت
تأخیر در هر یک از پرداخت ها ،این تأخیر ها به مدت قرارداد در ماده  3اضافه خواهد شد و در صورت عدم پرداخت
مبلغ قرارداد معوقه به مدت حداکثر  7روز کاری قرارداد از طرف طراح قابل فسخ بوده و کلیه ضرر و زیان های وارده
و کارکرد تا همان روز قابل استرداد می باشد.
 7.3کارفرما متعهد می شود اطالعات مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را حداکثر طی  10روز از تاریخ انعقاد
قرارداد در اختیار طراح قرار دهد .در غیر این صورت این تأخیر به مدت قرارداد در ماده  3اضافه خواهد شد.
 7.4طراح می تواند نماد طراحی و یا نشان اجرای اثر خود را در محل مناسب و به طریقی که به اصل طرح آسیب
وارد نگردد درج نماید.
 7.5کارفرما متعهد می شود استفاده نامشروع و خالف قوانین جاری حکومت جمهوری اسالمی ایران از موضوع قرارداد
ننماید.
 7.6کارفرما موظف است پس از دریافت نهایی موضوع قرارداد ،رسید دریافت آن را به طراح ارائه نماید.
 7.7کارفرما مو ظف است در اولین فرصت نسبت به تغییر نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از سوی طراح اقدام
نماید و کوتاهی کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیت و تعهدی را برای طراح بوجود نخواهد آورد.
 7.8کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطالعات امنیتی وب سایت که در اختیار وی قرار می گیرد کوشا باشد.
در صورتی که این اطالعات در اختیار افراد غیر قرار گیرد طراح مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
 7.9مسئولیت هر گونه تغییراتی که در کدهای برنامه سایت توسط کارفرما صورت می پذیرد و همچنین اشتباهات
احتمالی از طرف کارفرما که باعث از بین رفتن یا اشکال در آن گردد به عهده کارفرما بوده و با توافق طرفین ،طراح
با دریافت هزینه نسبت به رفع آن اقدام می نماید.
ماده :8حقوق نرم افزاری
 8.1کلیه حقوق معنوی نرم افزاری طرح موضوع قرارداد متعلق به طراح میب اشد و کارفرما حق فروش کدهای برنامه
را بصورت جزئی یا کلی از خود سلب می نماید و در صورت قصور ،جبران کلیه خسارات وارده به طراح به عهده
کارفرما خواهد بود.
 8.2حقوق مادی و معنوی محتویات سایت متعلق به کارفرما است.
ماده :9سایر شروط قرارداد
9.1

کارفرما مالک دامنه ای است که وب سایت بر روی آن منتشر می شود.
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 9.2وب سایت موضوع قرارداد تحت دامنه اینترنتی که متعاقبا اعالم خواهد شد و توسط خود کارفرما به ثبت خواهد
رسید ،منتشر می شود.
 9.3طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را به جز بند  7/2ندارند .لذا تغییر یا فسخ این قرارداد منوط به توافق طرفین
خواهد بود.
 9.4طراح در انجام تعهدات این قرارداد آزاد خواهد بود تا به غیر از تولیدات نرم افزاری خود ،از تولیدات شرکت ها یا
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر(تولید شده به صورت متن باز یا غیره) به نسبت صالحدیدش استفاده کند.
 9.5ایمیل ارائه شده در این قرارداد و یا ایمیل دیگری که احتماال در آینده از طرف کارفرما معرفی خواهد شد به
عنوان ابزار ارتباطی قابل اتکا شناخته میشود و مکاتبات صورت گرفته با ایمیل مذکور سندیت خواهد داشت.
ماده :10شرایط غیر قابل پیش بینی
در موارد بروز شرایط اضطراری مانند جنگ ،سیل ،زلزله ،طوفان و موارد مشابه با توافق میان طرفین قرارداد میتواند فسخ
شود و یا با تعلیق مواجه شود.
ماده :11حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف ما بین طرفین قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت حل نشدن موضوع،
با ارجاع به داور مرضی الطرفین و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختالف ،حل و فصل خواهد شد.
ماده :12اعتبار
این قرارداد در  12ماده و همراه و در  2نسخه متحدالمتن تنظیم شده و ذیل تمام صفحات آن به امضای طرفین رسیده و هر دو
نسخه ارزش واحد دارند.
نام و نام خانوادگی............................................:

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

شرکت /سازمان.............................................:
مهر /امضا

...................................................
مهر /امضا

