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قرارداد طراحی و برنامه نویسی وب سایت
با استعانت از خداوند متعال اين قرارداد طبق ماده  10قانون مدنی فی مابین ....................................................... .............
با کد ملی  /شماره ثبت  ................................به نشانی ................................................................................................................
و به نمايندگی از طرف  .........................................که از اين پس به آدرس اينترنتی  .....................................................به
عنوان کارفرما شناخته می شود و از طرف ديگر شرکت مهندسی فناوری اطالعات نوآوران هخامنش به شماره
ثبت  ، 66310با شناسه ملی  14007960593و به نشانی مشهد  ،بلوار احمدآباد  ،خیابان قائم  ،قائم  ، 22پالک
 ، 31واحد  5که 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 اجرا می گردد.
ماده  -2مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع اين قرارداد  ...........................بوده و از تاريخ
تاريخ  .............................خاتمه می يابد.

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

شروع و در
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ماده  -3تعهدات پیمان کار
انجام فعالیت هاي طراحی و رعايت اصول مرتبط با موضوع قرارداد و پذيرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع
پروژه به عهده پیمان کار می باشد
ماده  -4تعهدات کارفرما
-1-4تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سايت به پیمان کار و پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذيل.
ريال است که پرداخت آن توسط کارفرما به شرح ذيل می باشد.

 -2-4مبلغ کل اين قرارداد

(البته تعرفه سايت به صورت توافقی انجام گرفته شده و مبلغ طراحی سايت  ...............................................ريال است)
 -1مبلغ

به عنوان پیش پرداخت که هنگام انعقاد قرارداد قابل پرداخت می باشد.

 -2مبلغ

در تاريخ

پس از ارائه نسخه آزمايشی وب سايت و مورد تايید کارفرما

 -3مبلغ

در تاريخ

پس از ارائه نسخه نهايی وب سايت و مورد تايید کارفرما

ماده  -5حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تفسیر يا اجراي مفاد اين قرارداد،موضوع از طريق مراجع قضايی قابل پیگیري خواهد بود.
ماده  -6اصالحیه ،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.

نام و نام خانوادگی کارفرما

نام و نام خانوادگی پیمان کار

نام و نام خانوادگی شاهدين

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

ماده  -7فسخ قرارداد
در صورت فسخ احتمالی قرارداد توسط کارفرما کلیه مبالغ تعیین شده توسط ايشان به پیمان کار پرداخت می گردد.
ماده  -8چنانچه 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 به طرف ديگر قرارداد خواهد بود.
ماده -9گارانتی و پشتیبانی سايت
سايت  ..................................................به مدت  ...........ماه داراي گارانتی از طرف پیمان کار می باشد.جهت انجام فعالیت
هاي پشتیبانی و غیره بعد از مدت گارانتی کارفرما می تواند قراردادي جهت خدمات پشتیبانی مديريت وب سايت
يا پیمان کار و يا با هر کس ديگر منعقد کند.
تبصره  : 1در صورت طراحی  ،میزبانی و يا پشتیبانی تارنما از سوي پیمان کار و عدم دريافت مبلغ قرارداد و يا
هزينه خدمات پشتیبانی ،پیمان کار می تواند خدمات میزبانی  ،پشتیبانی و رفع اشكال وب سايت کارفرما را قطع
نمايد.
ماده -10نسخه هاي قرارداد
اين قرارداد در  10ماده  ،يک تبصره و در دو نسخه تنظیم گرديده و کلیه نسخه هاي آن داراي امضا طرفین و با
به امضاء متعاقدين رسیده و تحويل ايشان
اعتبار يكسان و برابر می باشد.کلیه نسخ اين قرارداد در تاريخ
گرديده و طرفین با امضاي اين قرارداد ،خود را متعهد و ملزم به اجراي کلیه مفاد آن می دانند.
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