
    بسمه تعالی                                                                                  

  شرکت کوش آذین لیان پارس

  

  طراحی وب سایتو پشتیبانی : عنوان قرارداد

 همراهبا شماره ...........................................................................به نمایندگی ............ .............................................................................. مابین فی این قرارداد 

و از   ...…………………………………………………: به نشانیه می شود ختناشمشتري  که از این پس................................................ 

با شماره  "تیم طراحان آیا" وبطراحی  مجري پروژه   به سمت ................................................خانم / شرکت کوش آذین لیان پارس به نمایندگی آقاي طرف دیگر 

منعقد می گردد و طرفین با امضاء این که از این پس مجري معرفی می شود  www.aaya.ir : الکترونیکی نشانی به........................................................... 

  . تمام مفاد آن می دانند زم و متعهد به رعایت اجراي کامل بهقرارداد خود را مل

  موضوع قرارداد  -1ماده 

  .ساعته24پشتیبانی و  طبق سفارش مشابه طرح پیوستی طراحی وب سایتپروژه اجراي 

  مدت انجام قرارداد  -2ماده 

  .شروع می پذیرد......  ...........................بوده و از تاریخ    نامحدودمدت انجام موضوع این قرارداد  

تمدید مدت اجراي طرح تنها در صـورتی مقـدور اسـت کـه     . اجراء نماید روز کاري، بعد از تاریخ شروع قرارداد14حداکثر تا مجري مکلف است طرح را : 1تبصره 

این صورت در طـول   در. رسیدگی الزم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد مشتري،دالیل و مدارك موجهی ارائه نماید و  ،مجري طرح

  .مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شدبار  مدت اجراء فقط یک

  تعهدات -3ماده 

  :تعهدات مجري

  .و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه مجريهاي طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط  انجام فعالیت ) 1-3

  .از آن براي انجام موضوع قرارداد توسط مجري قرار می دهد و استفاده بهینه مجريدر اختیار  مشتريرعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که  ) 2-3

اطالعاتی که اسناد ومدارك و  .ایدکسب می نم ، مجريکه به مناسبت انجام طراحی اسناد و مدارك و اطالعات به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عدم ارائه ) 3-3

. مشتريمگر با کسب اجازه کتبی از  بوده وحق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مجريکسب می گردد بعنوان امانت نزد  طراحیبمناسبت انجام 

  .معمول خواهد داشت مجريدام قانونی علیه قجهت استیفاي حقوق خود امشتري در غیر اینصورت 

  .انجام پیاده سازي موضوع قرارداد توسط مجري و رعایت اصول طراحی در) استاندارد(ازي کافی در چهارچوب اصول و موازین علمیطراحی و پیاده س ) 4-3

  . دواگذار نمای نمی تواند پیمان را کال یا جزاً به غیر مجري ) 5-3

، دریافت می نماید واتس آپیا  تلگرامنرم افزار بعد از اجراي سایت، تمام مطالب، تصاویر و کلیپ هایی که بوسیله شماره همراه مشتري از طریق  مجري باید) 6-3

  .حداکثر ظرف دو روز کاري در سایت به نمایش بگذارد

  .وع کسب و کار مشتري، ارائه و بعد از تایید مشتري، ثبت نمایدروز کاري بعد از شروع قرارداد، دامنه با نام مناسب و همسان با ن2مجري باید حداکثر ظرف ) 7-3

  :تعهدات مشتري

  .مشتري حق درخواست تبلیغات یا معرفی شرکت یا نهادي غیر از مندرج در این قرارداد را ندارد) 8-3

  .این مورد با رعایت انصاف و توافق مجري، قابل انجام می باشد: 1تبصره 

  .مشتري باید در چهارچوب قوانین جمهوري اسالمی ایران باشدتمام درخواست هاي ) 9-3

  .همه مطالب مندرج در سایت، طبق درخواست مشتري انجام می شود بنابراین تمام مسئولیت آن بعهده مشتري می باشد) 10-3

بدیهی ست مطالب دریافتی از شماره هـاي  . نماید ارسال همراه ذکر شده در این قراردادمشتري باید تمام مطالب درخواستی خود را عینا از طریق شماره ) 11-3

  .دیگر، از طرف مجري پیگیري نخواهد شد

  .درصورت عوض شدن شماره تلفن مشتري، موضوع باید کتبا به مجري اعالم تا اقدامات الزم مبذول گردد: 1تبصره 

  

  نام و نام خانوادگی مجري                                 مشترينام ونام خانوادگی                                        

  مهر و امضاء                                                                     امضاء و مهر                                                  

  

  3از  1صفحه 

____________ : شماره  

____________ : تاریخ  

صفحه و یک پیوست3  

 



  .مگابایت بیشتر شود500حجم کلی فایل هاي صوتی و تصویري نباید از . مگابایت می باشدحجم تصاویر ارسالی حداکثر یک مگابایت و کلیپ ها ده ) 12-3

  .، با رضایت طرف مقابل، بصورت الحاقیه، بالمانع است3ماده 12در بند درخواست خدمات بیشتر از تعهدات: 1تبصره 

  .مورد می باشد 100مورد و ماهانه  4مطالب ارسالی جهت درج در سایت، روزانه حداکثر ) 13-3

  .مشتري می تواند موارد درخواستی را ارسال و درصورتی که از ظرفیت ذکر شده بیشتر شود، درج در سایت در روزهاي بعد، انجام خواهد شد: 1 تبصره

ك، سـایت  درصورت مشاهده، با بررسی مدار. استفاده کند ،از آنها مشتري نمی تواند از نام یا اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري بدون اجازه کتبی )14-3

  .که از طریق مبلغ ضمانت، وصول می گردد ماه هزینه پشتیبانی را پرداخت نماید4در این مورد مشتري می باید  .خواهد شدقطع و یا به آن ارگان واگذار 

  نوع وب سایت  -4ماده 

  . ندارد/داردطراحی شده است و قابلیت هاي وب سایت بانک اطالعاتی را  پویا/به صورت ایستا و.......................................  وب سایت

  و ضمانت نحوه پرداخت مبلغ، -5ماده 

  .می باشدتومان 1000تومان و در ماه هاي بعد روزانه 1500روزانه ساعته و بمدت نامحدود، در ماه اول 24این قرار داد شامل پشتیبانی مبلغ 

  :نحوه پرداخت

  .می باشدنقدا ریال 300،000ریال و ماه هاي بعد، ابتداي سررسید ماهانه قرارداد، 450،000ضمن قرارداد ماه اول  هزینه

  .می گذاردریال نزد مجري به امانت 1،200،000به مبلغ .......................... نزد بانک ................................. مشتري بابت ضمانت پرداخت ماهانه یک فقره چک به شماره 

و یـا بـا پرداخـت مبلـغ     ري بصـورت امانـت قـرار دهـد     جریال جهت ضمانت نزد م5،000،000مشتري می تواند بجاي ارائه چک، یک فقره سفته بمبلغ : 1تبصره 

  .ریال بعالوه هزینه پشتیبانی، از ارائه ضمانت امتناع ورزد1،200،000

  .......................................مبلغ ................................................. شماره سفته 

  

وصول کل بدیهی ست درصورت عدم پرداخت بموقع هزینه پشتیبانی، مجري پشتیبانی را متوقف و سایت را قطع و از طریق چک، سفته و یا مبلغ ضمانت جهت 

  .ه قرارداد اقدام می کند و مشتري حق هیچگونه اعتراضی نداردمبلغ چک یا سفته و فسخ یکطرف

  .ریال می باشد10،000جریمه عدم پرداخت بموقع هزینه پشتیبانی، روزانه  -

  .ورزدریال نقدا پرداخت و بمدت یک سال از شروع قرارداد، از پرداخت هزینه پشتیبانی امتناع 3،000،000ضمن قرارداد، مبلغ مشتري می تواند : 2تبصره 

مجري می باید  ، تماما سایت را خریداري کرده که در نتیجهیا هر زمان دیگر ریال ضمن بسته شدن قرارداد 60،000،000مشتري می تواند با پرداخت مبلغ : 3تبصره 

  .ورت نخواهد گرفتبدیهی ست بعد از انتقال مالکیت، هیچگونه پشتیبانی اي از طرف مجري ص. بعد از طراحی، مالکیت سایت را به مشتري منتقل نماید

  .)تعدیل می یابند بدلیل تورم و ارزش افزوده،% 15نه تمامی مبالغ فوق با افزایش ساال(

  فسخ قرارداد  -6ماده 

  .طرفین با امضاي این قرارداد حق فسخ را از خود سلب نمودند

بـدیهی سـت    .ریال قرارداد را فسخ و مجري متعهد است موارد ضمانت را به مشتري برگردانـد 1،200،000مشتري در هر زمان می تواند با پرداخت مبلغ : 1تبصره 

یا غیـر،   درصورت فسخ یکطرفه قرارداد از طرف مشتري، مجري موظف به قطع سایت و متعهد به عدم استفاده مادي یا معنوي از هاست و دامنه بصورت شخصی

  .می باشد

از طرف مجري صورت گیرد، مجري موظف است مالکیت کامل سـایت را بـه    ،5و بدالیلی غیر از موارد مالی در ماده  درصورتی که فسخ قرارداد یکطرفه: 2تبصره 

  .، اقدامات الزم را بعمل آوردجلسه یک ساعته3مشتري انتقال دهد و جهت آموزش کامل کاربري و مدیریت سایت در 

  حل اختالف -7ماده 

نفر از اساتید مرضـی   1تی از قرارداد اختالف نظري حادث گردد، موضوع توسط در مواردي که براي طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجراي کامل یا قسم

و در صورتیکه مساعی طرفین و نمایندگان آنان به نتیجه نرسد، هریک از طـرفین حـق خواهـد     براي طرفین الزم الرعایه می باشدالطرفین بررسی و حکم آنها 

  .عه نمایدداشت جهت احقاق حقوق خود به مراجع ذیصالح قضایی مراج

  اصالحیه، متمم، مکمل یا تغییر -8ماده 

هـا، صـرفاً بـا جلـب توافـق       هاي مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست هرگونه اصالح یا تغییر در موادي از این قرارداد و پیوست

  .متعاقدین میسر خواهد بود

  نام و نام خانوادگی مجري                                 مشترينام ونام خانوادگی                                          

  مهر و امضاء                                                                     امضاء و مهر                                                  

  3از  2صفحه 



  شرایط خاص -9ماده 

که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن ) شرایط خاص(در مواردي که به علل ناشی از شرایط قهري  

د داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافـق  نغیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواه

  .طرفین صورت می گیرد

  آدرس  -10ماده 

در طـول مـدت   قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابالغ مکاتبات مورد استناد خواهد بـود و در صـورتیکه    آدرس

  .تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابالغ نمایند و تا قبل از ابالغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بودقرارداد نشانی متعاقدین 

  قانون حاکم بر قرارداد -11ماده 

  .این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران می باشد

  .داراي اعتبار یکسان و برابر می باشد نسخنسخه تنظیم گردیده و کلیه   دوبه زبان فارسی و در  ماده 11این قرارداد در 

امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضاي این قـرارداد ، خـود را متعهـد و     به ...............................................و تبصره هاي ذیل آن در تاریخ کلیه نسخ این قرارداد 

  .لزم به اجراي کلیه مفاد آن و پیوست هاي مربوطه می دانندم

  

  

  ............................................................................................................................................................................  :شماره حساب مجري

  ........................................................................................................................................................................... :حساب مشتريشماره 

  

  

  .امید است این قرارداد براي طرفین، سبب خیر و برکت گردد

  

  

  

  نام و نام خانوادگی مجري                شرکت کوش آذین لیان پارس                    مشترينام ونام خانوادگی                          

  مهر و امضاء                              مهر و امضاء                                          امضاء و مهر                                    

  

  

  

  

  

  

  3از  3صفحه 


