ماده  -1موضوع قرارداد
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

ماده  -2طرفین قرارداد
این قرارداد فی ما بین تیم طراحی و توسعه سایت وب آرت که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود و از یک طرف آقا /خانم/
شرکت ............................................................................................................................................................................................................................................
که از این پس کارفرما نامیده میشود به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن میباشند.

ماده  -3مبلغ قرارداد
مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده  1این قرارداد(................................................. ،ریال) می باشد.

ماده  -4شرایط پرداخت
 -1-4مرحله  : 1پرداخت  44درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما.
 -2-4مرحله  : 2پرداخت  04درصد از کل قرارداد پس از ارائه طرح اولیه (رابط گرافیکی) و تایید کارفرما.
 -0-4مرحله  : 0پرداخت  04درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ارائه کامل پروژه و تائید کارفرما.
 -4-4مدت زمان ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه از سوی کارفرما از زمان عقد قرارداد حداکثر  5روز کاری میباشد و همچنین مدت زمان
تایید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به کارفرما در هریک از مراحل 2و  0مندرج در بند های  2-4و  0-4حداکثر  5روز
کاری میباشد.

ماده  -5مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان لازم و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین  ..............روز کاری میباشد.
 -1-5قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت پیش پرداخت ،نافذ و معتبر و لازم الاجراست.
 -2-5مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد ،ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه از سوی کارفرما به پیمانکار و همچنین تائید
اولین طرح های ارائه شده به کارفرما در زمان مقرر ذکر شده در بند  4-4می باشد .بدیهی است در صورت عدم تحویل به موقع اطلاعات و
توضیحات اولیه و ع دم تایید طرح های ارائه شده در زمان مقرر ذکر شده در بند  4-4مدت زمان سپری شده به مدت زمان لازم برای تحویل
موضوع قرارداد اضافه میشود.

ماده -6خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی رایگان ،به مدت یک سال شمسی و شروع ان از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله  0قرارداد و مندرج در بند  0-4است.
 -1-6خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح موارد مندرج در ماده  1همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش
های مختلف وب سایت است.
 -1-1-6آموزش اولیه نحوه ی مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار میگردد و بدیهی است در صورت
تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت ،کارفرما میبایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.
 -2-1-6در صورت در خواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تایید طرح ها در هریک از مراحل مدرج در بند  2-4و  0-4کارفرما میبایست
هزینه انجام تغییرات که توسط پیمانکار تعیین میگردد را از قبل بپردازد.

ماده  -7تعهدات طرفین
 -1-7تعهدات پیمانکار
 -1-1-7کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به
حفظ و نگه داری اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
 -2-1-7پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد به کارفرما ارائه دهد.
 -0-1-7پیمانکار متعهد می شود در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
 -4-1-7در صورت تسویه مرحله مندرج در بند  0-4پیمانکار میبایست پس از هماهنگی با نماینده کارفرما ،نحوه مدیریت طرح نهایی را
آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
 -2-7تعهدات کارفرما:
 -1-2-7کارفرما متعهد میشود که پس ا ز عقد قرارداد در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت هزینه تعیین شده
از طرف پیمانکار را پرداخت نماید.
 -2-2-7کارفرما متعهد میشود اطلاعات و توضیحات اولیه را در مدت زمان ذکر شده در بند  4-4تحویل داده و طرح های ارائه شده را در
زمان ذکر شده در بند  4-4تائید نماید.

ماده  -8نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ  ......................در  8ماده و دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای طرفین قرارداد میرسد.
نماینده پیمانکار:

نماینده کارفرما:
...............................................

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

