خریدار :
فروشنده  :شرکت فناوری اطالعات اعمار
موضوع  :فروش محصوالت شامل :
طراحی و راه اندازی  CMSوب سایت

کد پروژه  :وب – م -

تاریخ00/00/0 :
شماره :وب – م – 0000000

به نام خدا

ماده  : 1مشخصات نمایندگان طرفین :
در مورخه  …/.../...اين قرارداد و يک پيوست كه يک مجموعه غير قابل تفكيک است بين آقای مهندس ………….با سمت  ……..به
نمايندگي از شركت  ………..به عنوان خريدار و شركت فناوری اطالعات اعمار به نمايندگي آقای مهندس عليرضا الهي حصار به عنوان فروشنده
طبق مقررات زير و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است بشرح ذيل منعقد مي گردد.

 -1-1مشخصات نماينده ارتباطي خريدار :
نام خانوادگي نماينده :
شماره تماس :
سمت:
نشاني :
نشاني پست الكترونيكي :
تبصره  :كليه تاييديه ها و درخواست های فني و پشتيباني از طرف ايشان انجام مي گردد .
 -2-1مشخصات نماينده ارتباطي فروشنده :
نام و نام خانوادگي نماينده  :آقای عليرضا الهي حصار
شماره تماس 021-88323416 -18 :
سمت :مدير عامل
نشاني دفتر تهران -خيابان كريم خان -خيابان سنايي -نبش چهارم غربي -پالك  - 15ساختمان دينا -واحد7
نشاني پست الكترونيكيemaarmng@gmail.com :
ماده  : 2موضوع قرارداد
 -1-2عبارتست از طراحي  ،نصب و راه اندازی وب سايت جديد .com
ويژگي ها و مندرج در پيوست شماره .1

 www.به زبان های  …….و …… با توجه به مشخصات و

ماده  :3مشخصات فنی
از آنجايي كه طراحي و برنامه نويسي  ،امری كامال تخصصي مي باشد ،بمنظور جلوگيری از ابهامات احتمالي ،مشخصات ريز فني مورد
قرارداد  ،به شرح ذيل درج گرديده است:
 -1-3سطح تكنولوژی مورد قرارداد :
وب سایت  :دارای يک هسته مركزی فعال كه به صورت پويا با جستجوگران اينترنتي در اتصال است .اين مجموعه شامل دو بخش
مديريت و نمايشي ،فعال بوده كه به راحتي محتوای سايت قابل تغيير و قابل تنظيم مي باشد.
 -2-3زبانهای برنامه نويسي مورد استفاده :
برای وب سايت از زبان  phpو ديتابيس  Mysqlبهره برده خواهد شد .
 -3-3استفاده از عكس ،چيدمان ،تركيب و رنگ بندی پروژه های مورد نظر در موضوع قرارداد بصورت حرفه ای بوده و سعي بر آن است
كه تا حد امكان نظر خريدار در اين خصوص جلب شود .بديهي است اين ويژگي متناسب با قابليت های بند  1-3خواهد بود.
ماده  : 4مدت قرارداد
 -1-4مدت اين قرارداد از تاريخ دريافت اطالعات كامل و ارايه طرح اوليه برای پروژه به صورت زير مي باشد :
الف  :طراحي و برنامه نويسي وب سايت جديد به زبان های فارسي و انگليسي  ….. :روز كاری.
 -2-4زمان بررسى و اظهار نظر و تاييد نمونه اوليه طراحي ارائه شده توسط خريدار به فروشنده حداكثر به مدت  7روز كاری مي باشد.
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روز كاری از زمان آغاز هر پروژه

 -3-4مدت زمان تحويل نهايي موضوع قرارداد پس از تاييد توسط خريدار برای پروژه حداكثر
مي باشد .
 -4-4شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى خريدار به فروشنده و نيز تحويل اطالعات و مدارك مورد
نياز جهت اجراى موضوع قرارداد مي باشد.
 -5-4در صورت طوالني تر شدن زمان بررسي و تاييد خريدار از مدت زمان قيد شده در قرارداد ،خريدار موظف به تسويه كامل موضوع
قرارداد مي باشد .
ماده  : 5مبلغ حق الزحمه قرارداد
 -1-5مبلغ كل اين قرارداد جمعا برابر  ………………..ریال مي باشد.
ماده  : 6شرایط پرداخت
"خريدار"مكلف است هزينه مورد قبول كار را به صورت زير پرداخت نمايد.
 -6-1مرحله اول :همزمان با امضا قرارداد و يک فقره چک يا پرداخت نقدی به مبلغ ………………..ریال و به تاريخ ….…./…./
-6-2مرحله دوم  :مبلغ ………………..ریال پس از تحويل قطعي موضوع قرارداد به صورت نقدی به فروشنده پرداخت مي گردد .
 -6-3پشتيباني پس از تاريخ تحويل موضوع قرارداد به مدت يكسال بدون دريافت هزينه ای تا تاريخ ……/…/انجام خواهد شد .
تبصره  :پس از اتمام مدت پشتيباني  ،يک قرارداد جهت پشتيباني وب سايت و اپليكيشن به صورت متمم همين قرارداد منعقد شده و
هزينه پشتيباني سال  ......../…./……. 95-96ريال تعيين مي گردد  .بديهي است مبلغ پشتيباني سال  96به بعد با توجه به نرخ تورم
همان سال محاسبه و اعالم خواهد شد.
ماده  : 7مراحل اجرای موضوع قرارداد
 مرحله اول  :عقد قرارداد و اجرای بند 1-6 مرحله دوم  :دريافت اطالعات اوليه  ،نظرات و پيشنهادات مد نظر خريدار در خصوص طراحي موضوع قرارداد . مرحله سوم  :طراحي اوليه موضوع قرارداد توسط فروشنده و ارائه به خريدار جهت بررسي. مرحله چهارم  :تاييد طرح اوليه ارائه شده يا اعمال نظر خريدار در خصوص طرح های ارائه شده . مرحله پنجم  :اعمال تغييرات احتمالي خريدار بر روی طرح اوليه ارائه شده توسط مجری و تاييد نهايي طراحي اوليه. مرحله ششم  :تحويل كليه اطالعات تكميلي (از قبيل متون ،تصاوير ،لوگو و …) مورد نياز طراحي توسط خريدار به فروشنده . مرحله هفتم  :تكميل و ارائه نهايي موضوع قرارداد توسط مجری. مرحله هشتم  :اعمال نظر و تغييرات نهايي كارفرما در نحوه جايگذاری اطالعات و سپس تاييد نهايي موضوع قرارداد توسط خريدار. مرحله نهم  :تحويل نهايي موضوع قرارداد  ،ارائه نام كاربری و رمز عبور كنترل پنل وب سايت  ،آموزش كار با پانل ها به نماينده خريدار،پايان قرارداد .و اجرای .2-6
ماده  : 8تعهدات فروشنده
 1-8فروشنده متعهد مي گردد پس از اعالم وصول كليه اطالعات مورد نياز طراحي به ايميل خود ،موضوع قرارداد را حداكثر در مدت
زمانهای ذكر شده در ماده چهار قرارداد ،به خريدار تحويل نمايد و در صورت تاخير در تحويل موارد مذكور  ،فروشنده متعهد ميگردد
ميزان  %2جريمه از كل مبلغ قرارداد به ازای هر هفته تاخير پرداخت نمايد.
 -2-8فروشنده هيچگونه مسئوليت و تعهدی نسبت به گردآوری و تدوين مطالب ندارد.
 -3-8در صورتي كه خريدار اموری خارج از موضوع قرارداد و پيوست های آن سفارش دهد ،هزينه های آن بصورت جداگانه محاسبه
گرديده و فروشنده پس از تاييد مالي خريدار متعهد به اجرای آن خواهد بود.
 -4-8فروشنده متعهد ميگردد كليه آموزش های الزم درخصوص بخش كنترلي سايت را طي يک روز كاری به نماينده خريدار ارايه نمايد.
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ماده  : 9تعهدات خریدار
 -1-9فروشنده حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد .به
كاربردن نشانى سايت ،تلفن يا ساير اطالعات توسط فروشنده در كنار امضاء نياز به تاييد خريدار در متن قرارداد را نخواهد داشت.
 -2-9چنانچه خريدار پس از تاييد اوليه طرح ،به هر دليلي قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نمايد ،ملزم به پرداخت مبلغ كل قرارداد
مندرج در ماده پنج به فروشنده خواهد بود.
 -3-9حداكثر فرصت اعالم نظر نماينده خريدار در خصوص تاييد طرح ارائه شده در مراحل چهارم ،پنجم و نهم مندرج در ماده هفت روز
كاری برای هر طرح ارايه شده مي باشد .بديهي است عدم اعالم نظر كتبي در مهلت اشاره شده به معني تاييد آن مرحله خواهد بود
 -4-9كارفرما موظف است در حفاظت از كليه اطالعات امنيتي وب سايت كه در اختيار نماينده آن شركت قرار مي گيرد كوشا باشد .در
صورتي كه نام كاربری و رمز عبور وب سايت در اختيار افراد غير قرار گيرد فروشنده مسئوليتي در قبال عواقب اين مورد بر عهده نخواهد
داشت و با درخواست كتبي ( ايميل ) به واحد پشتيباني فروشنده  ،خريدار مي تواند نسب به تعويض رمز عبور اقدام و آنرا در اختيار
نماينده خريدار قرار دهد .
ماده  : 10فسخ اضطراری قرارداد ()Force Major
در موارد بروز شرايط اضطراری مانند جنگ اعالم شده يا نشده ،اعتصاب های عمومي ،شيوع بيماری های واگيردار ،زلزله ،سيل و طغيان
های غير عادی ،خشكسالي های بي سابقه و همچنين آتش سوزی های دامنه دار ،طوفان و حوادث مشابه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
 -1-10هرگاه بروز شرايط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای يكي از دو طرف غير ممكن سازد ،مي تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر
اعالم نمايد.
 -2-10هر گاه بروز شرايط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امكان پذير نباشد ،مطابق قانون ماده تعليق ،عمل مي شود.
ماده  : 11تعداد نسخ قرارداد
 -1-11اين قرارداد در يازده ماده 24 ،بند و  1تبصره در سه نسخه چهار صفحه ای يكسان كه حكم واحد را دارند تنظيم گرديده و در
تاريخ … …./…/به امضای طرفين قرارداد رسيده و مبادله گشته است و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمــهوری اسالمـي ايـران مي
باشد.
مهر و امضای خريدار

مهر و امضای فروشنده
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بنام خدا
پیوست شماره 1


امکانات سیستم مدیریت محتوا وب سایت :



طراحي گرافيک اختصاصي حرفه ای خالقانه بصورت كاربر پسند با دقت به فاكتورهای مورد نظر مشتری.



ارائه  500مگابايت هاست اختصاصي حرفه ای لينوكس بصورت يكساله رايگان همراه با تعداد ايميل نامحدود.



تعريف ،اديت و ويرايش كليه منوهای وب سايت.



مديريت اساليدر صفحه اصلي.



مشاهده مديريت كليه فايل های تصويری ،ويديويي و صوتي روی سرور با امكان پيوست فايلها به مطالب جهت
دانلود.



مديريت كليه كاربران و تعريف سطوح دسترسي متفاوت برای كاربران مدير و غير مدير.



مديريت گوگل مپ.



مديريت صفحات جديد جهت توليد صفحات اعم از  :درباره ما ،تماس با ما ،اطالعيه ها و غيره.



مديريت اخبار با امكاناتي نظير  :مشاهده سرتيتر اخبار جديد يا خبرهای ويژه جهت نمايش در صفحه اصلي ،خالصه
خبر ،درج تصوير شاخص يا گالری يا ويديو برای هر خبر ،نظرات كاربران ،دسته بندی و آرشيو خبر و مديريت تله
تايپ های خبری



مديريت پيوندها و بنرها و دريافت گزارشات كليک روی آنها.



مشاهده آمار بازديد.



مديريت مقاالت جهت درج در صفحه اصلي.



مديريت اختصاصي هر يک از محصوالت و خدمات همراه با دسته بندی های مرتبط.



مديريت اختصاصي پروژه های شركت در قالب پروژه های انجام شده ،در دست اجرا و آتي با درج اطالعات برای هر
پروژه شامل متن ،تصوير يا ويديو.



مديريت گالری تصوير و ويديو با امكان دسته بندی.



مديريت نظرسنجي های هوشمند زمان دار با ارائه گزارش نموداری و دايره ای از نتايج نظرسنجي ها.



 SEOخودكار هوشمند توسط ماژول بهينه سازی موتورهای جستجو و خروجي .sitemap



خروجي .RSS



بروزرساني همزمان نسخه های انگليسي و فارسي از يک كنترل پانل.



طراحي نسخه های  Responsiveصفحه اصلي و كنترل پانل مديريتي.



نصب ماژول بالك كننده حمله های سروری و گزارش كامل ipهای بالك شده به مدير سايت.



ارائه  QRcodeحرفه ای با درج لوگو شركت.



يک نسخه  Backupاز سايت قديمي تهيه و در آدرس ………
بود.

قرار خواهد گرفت و در دسترس كاربران خواهد
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