
 بسم هللا رحمن الرحیم 

 موضوع قرارداد -1ماده 

 و انجام امور مربوطه  طراحی وب سایت

 که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود و از یک طرف  پویا مهدویآقای   مابین اين قرارداد فی
و طرفین   شودمی  منعقدشود، به شرح ذیل که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده میده فرم تایید کنن

 .هستندقرارداد متعهد به اجرای مفاد آن 

 مشخصات طرفین  1-2

 مشخصات پیمانکار  1-1-2

  pmahdavii81@gmail.comآدرس پست الکترونیک  0024977888کد ملی  پویا مهدوی   نام و نام خانوادگی
 7شرقی، پ   1آبادی، ک بنفشه تهران، اتوبان ستاری، خ مخبری غربی، خ سوسن نشانی   09195961947  تلفن

 شود( فرم وارد م )در  حقیقی-شخصات کارفرما م  2-1-2

آدرس پست الکترونیک  کد ملی ................................. .................................  نام و نام خانوادگی
 ..................... ........ .نشانی....... ................................. تلفن ..............................................

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

ی  برای طرفین به منزله درخواست رسم  2-1کلیه اعالنات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده  2-2
  ند.و قطعی طرفین قرارداد می باش

 : مبلغ قرارداد3ماده 

ریال   60,000,000غ این قرارداد، به مبل 1مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده  1-3
 .می باشدمیلیون ریال(  شصت)

 : شرایط پرداخت 4ماده 

 .عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرمامبلغ کل قرارداد به درصد  30: پرداخت 1مرحله  1-4

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه پرداخت  1-1-4

 . شودی نکار انجام م ماپیارائه شده توسط  IdPayدرگاه پرداخت اقساط پروژه از طریق 

 پروسه طراحی  %50تکمیل مبلغ کل قرارداد پس از  درصد 40پرداخت   :2مرحله  2-4

و تأیید کلی   کامل وب سایتپس از ارائه   باقی مانده از مبلغ کل قرارداد درصد 30: پرداخت 3مرحله  3-4
 .کارفرما

مندرج   3و   2مدت زمان پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما در هریک از مراحل  4-4
طرح و عدم   روز کاری از زمان ارائه 4گذشت بیش از    روز کاری می باشد، در صورت  4حداکثر   4-3و   4-2در بند 

به عنوان خسارت تأخیر می   ریال 10,000پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ 
 .بایست به پیمانکار پرداخت گردد

ن کار اطالع رسانی  روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیما 4در صورت گذشت بیش از  5-4
قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد  الزم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع

 .رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صالح دید مشخص می نماید

ط پیمان کار  می تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که توس 3و   2تسویه مرحله  وجه 6-4
 .معرفی می شود واریز گردد

 .می بایست کامل شده باشد و دارای عملکرد صحیح باشد طرحپروسه آماده سازی  3در پایان مرحله  7-4

به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هایی خاص   3و  2مراحل نتیجه  درصورتی که 8-4
انجام گردد. در مقابل   روز کاری 4نان می بایست حداکثر طی درخواست نماید، تسویه این مراحل همچ 

 .پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید

به معنی تطابق نتیجه با نیازهای   .رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد 4-8منظور از تأیید کلی در بند  1-8-4
 ا. کارفرم 

را در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را  3و   2مراحل نتایج درصورتی که کارفرما هر یک از  9-4
ندازد. بدیهی است مدت زمان الزم برای انجام تغییرات که از سوی  بیا تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق 

 .ارداد اضافه میگرددپیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قر

 شروع قرارداد  :5ماده 

قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و الزم االجرا 
 .است

در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان الزم جهت   1-5
همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختالف تاریخ امضاء قرارداد و   6ماده  قرارداد که درانجام موضوع 

 .تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت

 

 



 : مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد 6ماده 

ن  ده و توافق طرفیمدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام ش
 .روز کاری می باشد (سی) 30

مبنای تعیین مدت زمان الزم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطالعات و توضیحات اولیه به پیمانکار   1-6
تأیید اولین طرح های ارائه شده به کارفرما   همزمان با پرداخت وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین

می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطالعات در   4-3و   4-2مندرج در بند  3و  2حل در هر یک از مرا 
تأیید طرح های اولیه و درخواست تغییرات و یا  و همچنین عدم زمان پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد

تا زمان   راردادطراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء ق
برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین   ارائه اطالعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان الزم 

 .قرارداد اضافه می شود می شود، به مدت زمان الزم برای تحویل موضوع

 :خدمات پشتیبانی 7ماده 

مندرج   قرارداد، 3خ پرداخت وجه تسویه مرحله شمسی و شروع آن از تاری چهار ماه خدمات پشتیبانی به مدت 
شمسی قابل تمدید  ماه  چهارمبلغ کل قرارداد، به مدت  درصد  20 با پرداختپس از آن است که  4-3در بنده 

 .می باشد

ماه یا بیشتر از آخرین تمدید،  4تمدید نشدن پشتیبانی پس از اتمام بازه زمانی آن، و گذشتن در صورت 7-1
 گرددهزینه تمدید مجدد با توجه به قیمت روز توسط پیمانکار تعیین می 

همین   1موارد مندرج در ماده  خدمات پشتیبانی طراحی سایت شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح 1-7
 .است آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایتقرارداد و یا 

آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد.   1-1-7
بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما  

پرداخت مجدد   در صورت بودن در بازه پشتیبانی،.شده از طرف پیمانکار را بپردازد بایست هزینه مشخص می 
 شود.و درخواست آموزش جزء خاصی از سایت نمی ی های پشتیبان هزینه شامل تیکت

-2در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند  2-1-7
 .توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد  رما می بایست هزینه انجام تغییرات که، کارف  4-3و  4

های پشتیبانی فقط در صورت مطرح شدن در پنل  درخواست تغییرات در سایت، و همچنین درخواست 7-1-3
 سایت پیمانکار معتبر و قابل پیگیری هستند  کارفرما در وب

، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار  تمدید شده هزینه خدمات پشتیبانیدر صورت عدم واریز  2-7
 .ساقط می گردد

، پیمانکار می تواند  میزبانیدر صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات  3-7
 .خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید

در اختیار کارفرما برای ارسال تیکت پشتیبانی، و مشاهده روند پیشرفت  پیمانکار در وب سایت خود پنلی 7-4
 . دهدپروژه قرار می 



 : تعهدات طرفین 8ماده 

 تعهدات پیمانکار  1-8

ار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و  یكه توسط كارفرما در اخت یاطالعات  تمامی 1-1-8
دادن این اطالعات را به سایر   قرار اطالعات داده شده بوده و حق در اختیار ینگهدارپیمانکار موظف به حفظ و  

 .ندارد 

پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به   2-1-8
 .کارفرما ارائه دهد

 .می باشد  در طراحی استانداردهای موجودرعایت با   تارنما پیمانکار موظف به تأمین امنیت 3-1-8

 .کلیه مشکالت فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید دپیمانکار متعهد می شود، در طول قراردا 4-1-8

  10,000 روزانه مبلغ  پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده، 5-1-8
 .ارفرما پرداخت نمایدریال به عنوان خسارت تأخیر به ک 

، پیمانکار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما،  4- 3مندرج در بند  3در صورت تسویه مرحله  6-1-8
 .نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطالعات الزم را در اختیار وی قرار دهد

محدود   برای برگزاری جلسه آموزشی در صورت نیاز به جلسه آموزشی طراحی سایت ، مدت زمان الزم  1-6-1-8
از سوی کارفرما می باشد که   نبوده و منوط به ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح به همراه درج تعداد ساعت

 .این جلسه به صورت رایگان برگزار می شود

ت  از طرف کارفرما پس از ارائه گواهی دریاف کامل پنل  آموزش  اضافی در صورت درخواست جلسات 2-6-1-8
 .آموزش صحیح، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار را بپردازد 

 تعهدات کارفرما  2-8

ب وارد نگردد یپیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آس 1-2-8
 .امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند

ریال )نُه میلیون  9,000,000نماید، می بایست مبلغ  طرح در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای 1-1-2-8
 .به پیمانکار به عنوان عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید ریال(

قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به    پرداخت کلیه کسورات 2-2-8
 .گرددی پیمانکار پرداخت م 

ولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطالعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به  ئپیمانکار هیچ گونه مس  3-2-8
 .هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد 

که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت    (دامنه) ولیتی در قبال نشانه هایی ئه مس پیمانکار هیچ گون 4-2-8
 .رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت



وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه ساالنه    (دامنه)در صورت ثبت نشانه 5-2-8
  به ویسایت معرفی شده توسط پیمانکار   وبز مندرج در  طبق تعرفه رو  را  ( دامنه)به تمدید نشانه   مربوط

 .پرداخت نماید

کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به   6-2-8
 .را پرداخت نماید  پیمانکارشده توسط برآورد  وب سایت، هزینه

 ...و  محتوا، تصاویر، (دامنه)کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطالعات اولیه مانند نشانه 7-2-8
به  در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما،   روز کاری 4در حداکثر  آن ها را 

 .شوداضافه می  قرارداد به مدت زمان الزم برای تحویل موضوع تعداد روزهای تاخیر،

، هرگونه  4-3و  4-2مندرج در بند  3و   2کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل  8-2-8
درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق برآورد  

 .پیمانکار پرداخت نماید

ما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعالم نماید. در صورتی که نماینده کارفر 9-2-8
نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه   یهاستهمچنین در صورت متفاوت بودن درخوا

 .انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد  تعیین شده از سوی پیمانکار جهت

 اختالف : حل 9ماده 

در صورت بروز اختالف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختالف از  
 .طریق مراجع ذیصالح مورد بررسی قرار می گیرد 

 : فسخ قرارداد10 ماده 

د و یا توافق  دارتلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قرا االجرا قرار داد از نوع الزم 
 .طرفین قابل فسخ می باشد

 گاه قانونی طرفین: اقامت11 ماده 

، مورد مکاتباتمندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ  یاقامتگاه قانونی طرفین، همان نشان 
باً  کتد رسماً و یبان ید، طرف یابر یین تغیمتعاقد یه در طول مدت قرارداد نشانک  یاستناد خواهد بود و در صورت 

 .معتبر خواهد بود یقبل ی، نشان یند و تا قبل از ابالغ رسم یابالغ نما یکدیگرمراتب را به 

 ماژور فورس : 12ماده 

از قبیل سیل،  )در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه 
 .حاکم بر جامعه عمل خواهد شد  طبق قوانین ( زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره 

 

 

 



 : نسخ قرارداد13ماده 

یک نسخه ماده در  13در  و سیصد و نود و نه هجری شمسی ماه یک هزار سوم اسفند این قرارداد در تاریخ
داد را خوانده و با آن  رقرا "د تیک زدن فیل .طرفین قرارداد رسید الکترونیکی  تنظیم و به امضاءالکترونیک 

 شود امضای الکترونیکی در نظر گرفته می  "موافقم

 .نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند 1-13


