بسمه تعالی
قرارداد طراحی وبسایت

طرفین قرار داد

این قرارداد فی مابین  ........................................به نمایندگی آقای/خانم  ....................................به شماره
شناسنامه  .................و کد ملی … ...........................به نشانی و تلفن ..............................................................
 ......................................................................... ....و آدرس پست الکترونیک ................................................
که از این پس در این قرار داد کارگزار نامیده می شود و از یک طرف  .................................................به نمایندگی
آقای/خانم ............................به شماره شناسنامه  ..................و کد ملی ...........................................................
به

نشانی

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

و

تلفن

 ..........................و آدرس پست الکترونیک  .....................................................که از این پس در این قرارداد
کارفرما نامیده می شود ،به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده  :1موضوع قرار داد
طراحی وبسایت کارفرما با مشخصات
................................................................................................................. ....................................................
ماده  :2مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد با توجه به مشخصات آمده در بند  1این قرارداد  ،به مبلغ  .....................................................ریال
می باشد.
 :2-1هزینه ثبت دامین و خرید هاست در همان مرحله اولیه شروع کار بر عهده کارفرما ,و مجزا از ملغ قرارداد می
باشد.
ماده  :3شرایط پرداخت
اول :پرداخت  50درصد مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما
مرحله دوم :پرداخت  50درصد باقی مانده مبلغ قرار داد پس از تحویل کار و تأیید کارفرما

ماده  :4شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت ،نافذ ،معتبر و الزم االجرا است.
ماده  : 5تاریخ تحویل وبسایت
تاریخ تحویل وبسایت طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ،تا تاریخ  ...............................می باشد.
ماده  :6مدت زمان قرار داد
مدت زمان اعتبار این قرار داد تا زمان تحویل وبسایت می باشد.
 :6-1مدت زمان قرار داد منوط به اجرای کلیه مفاد آن توسط طرفین می باشد.
 :6-2کارگزار متعهد می شود که در طول قرار داد کلیه مشکالت فنی مربوط به وبسایت را برطرف نماید.
 :6-3کارفرما متعهد می شود که پس از تحویل نهایی و عقد قرار داد ،در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های
جدید به وبسایت ،هزینه مربوطه را به طور مجزا به کارگزار بپردازد.
 :6-4در صورت ثبت نشانه وبسایت و خرید هاست توسط کارگزار ،کارفرما متعهد می شود که هزینه ساالنه مربوط
به تمدید دامین و هاستینگ را طبق تعرفه روز به کارگزار پرداخت نماید .در غیر اینصورت هیچگونه مسئولیتی در
مورد انقضای دامین و هاست متوجه کارگزار نمی باشد.
 :6-5کارگزار هیچ گونه مسؤلیتی در قبال نشانه هایی که توسط کارفرما در جایی غیر از وبسایت کارگزار ثبت شده
اند را نخواهد داشت.
 :6-6کارگزار موظف به تأمین امنیت وبسایت مطابق با استاندارد های موجود می باشد.
 :6-7کارگزار هیچ گونه مسؤلیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطالعات امنیتی وبسایت به افراد غیر را ندارد.
ماده  :7فسخ قرارداد :
قرار داد از نوع الزم تلقی شده و تنها در موارد زیر قابل فسخ می باشد.
 :7-1قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن ،قرار داد می تواند از سوی کارگزار فسخ و كارفرما
موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط كارگذار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به کارگزار می باشد.
 :7-2قصور کارگزار در تحویل به هنگام کار .که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط
آن که کلیه هزینه کارهای انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به کارگزار پرداخت شود و در مقابل
کارگزار نیز موظف به تحویل کلیه اطالعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.

ماده  :8حل اختالف:
در صورت بروز اختالف فی ما بین طرفین قرارداد ،در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد ،شورای عالی
انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختالف مقرر گردیده است.
ماده  :11نسخ قرارداد

این قرار داد در تاریخ….…........................در  8ماده و  11تبصره در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به
امضای

آقای/خانم….…...................................................

به

عنوان

نماینده

……  .…...................................................به عنوان نماینده كار فرما رسید.

نماینده کارفرما :

نماینده کارگزار:

امضاء

امضاء

تاریخ

تاریخ

كارگزار

و

آقای/خانم

