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 6از 2 صفحه

 «قرارداد»

 

بهه ناهانی شهبر بهر    .………بدا ددگ م دی آقای آرمان اله یاری مکس وب به نمایندگیی  فروشگاه بینفی ما قرارداد حاضر 

نامیدگه  «بمانکهارپ»ده از این پس  ir24Maxweb.و وب سایت  09128239964با شماره تماس   7واحد  11طبقه  خورشبد

  طرف دیگراز  و شودمی

 حقوقی-

 ........ سددمت........................ای/خددان. ..........ماینددگیی  قنشددردت ....................................... بدده شناسدده م ددی .................................... بدده 

ه تمدداس رامشدد........... ..........................................................................................................  درس ................................................. دددگ م ددی .

 ........................................................................................... پست الکترونیک .....................................

 حقبقی-

نشدددددددددددانی  ........................ قای/خدددددددددددان. ................................................ ددددددددددددگ م دددددددددددی ................................

..... پسدددت ............................................................اس .مددد.... شدددماره ت..............................................................................................................

 الکترونیک ............................................................................

 ردیگ. منعقگ ی با شرایط ذیل نامیگه می شود  «شارفرما»ده از این پس 

 
 :( موضوع قرارداد 1ماده 

 از : است عبارت قرارداد، موضوع

پایگداه  وب سایت ، برنامه نویسی سدمت سدرور و طراحدی Front Endو قسمت  UIبرنامه نویسی و طراحی رابط داربری -1-1

 PHP/SQLبه زبان های  Back Endداده و قسمت 

 از موارد مذدور طی مگت قرارداد فنی پشتیبانی-1-2

 رورسدر موارد مربوط به ثبت دامنه ، صفحه پرداخت اینترنتی،نمادهای اینترنتی و خریگ  خریگارمشاوره به -1-3

 
 :( شرایط پرداخت2ماده 
 

ددارت  و یدا واریدب بده شدماره مکه  وببده ندا   2194422 به شماره پایانه پرداخت بانک ملتپرداخت از طریق دریاه به 

 .انجا  خواهگ شگ آرمان اله یاریبه نا   بانک سپهنبد  6273811094462071

 .درصههههههههل مرلههههههههع وههههههههر اههههههههرارداد مهههههههه    هههههههه ا  پهههههههه   پرداخهههههههه  ا   ههههههههر  و ر رمهههههههه  50: پرداخهههههههه  1مرحلهههههههه   2-1

 .و تأییدگ دارفرمدا طراحدی سدایت یرافیکدی رابدط طدر  ارائده از پدس قدرارداد ددل مب د  درصگ 30 پرداخت  :2مرح ه  2-2

 .دارفرمدا د دی تأییدگ و شدگه نویسدی ددگ طر  ارائه از پس  قرارداد دل مب   از مانگه باقی  درصگ 20: پرداخت 3مرح ه  2-3
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 6از 3 صفحه

ندگر  م 3و  2از مراحدل  مگت زمان تأییگ طر  و پرداخت وجه از سوی دارفرما از زمان ارائه به نماینگه دارفرما در هریدک 2-4

 پاسدگگویی عدگ  و طر   روز داری از زمان ارائه 4روز داری می باشگ، در صورت یذشت بیش از  4حگادثر  3-2و  2-2در بنگ 

 پرداخدت پیمانکار به بایست می تأخیر خسارت عنوان به ریال 00،0005 مب   روزانه طر ، تأییگ عگ  یا و تأییگ بر مبنی دارفرما

 .یدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد

روز داری و عگ  دریافت پاسخ دارفرما در صورتی ده پیمان ددار اطد ع رسدانی  ز  را انجدا   4از  در صورت یذشت بیش 2-5

 تحویدل زمدان پیمانکدار و رفدت خواهدگ فراتدر شگه مشگص زمان از قرارداد  داده باشگ، بگیهی است زمان تحویل نهایی موضوع

 .نمایددددددددددددگ مددددددددددددی مشددددددددددددگص دیددددددددددددگ صدددددددددددد   طبددددددددددددق را نهددددددددددددایی

وع حساب بانکی ده توسط پیمدان ددار معرفدی مدی شدود ن هر به یا و نقگی صورت به توانگ می 3 و 2 مرح ه تسویه  وجه 2-6

 .واریدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب یدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد

 .باشدددگ صدددحی  عم کدددرد دارای و باشدددگ شدددگه دامدددل بایسدددت مدددی  ددددگ نویسدددی طدددر  3در پایدددان مرح ددده  2-7

 خدا  هدایی بگدش در جبئی تغییرات فقط و برسگ دارفرما د ی تأییگ به 3 و 2 مراحل های طر  از هریک  درصورتی ده 2-8

 مدی متعهدگ پیمانکدار مقابدل در. یدردد انجا   روز داری 4ایگ، تسویه این مراحل همچنان می بایست حگادثر طی نم درخواست

 .نمایددددگ اقددددگا  تغییددددرات اعمددددال بدددده نسددددبت وقددددت اسددددرع در تغییددددرات میددددبان بدددده توجدددده بددددا شددددود

 .از طدددددددر  مدددددددی باشدددددددگ منظدددددددور از تأییدددددددگ د دددددددی  رضدددددددایت د دددددددی دارفرمدددددددا 2-8-1

را در مجموع تأییگ نکنگ، می توانگ تسویه این مراحل را تدا انجدا   3و  2درصورتی ده دارفرما هر یک از طر  های مراحل   2-9

تغییرات مورد انتظار به تعویق بیانگازد. بگیهی است مگت زمان  ز  برای انجا  تغییرات ده از سوی پیمانکار تعیین می یردد، به 

 .ان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگرددمگت زم

 
 :قرارداد  مدت( 3ماده 

 باشگ. کسال شمسی میبه مگت ی.............................. تا تاریخ  .............................مگت قرارداد از تاریخ 
 

 :مبلغ قرارداد  -4ه ماد

 گ.ش.......می با....................................این قرارداد، به مب   .. 1ر ماده مب   انجا  موضوع قرارداد با توجه به مشگصات  مگه د -4-1
 

 :   زم جهت انجام موضوع قراردادالمدت زمان  -5ماده 

 ........ روزه و توافق طرفین ..مگت زمان  ز  جهت انجا  موضوع قرارداد و تحویل طر  نهایی طبق مذادرات انجا  شگ -5-1

 .اشگداری می ب



 

 6از 4 صفحه

ط عدات و اارائده  دارفرما موظد  بده،مدی باشدگ 1-2ندگ بموضدوع  1پرداخت مرح ه  1-5تاریخ شروع بنگ مبنای تعیین  5-2.

 جهت شروع دار است. 1مرح ه توضیحات اولیه به پیمانکار همبمان با پرداخت وجه 
 

 :  خدمات پاتببانی -6ماده 

راحدی بده طهبینده  قیمدت روز از ٪20 سال های  تی با پرداخت در دهشگ در طول مگت قرارداد انجا  خواهگ خگمات پشتیبانی 

 .، به مگت یک سال شمسی قابل تمگیگ می باشگع وه ی هبینه تمگیگ هاست یا سرور و دامنه 

 یدا و قدرارداد همدین 1 مداده در منگر  موارد  ع هریونه نقص در عم کرد صحی شامل رف طراحی سایت خگمات پشتیبانی -6-1

 .است  نحوه دار با بگش های مگت   وب سایت  موزش

ج سه بدرای نمایندگه دارفرمدا  طی یکو اط عات دسترسی به سیست. مگیریت محتوا نحوه مگیریت سایت  مبانی موزش  6-1-1

رفرمدا داشی مجدگد رما و نیاز به ج سه  موزدد. بگیهی است در صورت تغییر نماینگه دارفبه صورت مجازی و رایگان بریبار می یر

 .می بایست هبینه مشگص شگه از طرف پیمانکار را بپردازد

،  2-2و  1-2احدل مندگر  در بندگ هدر یدک از مر در صورت درخواست تغییرات از سوی دارفرما پس از تأییگ طر  ها در 6-1-2

 .بپردازد قبل از را یردد می تعیین پیمانکار توسط  بینه انجا  تغییرات دهدارفرما می بایست ه

 .قط می یردددر صورت عگ  واریب هبینه خگمات پشتیبانی سا نه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار سا 6-2

ی وب اندگ خدگمات میببدانشتیبانی، پیمانکار می تودر صورت میببانی تارنما از سوی پیمانکار و عگ  دریافت هبینه خگمات پ 6-3

 .سایت دارفرما را قطع نمایگ

 

 فسخ قرارداد:  -7ماده 

 ود:بخواهگ  فرماو س ب تمامی امتیاز ها از دار پس از یک مرتبه اخطار مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد پیمانکاردر موارد ذیل 

 .وب سایت پرداخت مب   تعیین شگه پیش از موعگ تحویلعگ   -7-1

 عگ  انجا  شر  وظائ  منگر  در مفاد قرارداد و ضمائ.  ن.  -7-2

 رعایت قوانین جاری دشور در نشر مطالب و یا امور مالی مرتبط با وب سایت.عگ   -7-3

 به شگص ثالث بصورت جبئی یا د ی. و یا وب سایت انتقال قرارداد -7-4

 . دارفرما و یا ورشکستگی مفقودی -7-5

 ان مگت قرارداد.پای -7-6

 :تعهدات طرفبن  -8ه ماد

 تعهگات پیمانکار 8-1

د یه اط عاتى ده توسط دارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیدرد از سدوی پیمانکدار محرمانده ت قدی میگدردد و پیمانکدار  8-1-1

 .ایر نددگاردموظدد  بدده حفدده و نگهددگار  اط عددات داده شددگه بددوده و حددق در اختیددار دادن ایددن اط عددات را بدده سدد
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 6از 5 صفحه

 .پیمانکار متعهگ می شود د یه خگمات ذدر شگه در موضوع قرارداد را پس از تسویه دامل قرارداد، به دارفرما ارائده دهدگ 8-1-2

 .پیمانکددددار موظدددد  بدددده تددددأمین امنیددددت تارنمددددا مطددددابق بددددا اسددددتانگاردهای موجددددود مددددی باشددددگ8-1-3

 .ت فنددی مربددوط بدده وب سددایت را برطددرف نمایددگپیمانکددار متعهددگ مددی شددود، در طددول قددرارداد د یدده مشددک 8-1-4

ریال بده عندوان  00،0005در زمان محاسبه شگه،روزانه مب   پیمانکار متعهگ می شود در صورت عگ  تحویل طر  نهایی  8-1-5

 .خسدددددددددددددددارت تدددددددددددددددأخیر بددددددددددددددده دارفرمدددددددددددددددا پرداخدددددددددددددددت نمایدددددددددددددددگ

اهنگی بدا نمایندگه دارفرمدا، نحدوه مدگیریت ، پیمانکار می بایست طبق هم3-2منگر  در بنگ  3ورت تسویه مرح ه در ص 8-1-6

 .طدددددددددر  نهدددددددددایی را  مدددددددددوزش داده و اط عدددددددددات  ز  را در اختیدددددددددار وی قدددددددددرار دهدددددددددگ

 .شگه از سوی پیمانکدار را بپدردازددارفرما می بایست هبینه تعیین  ،  طراحی سایت در صورت نیاز به ج سه  موزشی 8-1-6-1

  

 

 تعهگات دارفرما 8-2

    سیب وارد نگدردد امادان نمایدگ،پیمانکار حق دارد طر  تحویل داده شگه را در محل مناسب به نحوی ده به اصل طر 8-2-1

 .مگددددددددر در صددددددددورتی ددددددددده طددددددددرفین در ایددددددددن مددددددددورد بدددددددده توافددددددددق برسددددددددنگ

 مب د  بایسدت مدی نمایدگ،  ایل دگنویسدی بدگون هاسدت راو یا ف طر   ایدر صورتی ده دارفرما درخواست عگ  اما 8-2-1-1

 .مایدگن پرداخدت را طدر  در پیمانکدار اسد. در  عدگ  عندوان بده پیمانکدار بده تومدان می یدون ده تومان معدادل 10.000.000

سدب، تگاب طدر  اولیده منارما پس از انچنانچه چنگ طر  اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به دارفرما ارائه یردد، دارف 8-2-2

 .اهدگ داشدتم ب  به بازیردانگن تما  طر  های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مدالکیتى نسدبت بده سدایر طدر  هدا نگو

رداخت پرداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت د یه دسورات قانونی مب   قرارداد بر عهگه دارفرما میباشگ و مب   قرا 8-2-3

 .میگددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد

ز سدوی اراد غیر به هر نحوی پیمانکار هیچ یونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار یرفتن اط عات امنیتی وب سایت به اف 8-2-4

 .دارفرمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا را نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددگارد

ایی غیر از وب سدایت رسدمی پیمانکدار جده توسط دارفرما در  )دامنه( پیمانکار هیچ یونه مسولیتی در قبال نشانه هایی 8-2-5

 .نگواهددددددددددددددددددددگ داشددددددددددددددددددددت ثبددددددددددددددددددددت شددددددددددددددددددددگه انددددددددددددددددددددگ را

 گتمگید  بده  ی شود ده هبینه سا نه مربوطسایت از طریق پیمانکار، دارفرما متعهگ م )دامنه( وب نشانه ثبت  در صورت 8-2-6

 .نمایگ پرداخت  وی به پیمانکار رسمی سایت وب در منگر  روز تعرفه طبق  را  )دامنه( نشانه

داد، در قبال درخواست اضافه دردن ویژیی های جگیگ به وب سایت، هبینده دارفرما متعهگ می شود ده پس از عقگ قرار 8-2-7

 .روز منددددددددددددگر  در وب سددددددددددددایت رسددددددددددددمی پیمانکددددددددددددار را پرداخددددددددددددت نمایددددددددددددگ

، تصاویر، داتالوگ و ....  ن ها را قبل از  )دامنه( دارفرما متعهگ می شود در صورت نیاز به ارائه اط عات اولیه ماننگ نشانه 8-2-8

 در منگر   در اختیار پیمانکار قراردهگ. بگیهی است در صورت عگ  همکاری دارفرما، پیمانکار می توانگ طر  اولیه ارائه طر  اولیه
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 6از 6 صفحه

 .نمایددگ دریافددت را 3-2 بنددگ در منددگر  3 مرح دده هبیندده بددا همددراه را مرح دده ایددن هبیندده و نگهددگ ارائدده را 1-2 بنددگ

، هریونه درخواسدت تغییدر 3-2و  2-2منگر  در بنگ  3و  2مراحل  از دارفرما متعهگ می شود پس از تأییگ طر  هر یک 8-2-9

ده منجر به طراحی مجگد و یا تغییرات در بگشی از طر  شود، هبینه  ن را طبق تعرفه روز منگر  در وب سایت رسمی پیمانکدار 

 .و یدددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددر ورد پیمانکدددددددددددددددددددار پرداخدددددددددددددددددددت نمایدددددددددددددددددددگ

رما می بایست به صورت دتبدی ایدن مدورد را اعد   نمایدگ. همچندین در در صورتی ده نماینگه دارفرما تغییر یابگ، دارف 8-2-10

  صورت متفاوت بودن درخواست نماینگه جگیگ با نماینگه قب ی، دارفرما می بایست هبینه تعیدین شدگه از سدوی پیمانکدار جهدت

 .دازدبپر را جگیگ نماینگه درخواستی تغییرات انجا 
 
 

 ه حوادث قهریه)فورس ماژور(:  9 ماده

بلده، جند ، ر صورت بروز هریونه اشکال به ع ت وجود فورس ماژور طبق تعاری  سدازمان برنامده و بودجده )از قبیدل سدیل، زلد

 .اعتصاب و غیره( طبق قوانین حاد. بر جامعه عمل خواهگ شگ
 

 ه اقامتگاه قانونی طرفبن: 10ماده 

هریونه  نگ در صورتر صفحه اول قرارداد  مگه و طرفین متعهگاقامتگاه قانونی طرفین از لحاظ اجرای این قرارداد همان است ده د

ت د یده یر این صورتغییر در نشانی فوق مراتب را با ذدر نشانی جگیگ دتباً ظرف مگت یک هفته به طرف مقابل اع   نماینگ در غ

 مکاتبات به نشانی فوق به منبله اب غ به اقامتگاه قانونی خواهگ بود. 
 

 

 :داده نسخ قرار 11ماده

به  دارفرماز سمت با پرداخت مب   تعیین شگه او تنظی.  ،تهیهنسگه متحگالمتن و متحگالشکل  2ماده و در  11قرارداد حاضر در 

 و بدودهواحدگ  کد.حخ  ن دارای د یه نسد،اسدت به اماای دو طرف رسیگه .............................به تاییگ دو طرف و در تاریخ  پیمانکار

 می باشگ.ار دارای اعتب

 
 بمانکارپ                                                                                                                  شارفرما                                    


