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 siteQو سایت کی طراحی قرارداد 

  

 موضوع قرارداد  -1ماده 

 ................................. شماره   به   پیوست مشخصات  با   و انجام امور مربوطه  طراحی وب سایت

 

  طرفین قرارداد  -2ماده  

قر کیواين  سايت  شرکت  مابین  فی  طرف    siteQ ارداد  يک  از  و  شود  می  نامیده  پیمانکار  قرارداد  اين  در  پس  اين  از  که 

 می  آن  مفاد  اجرای  به  متعهد  قرارداد  طرفین  و  منعقد  ذيل  شرح  به  شود،  می  نامیده   کارفرما  قرارداد  اين  در  پس  اين  از  که    .................................

 .باشند

 

 مشخصات طرفین 1-2 

 مشخصات پیمانکار 1-1-2

جردن    - به نشانی: تهران   manager@siteq.ir الکترونیک  پست   آدرس  و به مديريت آقای مجتبی بیک محمدی   siteQ شرکت سايت کیو

 09394699940:  تماس شماره    19واحد    - 21پالک  -کوچه نور  -

 حقوقی -مشخصات کارفرما 2-1-2 

شناسه   به   .................................  سمت.................................     نماينده   خانوادگی  نام  و  نام   .................................  ملیشرکت 

 تلفن   .................................  نشانی.................................    الکترونیک  پست  آدرس.................................    ملی  کد    .................................

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

 حقیقی-مشخصات کارفرما  3-1-2 

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

   ................................. تلفن  .................................

 می   قرارداد  طرفین  قطعی  و  رسمی  درخواست  منزله  به   طرفین  برای    2-1اعالنات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده    کلیه   2-2

        . باشد
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 : مبلغ قرارداد 3ماده 

 .باشد می   اين قرارداد، به مبلغ ................................. 1با توجه به مشخصات آمده در ماده مبلغ انجام موضوع قرارداد  1-3 

 

 : شرایط پرداخت4ماده 

 .درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرما 50: پرداخت 1مرحله  1-4 

 نحوه پرداخت 1-1-4 

واريز وجه به شماره پیگیری ..................... در  پیمانکار  نام   به..........  ........  بانک  نزد   .....................  تاريخ  به   .......چک به شماره ..............

.....................  ..................... بانک  نزد  کار  پیمان  طرف  از  شده   معرفی  حساب  يا   پیمانکار   حساب  به    تاريخ 

 .باشد می پیمانکار امضاء دارای  که    به شماره رسید ..................... در تاريخ .....................نقدا  

 .و تأيید کارفرما طراحی سایت گرافیکی رابط  طرح  ارائه  از پس  قرارداد کل مبلغ درصد 30 پرداخت  :2مرحله  2-4 

 .کارفرما کلی تأيید  و شده  نويسی کد طرح  ارائه از  پس قراردادلغ کل مب از مانده  باقی درصد  20: پرداخت 3مرحله  3-4

 4- 2مندرج در بند    3و    2مدت زمان تأيید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماينده کارفرما در هريک از مراحل   4-4 

  و   تأيید بر  مبنی کارفرما پاسخگويی عدم و   طرح ارائه ز زمان  روز کاری ا  4روز کاری می باشد، در صورت گذشت بیش از  4حداکثر  4-3و 

 .گردد  پرداخت  پیمانکار به   بايست می تأخیر  خسارت عنوان به ريال 100,000 مبلغ  روزانه طرح، تأيید   عدم يا

روز کاری و عدم دريافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمان کار اطالع رسانی الزم را انجام داده باشد،    4در صورت گذشت بیش از  5-4 

 ديد   صالح   طبق  را   نهايی  تحويل  زمان  پیمانکار  و  رفت  خواهد   فراتر  شده   مشخص   زمان  از  قرارداد   موضوعبديهی است زمان تحويل نهايی  

 .نمايد می مشخص

 .گردد واريز شود می معرفی کار  پیمان توسط  که  بانکی حساب  نوع  هر  به يا و  نقدی   صورت  به  تواند می 3 و  2 مرحله تسويه  وجه  6-4 

 .باشد صحیح  عملکرد دارای  و  باشد   شده  کامل بايست می طرحکد نويسی   3در پايان مرحله  7-4 

کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هايی خاص درخواست    تأيید   به   3  و  2  مراحل  های   طرح  از   هريک  که درصورتی   8-4 

  تغییرات   میزان به   توجه  با  شود   می متعهد پیمانکار  مقابل  در. گردد انجام  کاریروز  4نمايد، تسويه اين مراحل همچنان می بايست حداکثر طی 

 .نمايد اقدام  تغییرات اعمال  به  نسبت  وقت اسرع در

 .رضايت کلی کارفرما از طرح می باشد 4-8ید کلی در بند منظور از تأي 1-8-4 
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را در مجموع تأيید نکند، می تواند تسويه اين مراحل را تا انجام تغییرات مورد   3و    2درصورتی که کارفرما هر يک از طرح های مراحل   9-4 

وی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحويل موضوع  انتظار به تعويق بیاندازد. بديهی است مدت زمان الزم برای انجام تغییرات که از س

 .قرارداد اضافه میگردد

   

 قرارداد شروع   :5ماده  

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

رداخت در تاريخ عقد قرارداد، مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد که صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پ  در 1-5 

  .همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختالف تاريخ امضاء قرارداد و تاريخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزايش خواهد يافت 6درماده 

 

 : مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد  6ماده 

 .ت انجام موضوع قرارداد و تحويل طرح نهايی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین .......... روز کاری می باشدمدت زمان الزم جه 

با پرداخت وجه پیش  1-6  مبنای تعیین مدت زمان الزم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطالعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان 

 می  4-3  و   4-2  بند  در   مندرج  3و  2  مراحل  از  يک  هر  در  کارفرما  به  شده   ارائه   های   طرح  اولین   تأيید   همچنینپرداخت و امضاء قرارداد و  

  و   اولیه  های  طرح  تأيید    عدم  همچنین  و   قرارداد  امضاء   و  پرداخت  پیش  پرداخت  زمان  در  اطالعات  ارائه  عدم   صورت  در  است  بديهی.  باشد

  ارائه  زمان تا   ی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاريخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قراردادساز پیاده  و طراحی  يا و تغییرات درخواست

  برای   الزم   زمان   مدت  به   شود،   می  تعیین  پیمانکار   سوی   از   که   تغییرات  انجام  برای    الزم  زمان  مدت   همچنین  و   کارفرما  سوی   از  اولیه   اطالعات 

 .شود  می اضافه  قرارداد   موضوع تحويل

  

 :خدمات پشتیبانی  7ماده 

  سال   در   که   است  4-3  بنده   در   مندرج   قرارداد،   3يک سال شمسی و شروع آن از تاريخ پرداخت وجه تسويه مرحله    خدمات پشتیبانی به مدت

 .باشد  می تمديد قابل شمسی سال  يک مدت به  قرارداد، کل مبلغ درصد  20 پرداخت  با آتی های

 نحوه   آموزش   يا  و   قرارداد   همین   1  ماده   در  مندرج   موارد   صحیحشامل رفع هرگونه نقص در عملکرد   طراحی سایت خدمات پشتیبانی 7-1 

 .است سايت وب مختلف های   بخش با کار

آموزش اولیه نحوه مديريت سايت طی يک جلسه برای نماينده کارفرما به صورت رايگان برگزار می گردد. بديهی است در صورت  1-1-7 

 .تغییر نماينده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مديريت سايت، کارفرما می بايست هزينه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد
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، کارفرما می  4-3و   4-2خواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأيید طرح ها در هر يک از مراحل مندرج در بند در صورت در 2-1-7 

 .بپردازد قبل از را  گردد می تعیین پیمانکار توسط که بايست هزينه انجام تغییرات 

 .ال از پیمانکار ساقط می گردددر صورت عدم واريز هزينه خدمات پشتیبانی ساالنه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشک 2-7 

در صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دريافت هزينه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سايت کارفرما  3-7 

 .را قطع نمايد

 

 : تعهدات طرفین 8ماده 

 تعهدات پیمانکار 1-8

رما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و  کلیه اطالعاتى که توسط کارف 1-1-8

 .نگهدارى اطالعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن اين اطالعات را به ساير ندارد

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

 .پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد 3-1-8 

 .پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکالت فنی مربوط به وب سايت را برطرف نمايد 4-1-8 

ريال به عنوان خسارت   100,000حويل طرح نهايی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ  پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم ت 5-1-8 

 .تأخیر به کارفرما پرداخت نمايد

، پیمانکار می بايست طبق هماهنگی با نماينده کارفرما، نحوه مديريت طرح نهايی را  4-3مندرج در بند    3در صورت تسويه مرحله   6-1-8 

 .در اختیار وی قرار دهد آموزش داده و اطالعات الزم را 

  ارائه  به منوط  و  نبوده   محدود آموزشی، مدت زمان الزم برای برگزاری جلسه   طراحی سایت در صورت نیاز به جلسه آموزشی 1-6-1-8 

 .شود می برگزار رايگان صورت به   جلسه اين  که  باشد می کارفرما سوی  از  ساعت تعداد درج همراه   به  صحیح  آموزش  دريافت گواهی

گواهی دريافت آموزش صحیح، کارفرما می بايست    در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما پس از ارائه 2-6-1-8 

 .هزينه تعیین شده از سوی پیمانکار را بپردازد

 تعهدات کارفرما   2-8 

پیمانکار حق دارد طرح تحويل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نمايد، مگر در صورتی  1-2-8

 .ه توافق برسندکه طرفین در اين مورد ب
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 اسم   درج  عدم   عنوان  به   پیمانکار   به  تومان  هزار  300  مبلغ   بايست  می  ،طرح نمايد  امضایدر صورتی که کارفرما درخواست عدم   1-1-2-8 

 .نمايد پرداخت  را طرح در پیمانکار

پ 2-2-8  کارفرما  ارائه گردد،  کارفرما  به  بررسى  پیمانکار جهت  توسط  اولیه  به چنانچه چند طرح  ملزم  مناسب،  اولیه  انتخاب طرح  از  س 

 .بازگرداندن تمام طرح های ديگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت

 .گرددپرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت می 3-2-8 

پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطالعات امنیتی وب سايت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را   4-2-8 

 .ندارد

بت شده اند را  که توسط کارفرما در جايی غیر از وب سايت رسمی پیمانکار ث(  )دامنه پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هايی 5-2-8 

 .نخواهد داشت

  را (  )دامنه   نشانه  به تمديد   مربوط وب سايت از طريق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزينه ساالنه  (  )دامنه  نشانه   ثبت   صورتدر   6-2-8 

 .نمايد  پرداخت وی  به  پیمانکار رسمی سايت وب  در  مندرج روز تعرفه  طبق

پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ويژگی های جديد به وب سايت، هزينه روز مندرج  کارفرما متعهد می شود که 7-2-8 

 .در وب سايت رسمی پیمانکار را پرداخت نمايد

ارائه طرح   ، تصاوير، کاتالوگ و .... آن ها را قبل از (  )دامنه  کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطالعات اولیه مانند نشانه  8-2-8 

  ارائه   را  4-2  بند  در  مندرج   اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بديهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طرح اولیه

 .نمايد  دريافت را 4-3 بند در  مندرج 3 مرحله هزينه  با  همراه   را مرحله اين  هزينه و  ندهد

، هرگونه درخواست تغییر که منجر به  4-3و  4-2مندرج در بند  3و  2تأيید طرح هر يک از مراحل کارفرما متعهد می شود پس از  9-2-8 

طراحی مجدد و يا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزينه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سايت رسمی پیمانکار و يا برآورد پیمانکار 

 .پرداخت نمايد

رما تغییر يابد، کارفرما می بايست به صورت کتبی اين مورد را اعالم نمايد. همچنین در صورت متفاوت  در صورتی که نماينده کارف 10-2-8 

 نماينده  درخواستی تغییرات انجام  بودن درخواست نماينده جديد با نماينده قبلی، کارفرما می بايست هزينه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت

 .بپردازد  را جديد

 

 : حل اختالف 9ماده  

در صورت بروز اختالف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختالف از طريق مراجع ذيصالح مورد  

 .بررسی قرار می گیرد
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 : فسخ قرارداد 10ماده 

 .ه شده در متن قراداد و يا توافق طرفین قابل فسخ می باشدقرار داد از نوع الزم االجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرايط فسخ اشار

   

 : اقامت گاه قانونی طرفین  11ماده 

صورتیکه  اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در 

اقدين تغییر يابد، طرفین بايد رسما  و کتبا  مراتب را به يکديگر ابالغ نمايند و تا قبل از ابالغ رسمی، نشانی قبلی در طول مدت قرارداد نشانی متع

  .معتبر خواهد بود

 

 : فورس ماژور 12ماده   

، جنگ، اعتصاب و غیره(  در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاريف سازمان برنامه و بودجه )از قبیل سیل، زلزله

 .طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد

 

 : نسخ قرارداد 13ماده   

 .رسید قرارداد طرفین امضاء به و  تنظیم  دارند يکسان اعتبار که  نسخه دو  در ماده  13 در...........................   اين قرارداد در تاريخ 

 .خوردگی می باشندنسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم  1-13 

 

 

 کارفرما نماينده                                                                                                                                         پیمانکار 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                نام و نام خانوادگی  

 امضاء                                                                                                                                           امضاء 

 تاريخ                                                                                                                                          تاريخ 


