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قرارداد اجرایی
طرفین قرارداد :
الف) خانم/آقای ................................................................................به نمایندگی .................................................................
به نشانی .........................................................................................................تلفن ......................................و پست الکترونیکی
 ............................................................که از این پس با نام مشتری نام برده خواهد شد .
ب)گروه مهندسی پیشگام رایان به نشانی اصفهان ،چهارراه آپادانا ،ابتدای آپادانا اول ،کوچه شهریار ،پالک 17تلفن
 03136633889که از این پس با نام شرکت نام برده خواهد شد و طرفین ملزم به اجرای دقیق مفاد این قرارداد می باشند .
ماده -1موضوع قرارداد:
طراحی و پیاده سازی وب سایت  ..................................با دامنه .......................................
ماده  -2مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد برای دو طرف قرارداد اجرایی بوده و پروژه یک بار انجام خواهد شد و به مشتری ارائه
می گردد.
ماده  -3مبلغ قرارداد:
 )1-3طراحی و پیاده سازی وب سایت مشروحه در قرارداد به مبلغ  ..........................ریال توافق گردید که بر اساس شرایط ماده
 4به شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده  -4نحوه پرداخت:
 مبلغ  ................................در زمان عقد قرارداد
 مبلغ .................................پس از انجام  30درصد پروژه
 مبلغ  .................................پس از تحویل نهایی
مشتری فرصت دارد حداکثر یک ماه پس از تحویل پروژه ایرادات احتمالی را اعالم نموده و شرکت نیز موظف است ظرف مدت
 10روز کاری ایرادات را برطرف نماید.

ماده  -5تعهدات مشتری :
 5-1مشتری متعهد می گردد کلیه مبالغ در ماده  3را بر اساس شرایط در ماده  4بصورت کامل و بدون تاخیر به شرکت پرداخت
نماید و در صورت تاخیر در پرداخت بیش از  20روز شرکت هیچ گونه نسبت به ادامه و اتمام پروژه نداشته و کلیه خسارات وارده
بر عهده مشتری خواهد بود.
 5-2چنانچه مشتری در هر مرحله قراراداد را فسخ نماید ،مبالغ پرداختی ماده  4مسترد نشده و ضمنا متعهد به پرداخت کلیه هزینه
های انجام شده تا آن مرحله بعنوان خسارت می باشد.
 5-3مشتری متعهد می گردد فردی را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت نظارت بر موضوع قرارداد معرفی نماید.
 5-4حداکثر فرصت اعالم نظر نماینده مشتری در خصوص اتودها ،طرح های تکمیلی و صفحات ساخته شده پس از تحویل
سیستم در هر فاز ،سه روز کاری می باشد .بدیهی است عدم اعالم نظر کتبی در مهلت مورد اشاره به معنی تایید آن فاز خواهد
بود.ضمنا حداکثر اعمال تغییرات در فاز اول  %15در فاز دوم  %10و پس از تحویل نهایی بر اساس درخواست مشتری صورتحساب
جداگانه محاسبه خواهد شد.
ماده -6تعهدات شركت :
 6-1شرکت متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کارشناسان الزم جهت اجرای قرارداد اقدام نماید.
 6-2شرکت متعهد است در صورت درخواست مشتری خدمات پشتیبانی و توسعه موضوع قرارداد را طی قرارداد جدیدی بر عهده
گیرد.
 6-3شرکت متعهد میگردد نسبت به راه اندازی سرویسهای نماینده در اسرع وقت اقدام نماید.
تبصره :تاخیرات ناشی از عدم پاسخگویی مشتری یا اعالم نظر کارفرما به استعالم های شرکت در خصوص اتودها ،طرح های
تکمیلی و صفحات ساخته شده به سقف زمانی قرارداد اضافه می شود اما در زمان پرداخت ها خللی ایجاد نمی کند.
 6-4شرکت به مدت  12ماه از تحویل موضوع قرارداد پشتیبانی کامل آن شامل اشکاالت نرم افزاری و منطقی را بر عهده میگیرد،
بدیهی است این پشتیبانی شامل مواردی از قبیل تغییر در طراحی و ساختار سایت یا کم و زیاد کردن ماژول های موضوع قرارداد
نبوده و در صورت درخواست مشتری ،بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

ماده – 7حوادث قهریه(فورس ماژور) :
در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ،جنگ ،زلزله ،آتش سوزی و  ....شرکت از مسئولیت مبراست و ادامه همکاری
منوط به توافق طرفین است.
ماده - 8موارد اختالف :
در صورت بروز اختالف طرفین متعهد میشوند با برگزاری جلسه مشترک سعی درحل آن نمایند و در صورت عدم توافق از طریق
مراجع قانونی اقدام کنند.
ماده  -9نسخ قرارداد :
این قرارداد در  9ماده ودر دو نسخه تهیه وتنظیم شده است که به امضای طرفین رسیده است و هرکدام حکم واحد دارد.

امضا شرکت :

امضا مشتری:

