بسمه تعالی

قرارداد پشتیبانی و خدمات نگهداری وبسایت

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی وبسایت ... .............................................................و ضمایم آن به نحو مندرج در ماده 2،یک مجموعه
غیرقابل تفکیک را تشکیل داده و از این پس قرارداد نامیده می شود و در تاریخ .........................ما بین:
آقا /خانم .........................................به شماره ثبت  /شناسنامه ....................و کدملی  ....................................و کد اقتصادی ...........................
به نشانی  ....................................................................................................................................................................... ...و تلفن ...................................
به نمایندگی خانم  /آقا  ....................................................به عنوان مجری کار
و خانم  /آقا  .......................................به شماره ثبت  /شناسنامه  ...........................و کدملی ................................و کد اقتصادی
 .........................به نشانی

 ......................................................................................................................................................... .............و تلفن

 ........................................به عنوان کارفرما ،منعقدمی گردد.
این قرارداد بر طبق مفاد ذیل ،منعقد و الزم االرجرا می باشد
ماده اول :موضوع قرارداد
موضوع

قرارداد

عبارت

است

از

نگهداری

و

ارائه

کلیه

خدمات

پشتیبانی

وبسایت

به

آدرس

 ................................................................................ ...اعم از خدمات فنی ،محتوایی و امنیتی که از رجانب کارفرما  /شرکت به تیم فنی و
ارجرایی اررجاع گشته و در حد مطلوب و به نحو احسن برابر شرح خدمات پیوست از سوی پشتیبان به کارفرما  /شرکت تحویل می
گردد.
ماده دوم :اسناد و مدارک پیوست
پیوست شماره :1رونوشت مصداق آخرین آگهی تغییرات شرکت و پشتیبان مؤید سمت امضاکنندگان مجاز؛
پیوست شماره :2شرح خدمات پشتیبانی و نگهداری وبسایت؛
پیوست شماره  :3صورت مجالس و هرنوع سند دیگری که در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضا طرفین برسد.
ماده سوم :مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ  ..................................................لغایت  .............................................به مدت  ..........................ماه اعتبار خواهد داشت.
مدت این قرارداد با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است که در صورت توافق بر تمدید قرارداد ،توافق مورد نظر به این قرارداد
ضمیمه میگردد.

ماده چهارم :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
مبلغ قرارداد رجهت ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری وبسایت ............................................................................................به صورت مقطوع
برابر

است

.....................................................ریال

با

حروف

(به

ذکرشود

نیز

 )...............................................................................................................که در ورجه پشتیبان پرداخت میشود .طبق قوانین رجمهوری اسالمی
ایران ،به مبلغ قرارداد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهدشد که از کارفرما  /شرکت اخذ میگردد.
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه گواهی ثبت نام معتبر در سامانه مالیات بر ارزش افزوده از سوی پشتیبان میباشد.
ماده پنجم :تعهدات مجری
شرکت  /خانم  /آقا (مجری )................................................................متعهد میشود که در ماه ،یک روز به محل کار کارفرما برای انجام
امور نگهداری و پشتیبانی ،مرارجعه کند.
مجری متعهد می شود در صورت مورد اضطراری در هر زمان ،به محل کار کارفرما مرارجعه نماید .مجری تعهد دارد که در ساعات
کاری مشخص ،آماده پاسخگویی و انجام درخواست کارفرما به صورت از راه دور باشد.
مجری تعهد دارد که تمامی اطالعات کارفرما را در حین و بعد از قرارداد بهصورت محرمانه نگهدارد و از افشای آن خودداری کند.
تشخیص خرابی قطعات و تعویض آنها به عهده مجری است.
مجری متعهد می گردد که در صورت بروز هرگونه اختالف در پرداخت یا محاسبات در مبلغ قرارداد ،هیچگونه تهدیدی درمورد
افشای اطالعات و یا عدم ارائه رمز سرورها ننماید.
ماده ششم :تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می گردد که تمامی نکات ایمنی در حد متعارف که توسط مجری تعیین میگردد را رعایت نماید
کارفرما متعهد است که درخواست خود را حداقل به یک روش از روشهای ارتباطی زیر به اطالع مجری برساند:
ارسال

ایمیل

به

آدرس،.................................................................................. ....

پشتیبانی

فنی

کارشناس

به

شماره ..................................................و یا تماس با................................................................................ .
کارفرما متعهد می گردد که بدون هماهنگی با مجری ،از افراد متفرقه رجهت تعمیر ،تغییر ،بازدید سرور ،نصب نرم افزار و تجهیزات
مرتبط با کامپیوتر و شبکه استفاده ننماید.
کارفرما متعهد می گردد نسبت به پرداخت کلیه فاکتورها و هزینه های اضافی که به صورت ماهیانه از سوی مجری به امور مالی
شرکت کارفرما ارسال می شود ،در زمان مقرر اقدام نماید.
ماده هفتم :فورس ماژور
به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و سایر عوامل از قبیل رجنگ ،اعتصاب ،آتش سوزی ،زلزله ،قطع ارتباط مخابراتی ،وضع قوانین و
مقررات دولتی به گونه ای که انجام تعهدات موضوع قرارداد را منتفی نماید ،مسئولیتی متورجه مجری و کارفرما نخواهد بود.

ماده هشتم :فسخ قرارداد
در صورتی که هریک از طرفین به بخش یا تمامی تعهدات خود عمل ننماید ،طرف متقابل میتواند با ارسال اخطار کتبی با مهلت
حداقل  15روز اقدام به فسخ قرارداد نماید .درصورت فسخ این قرارداد ،کارفرما متعهد میگردد که کارمزد خدمات ارائه شده توسط
مجری ،تا زمان فسخ را به وی پرداخت نماید.
ماده نهم :تعداد نسخ قرارداد
این قرارداد در  9ماده و دو نسخه تنظیم ،که هریک از نسخ آن دارای حکم واحد است و پس از امضا و مبادله بین طرفین ،الزم
االرجرا خواهد بود.

مهر و امضا کارفرما

مهر و امضا مجری

