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 قرارداد موضوع :1 ماده  

  :زیر مشخصات با مربوطه امور انجام و سایت وب طراحی 

 با معرفی سایت وب طراحیCMS  وردپرس 

 ).. اتصال سایت به سوشال مدیا )اینستاگرام، تلگرام و 

  امکان نظر دهی در مقاالت 

 نقشه سایت 

 سوأالت متداول 

  ما و تماس با ما درباره، مقاالتصفحات 

 امنیتی پروتکل SSL 
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 قرارداد طرفین :2 ماده  

 طرف یک از و شودمی نامیده پیمانکار داد قرار این در پس این از کهآقای محمد غالمحسینی تابز مدیا به نمایندگی  بین شرکت داد قرار این 

 آن مفاد اجرای به متعهد داد قرار طرفین و منعقد ذیل شرح به ، دشومی نامیده کارفرما داد قرا این در پس این از که مقدم علیزاده ابوالفضلآقای 
 .باشندمی

 طرفین مشخصات  1-2

   پیمانکار مشخصات 2-1-1

 Info@tobsmedia.comآدرس ایمیل:   5710034134 ملی کد مدیر فروش سمتمحمد غالمحسینی  نماینده خانوادگی نام و نامشرکت تابزمدیا 

  026-36121699: تلفن 4، واحد 2دره، بلوار امیر آباد، نبش خیابان صلواتی، ساختمان امیر، طبقه البرز، گرم   :نشانی

 حقیقی  -کارفرما مشخصات 4-1-1 

 09151170211: تلفن 5 واحد 2 طبقه 27 پالک3 شمالی بزرگمهر سجاد بلوار-مشهد نشانیایمیل: آدرس   ملی کد  مقدم علیزاده ابوالفضل خانوادگی نام و نام

 .باشدمی داد قرار طرفین قطعی و رسمی درخواست منزله به طرفین برای 2-1 ماده در مندرج مشخصات طرف از گرفته صورت اعالنات کلیه

  داد قرار مبلغ :3 ماده  

 .باشد میتومان  5,800,000  مبلغ به قرارداد، این 1 ماده در آمده مشخصات به توجه با قرارداد موضوع انجام مبلغ 1-3
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  پرداخت شرایط :4 ماده

 .کارفرما طرف از پرداخت پیش عنوان به قرارداد کل مبلغ درصد 50 پرداخت :  1مرحله  1-4

 .کارفرما کلی تأیید و نهایی ارائه از پس قرارداد کل مبلغ از مانده باقی درصد 50 پرداخت:  3 مرحله 2-4

  داد قرار شروع: 5 ماده

 .است االجرا الزم و معتبر نافذ، پرداخت، پیش مبلغ پرداخت و طرفین توسط آن تبادل و امضاء تاریخ از قرارداد

 قرارداد موضوع انجام جهت الزم زمان مدت :6 ماده

 .باشد می کاری روز 7 طرفین توافق و شده انجام مذاکرات طبق نهایی طرح تحویل و قرارداد موضوع انجام جهت الزم زمان مدت

 پرداخت پیش وجه پرداخت با همزمان پیمانکار به اولیه توضیحات و اطالعات ارائه قرارداد، موضوع انجام برای الزم زمان مدت تعیین مبنای 1-6
 .قرارداد امضای و

  پشتیبانی و خدمات :7 ماده

 های سال در که. است 2-4 بنده در مندرج قرارداد، 2 مرحله تسویه وجه پرداخت تاریخ از آن شروع و شمسی سال یک مدت به پشتیبانی خدمات

 .باشد می تمدید قابل شمسی سال یک مدت به قرارداد، کل مبلغ درصد 20 پرداخت با آتی
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 مختلف های بخش با کار نحوه آموزش یا و قرارداد همین 1 ماده در مندرج موارد صحیح عملکرد در نقص هرگونه رفع شامل پشتیبانی خدمات  1-7

 .است سایت وب

 تغییر صورت در است بدیهی گردد، می برگزار رایگان صورت به کارفرما نماینده برای جلسه یک طی سایت مدیریت نحوه اولیه آموزش 1-1-7

  .بپردازد را پیمانکار طرف از شده مشخص هزینه بایست می کارفرما سایت، مدیریت نحوه مجدد آموزشی جلسه به نیاز و کارفرما نماینده

 .گرددمی ساقط پیمانکار از اشکال رفع و پشتیبانی وظیفه ساالنه، پشتیبانی خدمات هزینه واریز عدم درصوت  2-7

 را کارفرما سایت وب میزبانی خدمات تواند می پیمانکار پشتیبانی، خدمات هزینه دریافت عدم و پیمانکار سوی از تارنما میزبانی صورت در 3-7 

 .نماید قطع

 شود. با کیفیت و استانداردهای جهانی در اجرای پروژه توسط پیمانکار بکار گرفته میخدمات میزبانی وب سایت  4-7

  طرفین تعهدات : 8 ماده

 پیمانکار تعهدات  1-8

 و فظح به موظف پیمانکار و گرددمی تلقی محرمانه پیمانکار سوی از میگیرد قرار پیمانکار اختیار در كارفرما توسط كه اطالعتی كلیه 1-1-8 

 .ندارد سایر به را اطالعات این دادن اختیار در حق و بوده شده داده اطالعات نگهدارى

 .دهد ارائه کارفرما به قرارداد، کامل تسویه از پس را قرارداد موضوع در شده ذکر خدمات کلیه شود می متعهد پیمانکار 2-1-8 
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 .باشد می موجود استانداردهای با مطابق تارنما امنیت تأمین به موظف پیمانکار 3-1-8 

 .نماید برطرف را ها اشاره شده(به آن 7-1 )که در بند سایت وب به مربوط فنی مشکالت کلیه قرارداد طول در شود، می متعهد پیمانکار 4-1-8 

 آموزش را یینها طرح مدیریت نحوه کارفرما، نماینده با هماهنگی طبق بایست می پیمانکار ، 4-2 بند در مندرج 2 مرحله تسویه صورت در 5-1-8 

   .دهد قرار وی اختیار در را الزم اطالعات و داده

 کارفرما تعهدات 2-8   

 که صورتی در مگر نماید، امضاء نگردد وارد آسیب طرح اصل به که نحوی به مناسب محل در را شده داده تحویل طرح دارد حق پیمانکار 1-2-8 

 .برسند توافق به مورد این در طرفین

 پیمانکار اسم درج عدم نعنوا به پیمانکار به تومان هزار 500 مبلغ بایست می نماید، طرح امضای عدم درخواست کارفرما که صورتی در 1-1-2-8

 .نماید پرداخت را طرح در

  .میگردد پرداخت پیمانکار به خالص صورت به قرارداد مبلغ و، باشدمی کارفرما عهده بر داد قرار مبلغ قانونی کسورات کلیه پرداخت  2-2-8

 .ندارد را ماکارفر  سوی از نحوی هر به غیر افراد به سایت وب امنیتی اطالعات گرفتن قرار اختیار در قبال در لیتیئو مس گونه هیچ پیمانکار 3-2-8
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 اولیه طرح رائها از قبل را ها آن (.... و کاتالوگ تصاویر،، دامنه) نشانه مانند اولیه اطالعات ارائه به نیاز صورت در شود می متعهد کارفرما  4-2-8

 هزینه و ندهد ارائه را 4-2 بند در مندرج  نهایی طرح تواند می پیمانکار کارفرما، همکاری عدم صورت در است بدیهی، دهد قرار پیمانکار اختیار در

 .نماید دریافت را مرحله این

 بودن متفاوت صورت در همچنین نمایند اعالم را مورد این کتبی صورت به بایست می کارفرما یابد، تغییر کارفرما نماینده که صورتی در 5-2-8

 جدید نماینده درخواستی تغییرات انجام جهت پیمانکار سوی از شده تعیین هزینه بایست می کارفرما قبلی، نماینده با جدید نماینده درخواست

 .بپردازد را

  اختالف حل : 9 ماده

 می قرار بررسی مورد ذیصالح مراجع طریق از اختالف نشد، حاصل مذاکرات در توافقی که صورتی در قرارداد، طرفین بین اختالف بروز صورت در

 .گیرد

  داد قرار فسخ : 10 ماده

 .باشد می فسخ قابل طرفین توافق یا و داد قرار متن در شده اشاره فسخ شرایط وقوع صورت در تنها و شده تلقی االجرا الزم نوع از داد قرار
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  طرفین قانونی گاه اقامت : 11 ماده

 صورتیكه در و بود خواهد استناد مورد مكاتبات، ابالغ منظور به و لزوم موارد در و بوده قرارداد در مندرج نشاني همان طرفین، قانونی گاه اقامت

 .نمایند ابالغ یكدیگر به را مراتب رسما   و کتبا   باید طرفین یابد، تغییر متعاقدین نینشا قرارداد مدت طول در

 .بود خواهد معتبر قبلی نشانی رسمی، ابالغ از قبل تا و

 ماژور فورس : 12 ماده

 طبق (غیره و اعتصاب جنگ، زلزله، سیل، قبیل از) بودجه و برنامه سازمان تعاریف طبق ماژور فورس وجود علت به اشکال هرگونه بروز صورت در

 .شد خواهد عمل جامعه بر حاکم قوانین

  داد قرار نسخ : 13 ماده

 .رسید قرارداد طرفین امضای به و تنظیم دارند یکسان اعتبار که نسخه دو در ماده 13 در 1401/06/07 تاریخ در قرارداد این

 .باشند می خوردگی قلم هرگونه فاقد قرارداد نسخ13-1 

 پیمانکار امضا                                                                                                                       کارفرما امضاء

 


