قرارداد خدمات طراحی و پشتیبانی وبسایت
ماده  - 1طرفین قرارداد:
شررر ت داده پرررداآار ن ریررن وب (مسررلیتیت مورردود رر شررراره تبررت 501618 :و شناسرر م رری 114006356626 :رر
نراینررد ی نقرراا امیررد اسرردا (مرردیرمام
نررربا یرررا
ندر

ررا ررد م رری 0017299616 :و نشررانی قررانینی :تهرررارش شررهرس سررتارش رریار هرراش

دو ش پررر س 43ش طبقررر سررری ش واحرررد 8ش رررد پسرررتی 1494714514 :و شرررراره ت فرررن 02144722746 :و رررا

هرراا پسررت اتنترونینرری مرریرد تا ررد هررت مناتبررات رسررری و قررانینی ررا طرررد قرررارداد:

sales@azarinweb.com ,support@azarinweb.com ,no_reply@azarinweb.com

و .........................................................................................
نا تجارا ............................................................. :ندر

info@azarinweb.com

اآ این پس مجررا نامیده میشید.

نرایند ی..................................................... .................... :

و سایت( :غیر ضرورا ................................................................
پست اتنترونیک............................................... ................. :

د م ی /شناس م ی ..................................................... :ندر

د پستی ....................................... :ت فن ....................................................... :هرراه....................................................... :
نشانی قانینی................................................................................................................................... :
نامیده میشیدش منعقد رردید

طررفین قررارداد ا امضراء این قرارداد خید را م رز و متعهد

اآ این پس مشترا

ا رراا امر و ترا مرفاد نر

میردانند.

ماده  - 2میضیع قرارداد:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ش رررررررررر ترررررررررررا
درخیاست هاا مشترا و شرح پروژه داخ قرارداد و ضرایم نر نورده شده است.

ماده  - 3مدت قرارداد:
مرردت انجررا میضرریع ایررن قرررارداد  .........روآ ررارا میباشررد ر اآ ترراری پرریا پرداخررت در  .......... /..... /.....شررروع و در
تاری  .......... /..... /.....خاترر مییا رد ر  ..........روآ رارا ا تردایی مر ریه ر طراحری را ری رافینری پرروژه میباشرد ر
پررس اآ تنریر طرررح و اراتر نر تیسرری مجرررا ش مشررترا تررا  10روآ ررارا من ر
تا د طرح را ا غ فرماید .چنانچ میارد فیق یا اآ  10روآ

طیل یانجامد

مهر و امضاا مشترا

نا  ................................................ :تاری ............................. :

اسررت درخیاسررت ترارررات ش اظهررارن ر یررا

مدت قرارداد اضاف خیاهد شد.

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام

تاری ........... .................. :
1

ماده  - 4مب غ قرارداد:
مب ررررغ رررر ایررررن قرررررارداد  .........................................................................ریررررال اسررررت رررر مرررریرد تیافرررر و
تراضی طرفین قرارداد میباشد.

ماده  - 5شرایی پرداخت:
 5-1پررداخت  .......%مب غ ر قررارداد (معادل ............................................... :ریال
در تراریر ........ /..... /.....

منریار پیا پررداخت اآ طررد مشترا

صریرت ............................ :و ا ردرهرگیررا ....................... :پررداخرت رردیده است.

 5-2پررداخت ( .......%معادل ................................ .......... :ریرال مب غ ر قررارداد پس اآ اراتر طررح را ری رافیرنی پرروژه.
 5-3پررداخت ( .......%معادل ....................................... :ریرال مب غ ر قررارداد پس اآ اراتر پرروژه نرسخ

دنییسری شده.

تبصره  : 1پررداخت مشترا در هر یرک اآ رندهاا مراده فریق نرشانرگر ترا د مشترا مبنی ر اراتر خردمرات مرذ یر میرباشد.

ماده  - 6خدمات پشتیبانی پس اآ تویی :
خدمات پشرتیبانی شرام رفرر هر ینر نقرع در مر نررد صروی مریارد منردر

در مراده  2هررین قررارداد و شررح پییسرت

نر میباشرد ر تررا  ........مراه رایگررار میباشرد و پرس اآ اترررا ایرن دوره در صرریرت تردیرد خردمات تیسرری مشرتراش هزینر
تردیررد پشررتیبانی ر میررزار  ...........درصررد مب ررغ ر قرررارداد معررادل ....................................... :ریررال ررراا مرردت ینسررال
خیاهد رید.
تبصررره  : 2خدمات پشتیبانی ( ارانتی شام میز انی و سایت و تبت نشانی (دامن

نری اشد.

تبصرررره  : 3افرررزایا هزینررر تردیرررد خررردمات پشرررتیبانی عرررد اآ اتررررا دوره پشرررتیبانی رایگرررار ش هنگرررا تردیرررد
مجدد ر اسا

نرخ تیر

انک مر زا مواسب و دریافت میگردد.

تبصررره  : 4پشتیبانی فنی و تخصصی تنها اآ طری سیستم تینِ تینگ سامان مشتریار ن رین وب صیرت میپذیرد.

مهر و امضاا مشترا

نا  ........ ........................................ :تاری ............................. :

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام

تاری ............................. :
2

ماده  - 7تعهدات طرفین:
 7-1تعهدات مجرا:
 7-1-1یررر اط مررراتی ررر تیسررری مشرررترا در اختیرررار مجررررا قررررار میگیررررد اآ سررریا مجررررا مورمانررر ت قررری
میگررردد و میظرر

رر حفررا و نگهرردارا اط مررات رریده و حرر در اختیررار ذاشررتن ایررن اط مررات را رر سررایرین

و استفاده اآ ننها را ندارد.
 7-1-2مجررررا متعهرررد میشرررید یررر خررردمات
این قرارداد و ضرایم ننرا
 7-1-3مجرررا میظر

صیرت ام

رررر شرررده در میضررریع قررررارداد و درخیاسرررت هررراا تبرررت شرررده در

مشترا ارات دهد.

ر رمایرت امنیرت پرروژه مطرا

را اسرتانداردهاا می رید و روآ دنیرا در آمرار مقد قررارداد میرباشد.

 7-1-4مجرررا متعهررد میگررردد پررس اآ توییرر پررروژه رر مشررترا فرری م نمیآشرری مر رریه رر پررروژه را توییرر و
سات نمیآشی نر را عد اآ اترا میضیع قرارداد ر زار نراید.
رسرررری ورشنسرررتگی و یرررا انوررر ل شرررر ت ن ریرررن وب ش و یرررا مرررد ادامررر

 7-1-5در صررریرت امررر

شررر ت در آمینرر هرراا مر رریه رر پررروژه و اراترر پشررتیبانی رر نر ش مجرررا میظرر
ام پروژه

ررر

رررار ایرررن

رر اراترر مررتن و سرریر

مشترا میباشد.

 7-2تعهدات مشترا:
 7-2-1درصیرت درخیاست خرید حرررر امضاا مجرا در پروژه میبایست فر "خرید ح امضاا ن رین وب" تنری و ضررررریر
قرررارداد شررید و مب رری معررادل  ......................................................ریرال تیسرری مشررترا
 7-2-2مشرررترا متعهرررد میشرررید سیسرررتم اصررر یش ررردها و سررریر

مجررا پرداخرت ررردد.

پرررروژه را دسرررتنارا و ویررررایا نننررردش در

صیرت انجا اینگین میاردش مجرا هیچگین مسلیتیتی در قبال خرا ی پروژه نخیاهد داشت.
 7-2-3مشررترا من ر

ردیررد حرردا در ظرررد مرردت  10روآ عررد اآ ام ر

ام می در ماده  1این قرارداد ش نسبت
 7-2-4مشترا میبایست در را طر

تویی پروژه و تسیی

مجرررا مبنرری ررر تنری ر پررروژه اآ طری ر ندرس رهاا

ند  5-3این قرارداد اقدا نراید.

را حفرا امنیرت اط مرات مردیریتی پرروژه خرید یشرا اشرد و مجررا هری مسرلیتیتی

در قبال در اختیار قرار رفتن اط مات مدیریتی و امنیتی پروژه

افراد غیر

هر نویا تیسی مشترا را ندارد.

 7-2-5پرداخررت سرریرات قررانینی مب ررغ قرررارداد ررر مهررده مشررترا میباشررد و مب ررغ قرررارداد رر صرریرت خرراتع
مجرا پرداخت میگردد.

مهر و امضاا مشترا
نا  ........ ........................................ :تاری ............................. :

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام
تاری ............................. :
3

ماده  - 8شرایی قرارداد:
 8-1پروژه و آمانبندا نر عد اآ پرداخت پیا پرداخت شروع میشید .در صیرت تاخیر در پیا پرداخت تا یا اآ
یک هفت ش قرارداد تری شده و نیاآ

اآنییسی قرارداد دید و ارات آمانبندا مجدد میباشد.

 8-2پس اآ اترا مرح ا را ی رافینی و مرح

دنییسی ش پیشنرایا ا را شدها طرح میبایست ام

مر نرد صویوی اشد و در صیرت و ید اگ یا ایراد ش در مدت آمانی

هت حسن انجا

یده و داراا

ار تعان ردیده است

اآ طری سامان مشتریار و سایت شر ت ن رین وب زارش ش ررسی و اص ح ردند.
 8-3مشترا صرفا مجاآ خیاهد ید در چهارچیب قرارداد و ضرایم نر مبنی ر شرح پروژه ش درخیاست هر ین اص حات
و ترار نراید.
 8-4عد اآ ارات نسخ را ی رافینی

مشترا ش طرح ارات شده تنها  .......مرتب قا

هاا یشتر میبایست مشترا هزین مر یه

ویرایا میباشد .هت ویرایا

را ی رافینی ( ند  5-2را پرداخت نراید.

 8-5تویی پروژه و دسترسی پن هاا مدیریتی تنها عد اآ تسیی حساب ماتی ند  5-3قرارداد صیرت خیاهد رفت.

ماده  - 9شرایی پشتیبانی:
راا مشترا یا نراینده ام می مشترا

صیرت رایگار در

 9-1نمیآش نویه مدیریت و ار ا پروژه طی ........

س

مو تعان شده تیسی مجرا ر زار میگردد ش دیهی است در صیرت ترار نراینده مشترا و نیاآ

سات نمیآشی

یشتر هت نویه مدیریت و ار ا پروژه ش مشترا میبایست هزین مشخع شده اآ طرد مجرا را پرداآد.
 9-2خدمات پشتیبانی صرفا شام رفر ایرادات احتراتی ش رفر نیاقع فنی ش روآرسانی هاا سیستم و پاسخگییی
سیاالت و تینت هاا مشترا در سامان مشتریار ن رین وب میباشد.
 9-3درخیاست امنانات اضافی یا ترارات ظاهرا پس اآ تویی پروژه و دوره پشتیبانی شام خدمات پشتیبانی اآ
پروژه نبیده و مست ز پرداخت هزین

دا ان خیاهد ید.

 9-4در صیرتین مشترا در طیل مدت خدمات پشتیبانی پروژه درخیاست امنانات دید راا پروژه نراید
پرداخت هزین اضافی رددش هزین تردید پشتیبانی پروژه نیز

مهر و امضاا مشترا
نا  ................................................ :تاری ............................. :

مست ز

هرار نسبت افزایا خیاهد یافت.

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام
تاری ............................. :
4

ماده  - 10ح اخت د:
در صیرت روآ اخت د فی ما ین طرفین قراردادش در صیرتی

تیافقی در مذا رات حاص نشدش اخت د اآ طری مرا ر

یص ح میرد ررسی قرار میگیرد.

ماده  - 11فس قرارداد:
قرارداد اآ نیع الآ اال را ت قی شده و تنها در صیرت وقیع شرایی فس
قا

اشاره شده در مفاد قرارداد و یا تیاف طرفین

فس میباشد.

ماده  - 12اط مات و اقامتگاه قانینی طرفین:
اط مات و اقامتگاه قانینی طرفین هرار میارد مندر

در ماده  1قرارداد یده و در میارد تزو

من یر ا غ مناتبات

میرد استناد خیاهد ید و در صیرتین در طیل مدت قرارداد نشانی متعاقدین ترار یا د ش طرفین اید رسرا و تبا
مراتب را

یندیگر ا غ نرایند و تا قب اآ ا غ رسری ش نشانی قب ی معتبر خیاهد ید.

ماده  - 13شرایی خاص:
در میاردین
اشد و انجا

م

ناشی اآ شرایی قهرا (شرایی خاص

رفر نر خار

اآ حیط تیانایی و اختیار طرفین قرارداد

خشی اآ قرارداد یا ترا نر را غیرمرنن ساآد طب قیانین حا م ر امع و شیر مر خیاهد شد.

ماده  – 14قانیر حا م ر قرارداد:
این قرارداد در تاری  ..................در  14ماده و  5تبصره در س نسخ متوداتشن

امتبار ینسار دارند تن یم و

امضاا طرفین قرارداد رسید.
تبصره  : 5نس قرارداد فاقد هر ین ق م خیرد ی میباشد.

مهر و امضاا مشترا
نا  ........ ........................................ :تاری ............................. :

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام
تاری ............................. :
5

حساب ار را سامان مشتریار ن رین وب:
ترامی مباتغ قرارداد و هزین ها میبایست داراا فا تیر اشند یا اآ طری سامان مشتریار ن رین وب پرداخت شیند.
سامان اینترنتی پرداخت مباتغ و اط مات حساب:

هت پیگیرا وضعیت پروژه خید ش میتیانید اآ طری

https://azarinweb.com/pay/

و سایت ن رین وب ش شراره قرارداد خید را در خا پیگیرا

وارد نرا د و اآ مراح انجا پروژه خید مط ر شیید.
هرچنین ا استفاده اآ اط مات آیر میتیانید وارد حساب ار را خید در سامان مشتر ین ن رین وب شیید:

User (Email) ..............................................................................
Pass (eg. melli code) .................................................................

ترامی اط مات و مشخصات مر یه

قرارداد و پروژه مر یط داخ حساب ار را مشترا در سامان مشتریار ن رین وب میباشد.

مهر و امضاا مشترا
نا  ........ ........................................ :تاری ............................. :

مهر و امضاا مجرا (مدیرمام
تاری ............................. :

صفو نخر

6

