بسمه تعالی
اين قرارداد مابين گروه آریـــا 98با نمايندگــی رســـمی و مديريت جناب آقــــای سجاد عزیزیان وثوق مجری پروژه .. .......................
به نشانـــی قانونی قم باجک ابتدای 19دی پالک 559واحد 2کدملی  0371016002شماره تلفن  02537701280و موبايل
 09125538545و از طرف ديگر آقای/خانم/شرکت  .....................که از اين پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود به نشانی
 ............................................به کدملی  ........................شماره تماس  ...........................و شماره همراه  ...............................منعقد می
گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده 1-موضوع قرارداد
اجرای پروژه طراحی و کدنويسی ......................................
شرح تمامی امکانات و قابلیت های سیستم در سربرگ آریا تنظیم و با تایید طرفین ضمیمه گردیده است

ماده 2-مدت انجام قرارداد
مدت انجام موضوع اين قرارداد  .....................بوده و از تاريخ  .....................شروع و در تاريخ  ........................خاتمه می پذيرد.
تبصره  :1مجری مكلف است طرح را در زمان پيش بينی شده اجراء نمايد .تمديد مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح
داليل و مدارك موجهی ارائه نمايد و سفارش دهنده رسيدگی الزم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد .در اين
صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده  3-تعهدات مجری پروژه
 )1-3انجام فعاليتهای طراحی و خدمات مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط مجری و پذيرش مسئوليت کمی و کيفی و انجام بموقع پروژه.
 )2-3رعا يت امانت و حفظ اموال و مدارکی که سفارش دهنده در اختيار مجری قرار می دهد و استفاده بهينه از آن برای انجام موضوع
قرارداد.
 )3-3عدم ارائه اسناد و مدارك و اطالعاتی که به مناسبت انجام طراحی و ارائه خدمات کسب می نمايد به اشخاص حقيقی يا حقوقی غير،
اسناد ومدارك و اطالعاتی که بمناسبت انجام طراحی و ارائه خدمات کسب می گردد بعنوان امانت نزد مجری بوده و حق ارائه آن را به اشخاص
حقيقی و حقوقی غير ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از سفارش دهنده در غير اين صورت سفارش دهنده جهت استيفای حقوق خود اقدام
قانونی عليه مجری معمول خواهد داشت.
 )4-3طراحی و پياده سازی کافی در چهارچوب اصول و موازين علمی (استاندارد) و رعايت اصول طراحی در انجام پياده سازی موضوع قرارداد .
 )5-3مجری نمی تواند پيمان را کال يا جزاً به غيرواگذار نماييد.
 )6 -3مجری نمی تواند تا مدت گارانتی و پرداخت مبلغ قرارداد پشتيبانی را به غير واگذار کند.

ماده 4-نوع خدمات
وب سايت به صورت پويا طراحی شده است و قابليت های وب سايت بانك اطالعاتی را دارد لذا در صورت درخواست تغييرات آن (تغييرات
شامل هزينه) بايد مبلغ جداگانه پرداخت گردد.
اپليكيشن بصورت پويا و متصل به ديتابيس بوده که با اعمال تغييرات ،بصورت آنی در اپليكيشن رويت خواهد شد.

ماده 5-مبلغ قرارداد
مبلغ کل اين قرارداد  ..............................ريال ميباشد .البته تعرفه هر يك از خدمات به صورت توافقی انجام گرفته است.

ماده 6-مراحل پرداخت
 - 1مبلغ  ..............................ريال معادل مبلغ کل به عنوان هزینه کل پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد ،پرداخت می گردد.
درصورت عدم پیشرفت پروژه در زمان مقرر کارفرما می تواند پرداخت اقساط را متوقف نماید .همچنین درصورت عدم پرداخت اقساط از سوی
کارفرما ،مجری مجاز به بستن سرور بوده و می تواند تمامی خسارات را مطابق با نظر خود دریافت نماید

ماده 7-تعهدات اصلی سفارش دهنده
تسليم مدارك مورد نياز طراحی و خدمات به مجری و پرداخت مبلغ قرارداد در زمان های مقرر.

ماده 8-حل اختالف
در مواردی که برای طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجرای کامل يا قسمتی از قرارداد اختالف نظری حادث گردد ،موضوع توسط
حكم (داور) مرضی الطرفين شورای صنفی بررسی و تصميم آن برای طرفين الزم الرعايه می باشد.

ماده 9-حقوق مالکیت مادی و معنوی :
کليه حقوق مادی ،علمی و معنوی طرح متعلق به سفارش دهنده می باشد و مجری و همكاران درصورت لزوم ،تنها پس از کسب اجازه از
سفارش دهنده می توانند از نتايج مذکور استفاده نمايند.

ماده 10-اصالحیه ،متمم ،مکمل یا تغییر
هرگونه اصالح يا تغيير در موادی از اين قرارداد و پيوست های مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوست ها ،صرفاً
با جلب توافق طرفين قرارداد ميسر خواهد بود.

ماده 11-فسخ قرارداد
فســخ يك جانبه قرارداد از سوی هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره  1اين ماده و و ماده 12قابل پذيرش نبوده و فسخ
قرارداد به غير از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره يك ماده پنج ،امكان پذير نيست.
تبصره  :1خروج از چارچوب پروژه  ،عدم گزارش پيشرفت کار و ع دم ارائه نسخه نهايی کار در زمان پيش بينی شده و همچنين مشاهده و
احراز هر اشكالی غيرقابل رفع در مورد طراحی و خدمات ارائه شده ،عالوه بر ايجاد حق فسخ برای سفارش دهنده ،مجری را مكلف به تأمين
کليه خسارت های مالی و غير مالی با تصميم داور می نمايد.

ماده 12-شرایط خاص
در مواردی که به علل ناشی از شرايط قهری (شرايط خاص) که رفع آن خارج از حيطه توانايی و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشی از
قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد ،هر يك از طرفين می توانند قرارداد را فسخ و مراتب را به صورت کتبی به ديگری اطالع دهد .در صورت
فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين
صورت می گيرد.

ماده 13-آدرس
آدرس قانونی طرفين ،همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابالغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه
در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدين تغيير يابد ،طرفين بايد رسماً و کتباً مراتب را به يكديگر ابالغ نمايند و تا قبل از ابالغ رسمی ،نشانی
قبلی معتبر خواهد بود.

ماده 14-گارانتی و پشتیبانی
مجری  ،پروژه را بمدت  ..............از تاريخ تحویل پروژه لغايت  ..............پس از آن گارانتی و به مدت يك سال از تاريخ تحويل پشتيبانی
می کند ولی تغييرات محتوايی کلی و همچنين پشتيبانی در سالهای بعد مستلزم هزينه طبق تعرفه های معمول خدمات تحت وب ميباشد.
مالك انجام کامل موضوع قرارداد اين است که پروژه از کيفيت و سرعت و موارد ذکر شده در برگه امكانات که ضميمه گرديده ،مناسب با نظر
نماينده سفارش دهنده و نيز منطبق بر ضميمه قرارداد برخوردار بوده ،عاری از نقص ،همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و در
مدت زمان گارانتی هيچ خطايی در آن ديده نشود.
تبصره ماده  -14در صورت بروز مشكل در سيستم طی مدت زمان يك سال پس از پايان قرارداد تحويل شده ،چنانچه مشكل در اثر تغييرات
ايجاد شده توسط سفارش دهنده نباشد ،مجری موظف است بدون دريافت هزينه اضافی آن را برطرف نمايد ،اما برای ايجاد تغيير در سيستم
موجود ،اضافه کردن بخش جديد  ،سفارش دهنده موظف است هزينه آن را به مجری پرداخت نمايد .ارائه هرگونه خدمات و ايجاد تغييرات
در سيستم شامل هزينه می باشد و تنها درصورتيكه مشكل از سوی مجری طرح باشد ،اصالح و ترميم آن بصورت رايگان صورت خواهد گرفت.

ماده 15-قانون حاکم بر قرارداد
اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوری اسالمی ايران می باشد.

نسخه های قرارداد
اين قرارداد در  15ماده ويك تبصره  ،به زبان فارسی و در دو نسخه چاپی رنگی تنظيم گرديده و کليه نسخه های آن دارای اعتبار يكسان و
برابر (بدون هيچگونه دست خوردگی و قلم خوردگی) می باشد  .کليه نسخ اين قرارداد و تبصره های ذيل آن در تاريخ  ...........................به
امضاء متعاقدين رسيده و طرفين ب ا امضای اين قرارداد  ،خود را متعهد و ملزم به اجرای کليه مفاد آن و پيوست های مربوطه می دانند.
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