قرارداد نرم افزاري

نمونه قرارداد طراحي و راه اندازي سامانه /تهيه نرم افزار…………………………..
طرفين قرارداد :

طرف اول )كارفرما( :خانم/آقاي …… .فرزند …… ..ﺑه شماره شﻨاسﻨامه …… صادره از ……

مﺘوﻟد……………ﺑه نشاني……………………

طرف دوم )پيمانكار(:خانم/آقاي …… .فرزند …… ..ﺑه شماره شﻨاسﻨامه …… صادره از ……

مﺘوﻟد……………ﺑه نشاني……………………

ﺑراساس نظام مهﻨدسي و اسﺘانداردهاي توﻟيد و توسعه نرم افزار

ماده  :١موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحي و راه اندازي سامانه  /تهيه نرم افزار ……………………………” ﺑا

اسﺘفاده از اسﺘانداردها ،فراروش ،روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اخﺘصاصي و پيوستهاي قرارداد.

تبصره  :٢در طول مدت اجراي قرارداد و پس از تحويل سامانه  /نرم افزار  ،از تاريخ پايان قرارداد ﺑه مدت يكسال
خدمات پشﺘيباني ﺑه عهده پيمانكار خواهد ﺑود.

ماده  :٢مدت اجراي قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ  …………….تا تاريخ ………………… است كه پيمانكار ﺑايد كليه خدمات

موضوع قرارداد را مﻄاﺑق ﺑا ﺑرنامه زماني مورد توافق ،در شرايط اخﺘصاصي قرارداد ،انجام داده و ﺑه تاييد كارفرما
ﺑرساند .مدت پشﺘيباني موضوع قرارداد  ،پس از پايان مدت اجراي پروژه ﺑه مدت يكسال مي ﺑاشد.
تبصره  :پس از انﺘقضاي مدت ذكر شده در ماده فوق قرارداد پشﺘيباني مﻨعقد خواهد شد.

ماده  :٣مﺒﻠﻎ قرارداد

مبلغ قرارداد ﺑراﺑر ……………………………… ريال است كه ﺑر اساس شرايط تعيين شده در شرايط

اخﺘصاصي قرارداد در مق اﺑل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پيمانكار  ،مباﻟغ ﺑه شرح ماده  ٤پس از كسر
كسورات قانوني ﺑه پيمانكار پرداخت مي گردد.

ماده  :٤صدور صورتحساب و پرداخت ﻫا



پيمانكار صورت وضعيت نهايي را تﻨظيم و ﺑراي كارفرما ارسال مي نمايد.



پس از تاييد …………………………… مبلغ قرارداد ﺑا احﺘساب كسورات ذيل ﺑه پيمانكار پرداخت خواهد



پس از تاييد ناظر تعيين شده ) موضوع ماده  ( ١١از سوي كارفرما  ،كارفرما ﺑر اساس نامه شماره

مورخ

موضوع تعهد پرداخت هزيﻨه اجراي طرحهاي فﻨاوري اطﻼعات ” نسبت ﺑه تاييد انجام كار اقدام خواهد نمود.

”

شد.

 – ١-٤كليه پرداخﺘهاي كارفرما ﺑه پيمانكار مشمول كسور ذيل خواهد ﺑود:
الف –ماليات و كسور قانوني:

پرداخت هرگونه ماﻟيات ،ﺑيمه و عوارض كه طبق قانون ﺑه هر نحوي از انحاء ﺑه اين قرارداد تعلق مي گيرد ،ﺑه عهده

پيمانكار است.

ب -ساير كسورات:




ده درصد مبلغ كل قرارداد ﺑه مﻨظور تضمين حسن انجام كار پس از تحويل پروژه در طول مدت پشﺘيباني

قرارداد كسر خواهد شد  ) .پيمانكار ميتواند تضمين قاﺑل قبول را جايگزين اين ﺑﻨد نمايد(

پيش پرداخت :پيش پرداخت ﺑه ميزان  ٢٠درصد مبلغ كل قرارداد است كه در صورت در خواست كﺘبي پيمانكار

پس از مبا دﻟه قرارداد ) ﺑا تضمين ﻻزم ( پرداخت خواهد شد.

 - ٢-٤كارفرما موظف است كليه كسور قانوني را پس از كسر در وجه سازمانها و ارگانهاي ذيرﺑط پرداخت نموده ،
مدارك پرداخت وجوه فوق را در اخﺘيار پيمانكار قرار دهد.

- ٣-٤كارفرما آخرين قسط پيمانكار را پس از كسر كليه كسورات قانوني و همچﻨين كسر يا افزايش جريمه هاي
مرﺑوط ﺑه طرفين )در صورت وجود ( پرداخت خواهد نمود.

ماده  : ٥تاريخ شروع قرارداد

 - ١-٥پيمانكار پس از امضاء و مبادﻟه قرارداد ،ﺑايد ضمانت نامه هاي توافق شده قرارداد را ﺑه كارفرما ارائه نمايد،
همچﻨين كارفرما پس از دريافت ضمانﺘﻨامه پيش پرداخت و درخواست كﺘبي پيمانكار نسبت ﺑه پرداخت پيش پرداخت

انجام پروژه ﺑه ميزان  ٢٠درصد مبلغ كل قرارداد اقدام نمايد.

 - ٢-٥در صورتي كه پيمانكار در مدت مقرر نﺘواند ضمانﺘﻨامه خود را ارائه نمايد  ،و يا از امضاي قرارداد ﺑدون ذكر
دﻟيل موجه سر ﺑاز زند ،كارفرما مي تواند ﺑه شكل يك طرفه قرارداد را فسخ نمايد.

 - ٣-٥در صورتي كه كارفرما از پرداخت پيش پرداخت در مدت مقرر امﺘﻨاع نمايد كارفرما ﺑايد ظرف مدت  ٢هفﺘه
نسبت ﺑه آزاد سازي ضمانﺘﻨامه هاي پيمانكار اقدام نمايد.

- ٤-٥دريافت پيش پرداخت مﻨوط ﺑه درخواست كﺘب ي پيمانكار خواهد ﺑود و پيمانكار مي تواند انجام تعهدات خود را
ﺑدون دريافت پيش پرداخت آغاز نمايد كه در اين صورت ،زمان شروع قرارداد همان زمان مبادﻟه قرارداد خواهد

ﺑود.

ماده  :٦محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردي است كه از طرف كارفرما ﺑه پيمانكار ﺑراساس صﻼحديد خود و

شرايط مﻨدرج در شرايط اخﺘصاصي قرارداد محول مي شود .اين محدوده خدمات ممكن است در چارچوب مواد

) ١٤چهارده( و ) ١٩نوزده( قاﺑل تغيير مي ﺑاشﻨد.
ماده  :٧تعهدات كارفرما

 - ١-٧كارفرما موظف ﺑه تأمين و ارائه تمام اطﻼعاتي است كه در شرايط اخﺘصاصي قرارداد مشخص گرديده است.
 - ٢-٧كارفرما ممكن است ﺑراي ﺑهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصيه هايي ﺑه پيمانكار نمايد.

- ٣-٧كارفرما مﺘعهد ﺑه پرداخت مبلغ قرارداد ﺑراساس شرايط اخﺘصاصي قرارداد ،ﺑه پيمانكار ميﺑاشد.

 - ٤-٧كارفرما  ،كارشﻨاسان پيمانكار را ﺑه واحدهاي ذيرﺑط معرفي و دسﺘورات و توصيههاي ﻻزم را جهت همكاري ﺑا
آنان صادرخواهد كرد.

 - ٥-٧در صورت نياز و تشخيص پيمانكار و تاييد كارفرما ﺑه اسﺘقرار تيم كارشﻨاسي پيمانكار در محل ها و اماكن واﺑسﺘه

ﺑه كارفرما  ،كارفرما محل كار و امكانات ﻻزم را در حداقل عرف كاري ﺑراي اسﺘقرار تيم پيمانكار در اخﺘيار قرار

خواهد داد.

 - ٦-٧كارفرما مﺘعهد مي گردد كه تا پايان دوره ضمانت قرارداد ،از جذب كارشﻨاسان پيمانكار ﺑدون اجازه كﺘبي وي،
خودداري نمايد.

ماده  :٨تأئيدات پيمانكار

پيمانكار اعﻼم كرده است:

- ١-٨پيمانكار رسماً اعﻼم مي نمايد كه مشمول ممﻨوعيت مذكور درقانون مصوب  ٢٢دي ماه ) ١٣٣٧مﻨع مداخله
وزراء و نمايﻨدگان مجلسين و كارمﻨدان دوﻟت در معامﻼت دوﻟﺘي و كشوري ( نمي ﺑاشد .پيمانكار تعهد مي نمايد كه

مﻨافع اين قرارداد را ﺑه هيچ يك از اشخاص و افرادي كه در قانون مذكور پيش ﺑيﻨي شده يا ﺑشود از آن اسﺘﻨباط
نمود  ،انﺘقال نداده و يا ورود آنان را ﺑه شركت قبول نكﻨد  .در صورت تخلف از مراتب فوق ،كارفرما حق خواهد

داشت طبق مقررات قانون مزﺑور ﺑا پيمانكار رفﺘار نمايد.

- ٢-٨كليه اسﻨاد و م دارك و نيازمﻨديها را كامﻼً مﻄاﻟعه نموده و از مفاد آن كﻼً و جزئاً اطﻼع حاصل كرده است.

 - ٣-٨نسبت ﺑه جمع آوري اطﻼعات در مورد موضوع قرارداد و اﺑعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام
نموده است.

- ٤-٨نسبت ﺑه امكان تأمين نيروي كارشﻨاسي و تخصصي ﺑا كيفيت و توان ﻻزم ﺑه تعداد كافي ﺑراي تكميل وظايف در
محدوده ﺑرنامه زماني قرارداد اطميﻨان حاصل نموده و همچﻨين ميزان دسﺘمزدها و ساير هزيﻨه ها را در محاسبه

خود از هر حيث مﻨظور كرده است.

 - ٥-٨نسبت ﺑه شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مﻄرح در جمع آوري اطﻼعات مورد نياز اجراي پروژه،
مﻄاﻟعات ﻻزم را انجام و شﻨاخت كافي از آن ﺑدست آورده است.

 - ٦-٨از ميزان هزيﻨه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجﺘماعي و قوانين و آئين نامه هاي مرﺑوط ﺑه ماﻟياتها

و عوارض اطﻼع داشﺘه و قيمت پيشﻨهادي خود را ﺑراي انجام كليه تعهداتي كه ﺑه موجب اين قرارداد ﺑر عهده گرفﺘه

است كافي دانسﺘه و سود عادﻻنه ﺑراي خود مﻨظور داشﺘه است.

 - ٧-٨در تهيه پيشﻨهاد خود عﻼوه ﺑر هزيﻨه هاي ناشي از مفاد ﺑﻨدهاي فوق ساير هزيﻨه ها را نيز در نظر گرفﺘه و از

هيچ ﺑاﺑت ﺑعداً حق درخواست اضافه پرداخﺘي نخواهد داشت .ﺑه طور خﻼصه پيمانكار تأكيد مي نمايد كه هﻨگام تسليم
پيشﻨهاد خود مﻄاﻟعات كافي ﺑه عمل آورده و هيچ نكﺘه اي ﺑاقي نمانده است كه ﺑعداً ﺑﺘواند در مورد آن مﺘعذر ﺑه

عدم اطﻼع خود شود.

ماده  :٩تعهدات پيمانكار

 - ١-٩مسﺘقل از هر شرط صريحي در قرارداد  ،پيمانكار در مقاﺑل كارفرما ﺑه ازاي هر پي آمد ناشي از تأخير ،ضعف
عملكرد ،نقض قرارداد و قصور انجام شده مﺘعهد و مسئول است .و اين خسارتهاي وارده از تضمين ها يا عدم پرداخت

كامل حق اﻟزحمه انجام كار قاﺑل وصول مي ﺑاشد.

 - ٢-٩پيمانكار در هر حاﻟﺘي مسئول و مﺘعهد نسبت ﺑه اعمال و كوتاهي كاركﻨان جزء خود در مقاﺑل كارفرما ﺑر طبق

ماده  ١٢قانون مسئوﻟيت مدني مصوب مي ﺑاشد.

- ٣-٩پيمانكار  ،كارفرما را در مقاﺑل هر ادعا ،خسارت ،مخارج و هزيﻨه شامل آنهائي كه توسط كاركﻨان پيمانكار و يا
هر شخص ثاﻟثي در ارتباط ﺑا اجراي پروژه مﻄرح ميگردند مصون و مبري مي سازد.

- ٤-٩تعه دات و مسئوﻟيﺘهاي پيمانكار در قرارداد تحت هيچ شرايﻄي ﺑراساس مدرك ،اطﻼعات و يا توصيه انجام شده
توسط هيچ طرف ثاﻟثي محدود نمي گردد .مگر ﺑه موجب قانون و دسﺘورات مراجع قانوني ذيصﻼح

 - ٥-٩پيمانكار مﺘعهد مي شود كه از ﺑكارگيري يا اسﺘخدام كاركﻨان و يا ساير افراد طرف قرارداد ﺑا كارفرما ﺑدون
اجازه كﺘبي كارفرما خودداري مي نمايد.

 - ٦-٩پيمانكار كليه اطﻼعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و ﺑدون اجازه كارفرما حق
افشاء يا واگذاري آنها را ﺑه غير ندارد  .در غير ايﻨصورت مشمول مقررات افشاي اسرار و مقررات جزايي مرﺑوطه

مي ﺑاشد .جزئيات مرﺑوطه در قرارداد  NDAپيوست خواهد آمد.

 - ٧-٩از تاريخ تحويل نهايي سامانه  /نرم افزار ﺑه مدت يكسال سامانه /نرم افزار مذكور داراي گارانﺘي ﺑوده و
پشﺘيباني از سامانه  /نرم افزار و رفع مشكﻼت و نواقص احﺘماﻟي آن در اين مدت ﺑصورت رايگان ﺑرعهده پيمانكار مي

ﺑاشد و درصورت ﺑروز اشكاﻻت غير قاﺑل پيش ﺑيﻨي و ارائه خدمات ﺑمﻨظور رفع اشكاﻻت احﺘماﻟي سيسﺘم اقدام نمايد
و در صورت تمايل كارفرما  ،قرارداد پشﺘيباني در ساﻟهاي آيﻨده ﺑا توافق طرفين توسط كارفرما انجام خواهد شد.

 - ٨-٩پيمانكار موظف ﺑه رفع مشكﻼت احﺘماﻟي در جريان عملكرد صحيح موضوع قرارداد ﺑصورت تلفﻨي و حضوري
پس از درخواست كارفرما مي ﺑاشد.

 - ٩-٩پيمانكار موظف است نسبت ﺑه پشﺘيباني سامانه  /نرم افزار در صورت ﺑروز مشكﻼت غير قاﺑل پيش ﺑيﻨي و ارائه
خدمات ﺑه مﻨظور رفع اشكاﻻت احﺘماﻟي سيسﺘم اقدام نمايد.

- ١٠-٩در صورت نياز ﺑه هر گونه تغيير  ،پيمانكار موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام  ،مسﺘﻨدات و كليه موارد

مرﺑوط ﺑه آن را ﺑه تائيد كارفرما ،ناظر و يا شخصيت هاي حقيقي و يا حقوقي معرفي شده توسط كارفرما رسانده و

نظرات اصﻼحي را مورد عمل قرار دهد.

 - ١١-٩پيمانكار مﺘعهد مي گردد نسبت ﺑه ارائه گزارش كار در جلسات ﺑا زمانها و مكانهاي تعيين شده توسط كارفرما
اقدام نمايد.

 - ١٢-٩پيمانكار موظف است در كليه موارد مﻄاﺑقت كار ﺑا اسﺘانداردهاي ﺑين اﻟمللي ،ملي و فﻨاوري روز و پيشرفﺘه
را از جﻨبه هاي مخﺘلف مد نظر قرار دهد .و اين اقدامات ﺑايد ﺑه امضاي ناظر ﺑرسد.

- ١٣-٩پيمانكار موظف است در حين ا نجام كار در صورت نياز ﺑه اسﺘقرار تيم در محل تعيين شده توسط كارفرما
پيش ﺑيﻨي ﻻزم را در اين زميﻨه انجام دهد.

 - ١٤-٩كليه اشخاصي كه تحت هر عﻨوان از طرف پيمانكار ﺑه مﻨظور انجام مفاد قرارداد ﺑه كارفرما معرفي مي شوند،
جزء پرسﻨل پيمانكار محسوب شده و كارفرما هيچ گونه تكليف و مسئوﻟيﺘي در قبال ايشان نخواهد داشت.

 - ١٥-٩تهيه ﻟوازم و وسايل مورد نياز ﺑه مﻨظور اجراي صحيح موضوع قرارداد ﺑه عهده پيمانكار مي ﺑاشد.

 – ١٦-٩پيمانكار موظف است نسبت ﺑه تهيه نسخه هاي پشﺘيبان هفﺘگي و ماهانه از ﺑانك اطﻼعاتي و فايل هاي سامانه
 /نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم تهيه نسخه پشﺘيبان توسط پيمانكار و از ﺑين رفﺘن ﺑانك

اطﻼعاتي  ،پيمانكار موظف است عﻼوه ﺑر ﺑازسازي اطﻼعات ﺑه دﻟيل قصور و ايجاد وقفه در روندكار و عدم اجراي

صحيح تعهدات خود  ،خسارتي كه مﻨاسب ﺑا وضعيت پيش آمده مي ﺑاشد از محل تضمين ها يا كسرمﻄاﻟبات ﺑه

كارفرما ﺑپردازد.

 - ١٧- ٩پيمانكار موظف است نسبت ﺑه ارائه خدمات آموزش كارﺑران  ،پيمانكاره و راهﻨمايي ﺑه مﻨظور افزايش كارايي

سايت و ﺑررسي نيازهاي جديد كارﺑران ﺑﻨا ﺑه درخواست كارفرما اقدام نمايد و در صورت نياز كارفرما مبﻨي ﺑر

افزودن امكانات و قاﺑليت هاي جديد اقدام نمايد .پيمانكار موظف است نسبت ﺑه ايجاد امكانات جديد درخواسﺘي از

سوي كارفرما اقدام نمايد.

- ١٨- ٩پيمانكار مسئوﻟيت تمام موارد امﻨيﺘي ( از جمله امﻨيت ) IISدر خصوص موضوع قرارداد را ﺑر عهده دارد و
موظف ﺑه پايش مداوم موارد امﻨيﺘي سايت /نرم افزار است .تهيه و نگهداري فايل logاز تمامي ارتباطات ﺑا سرور ﺑه
مﻨظور تشخيص موارد امﻨيﺘي و تﻼش ﺑراي ورود غير مجاز و جلوگيري از آن ﺑر عهده پيمانكار خواهد ﺑود.

 - ١٩- ٩پيمانكار مسئوﻟيت اجرا و ارائه خدمات تمامي موارد ذكر شده در شرايط خصوصي قرارداد را ﺑرعهده دارد.
ماده  :١٠كيفيت خدمات ارائه شده از طرف پيمانكار

 - ١-١٠پيمانكار وظايف و خدمات خود را دقيقاً مﻄاﺑق ﺑا شرايط خواسﺘه شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و
مقررات مملكﺘي انجام داده و تمام مهارت ،دقت و سعي و تﻼش خود را ﺑراي ارائه خدمات يادشده ﺑكار خواهد ﺑرد.

 - ٢-١٠پيمانكار در تمام موضوعات تخصصي و كاري پروژه  ،ﺑعﻨوان يك پيمانكار صادق و امين كارفرما عمل كرده و
تمام تجارب و امكانات فﻨي و تكﻨيكي و مهارتهايي كه ﺑﻄور معمول ﺑراي ارائه ﺑهﺘر خدماتي كه در آن مشغول است،

مورد نياز مي ﺑاشد را فراهم خواهد نمود.

 - ٣-١٠مديران سﺘادي پيمانكار  ،كارشﻨاسان دائم و كارشﻨاساني كه ﺑﻄور موقت ﺑا پيمانكار همكاري ميكﻨﻨد ،تمام
مسئوﻟيﺘها و وظايف خود را ﺑا ﺑكارگيري عاﻟيﺘرين اسﺘانداردهاي فﻨي ﺑه انجام مي رسانﻨد.

 - ٤-١٠پيمانكار تمام گزارش هايي را كه در طي مراحل انجام كار و ﺑراساس شرايط اخﺘصاصي قرارداد ملزم ﺑه ارائه

و تحويل آنها مي ﺑاشد و هم چﻨين گزارش نهائي را در سه نسخه ﺑه همراه نسخه اﻟكﺘرونيكي ،تهيه كرده و ﺑه كارفرما

ارائه مي دهد.

 - ٥-١٠پيمانكار اين امكان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان كه كارفرما ضروري تشخيص دهد ،ﺑﺘواند نسبت ﺑه
حضور در محل انجام فعاﻟيﺘهاي موضوع قرارداد و دسﺘرسي كامل ﺑه جزئيات آنها اقدام نمايد .كارفرما اين حق را

خواهد داشت كه در هر ﻟحظه نسبت ﺑه چگونگي انجام كار ،نظارت حضوري داشﺘه ﺑاشد.

 - ٦-١٠پيمانكار  ،سازمان و تيم كارشﻨاسي مﻨاسب ﺑراي ارائه خدمات موردنياز پروژه را كه ﺑراساس شرايط اخﺘصاصي
قرارداد مشخص گرديده است ،در طول پروژه حفظ خواهد كرد .هر گونه تغييري در سازمان و تيم كارشﻨاسي ياد

شده ﺑا هماهﻨگي كارفرما صورت مي پذيرد.

ماده  :١١ناﻇر

كارفرما مﺘعهد ميگردد كه شخصي )اعم از حقيقي يا حقوقي( معرفي خواهد نمود تا ﺑر انجام تعهدات پيمانكار،
كارفرما و امور مرﺑوط ﺑه قرارداد نظارت نمايد .اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از:








ﺑرقراري ارتباط مﻨاسب و ﻻزم ﺑين كارﺑران پروژه و كارشﻨاسان پيمانكار

نظارت ﺑر نحوه انجام كار و تعهدات توسط پيمانكار و كارفرما

تاييد خروجي هاي ارساﻟي توسط پيمانكار حداكثر تا  ٢هفﺘه پس از تحويل

محاسبه خسارات و تاخيرات پروژه و احﺘساب زماني و رياﻟي آنها در چارچوب قرارداد چه اين موارد از طرف

كارفرما صورت گرفﺘه ﺑاشد چه از طرف پيمانكار

جمع آوري نظرات كليه عوامل كارفرما ) كه ﺑه اين پروژه مرﺑوط مي شوند ( و انعكاس آنها ﺑه پيمانكار و پيگيري

انجام امور و اصﻼحات نهايي ﻻزم

در فرآورده هاي قرارداد نظارت مسﺘمر تا تحويل نهايي پروژه و همكاري ﺑا كارﺑران ﺑه مﻨظور آزمون پذيرش

سامانه  /نرم افزار نهايي پروژه

ماده  :١٢ﻫماﻫنگي ﺑا ساير پيمانكاران

- ١-١٢هر گاه پيمانكاران ديگري در حال انجام كاري ﺑا كارفرما ﺑاشﻨد كه ﺑه تشخيص كارفرما ﺑه موضوع اين قرارداد
رﺑط پيدا مي كﻨد پيمانكار مﺘعهد است  ،ﺑدﻟيل همبسﺘگي پروژه ها در جلسات هماهﻨگي شركت نموده و هماهﻨگيهاي

ﻻزم را ﺑا پيمانكاران ديگر ﺑا هماهﻨگي ناظر پروژه ﺑه عمل آورده و تسهيﻼت ﻻزم را ﺑراي آنان فراهم آورد.

 - ٢-١٢پيمانكار موظف است در مواردي كه پروژه تحت مسئوﻟيت وي نياز ﺑه ايجاد هماهﻨگي يا تغيير در ساير پروژه
هاي كارفرما را داشﺘه ﺑاشد ،مورد نياز را كﺘباً ﺑه كارفرما اطﻼع دهد و مﺘقاﺑﻼً در صورتي كه طراحي هاي ساير

پيم انكاران مسﺘلزم انجام هماهﻨگي يا تغييراتي در طراحي هاي موضوع اين قرارداد ﺑاشد ،پيمانكار موظف ﺑه همكاري
در جهت اعمال اصﻼحات ﻻزم است) .هماهﻨگي و يكپارچه سازي كلي اين تغييرات ﺑعهده ناظر و كارفرماست(

ماده  :١٣نماينده پيمانكار

- ١-١٣پيمانكار ﺑا توافق كارفرما ي ك فرد ﺑا توان و تخصص و كيفيت ﻻزم را ﺑعﻨوان نمايﻨده خود و مدير پروژه تعيين
كرده و ﺑه كارفرما معرفي مي نمايد .اين فرد ﺑعﻨوان نقﻄه ارتباط ﺑين پيمانكار و كارفرما در اجراي پروژه عمل

خواهد نمود .اين معرفي مي ﺑايسﺘي ظرف  ٢هفﺘه از انعقاد قرارداد صورت ﺑگيرد .پيمانكار قبل از تعيين و انﺘصاب

نمايﻨده جديد خود ،كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت .نمايﻨده پيمانكار تﻨها پس از كسب موافقت كارفرما

قاﺑل تعويض مي ﺑاشد .كارفرما اين اخﺘيار را خواهد داشت تا ﺑا معرفي انجام شده مخاﻟفت نموده و ضمن ارائه دﻻيل

ﺑه پيمانكار تكليف نم ايد كه نمايﻨده خود را تعويض نمايد .در چﻨين حاﻟﺘي پيمانكار فرد مذكور را ﺑا شخص مﻨاسب و
ذي صﻼح ديگري و ﺑدون تحميل هزيﻨه اضافي ﺑه كارفرما تعويض خواهد نمود.

 - ٢-١٣پيمانكار موظف است كه عﻼوه ﺑر معرفي مدير پروژه  ،شخص ديگري را نيز ﺑه عﻨوان قائم مقام مدير پروژه
معرفي نمايد تا در موارد اضﻄرار در انجام وظايف مدير پروژه خللي ايجاد نگردد .درخصوص قائم مقام مدير نيز

مقررات ﺑﻨد  ١ -١٣درخصوص تعويض حكم كارفرماست.

 - ٣-١٣نمايﻨده پيمانكار اين اخﺘيار را خواهد داشت كه از طرف پيمانكار هر تصميمي را در چارچوب قرارداد مﻨعقده،
ﺑراي اجراي خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نمايد.
ماده  :١٤تغييرات در خدمات

كارفرما اين اخﺘيار را خواهد داشت كه ﺑراساس صﻼحديد خود در خدماتي كه ﺑايد از طرف پيمانكار ارائه گردند،

تغييراتي ﺑدهد .در چﻨين حاﻟﺘي طرفين ،موضوع را مشﺘرك ًا مورد ﺑحث قرار داده تا راه حل مﻨاسبي ﺑراي تغيير در
چارچوﺑهاي تﻨظيم شده ﺑراي زمان و مبلغ قرارداد كه طرفين روي آن توافق كرده اند ،ﺑياﺑﻨد .چﻨانچه توافقي در اين

زميﻨه حاصل نگردد ،قرارداد ﺑدون تغيير ادامه خواهد يافت.

ماده  :١٥تعﻠيق انجام خدمات

- ١-١٥چﻨانچه كارفرما ﺑه دﻻيلي ﺑه غير از قصور پيمانكار و يا حوادث غير مﺘرقبه ،كار را موقﺘاً و ﺑا اعﻼم كﺘبي معلق

نمايد ،موظف است ﺑاﺑت هر روز تعليق كار مبلغي ﺑراﺑر ﺑا هزيﻨه هاي پرسﻨلي كاركﻨان شاغل در آن مرحله ﺑاﺑت

خسارت تعليق كار ﺑه پيمانكار پرداخت نمايد  .پيمانكار موظف است در اين مدت نيروي شاغل در پروژه را در سازمان

خود حفظ كﻨد.

 - ٢-١٥پيمانكار ﺑا دريافت يادداشت رسمي تعليق  ،فورا ارائه خدمات را ﺑه حاﻟت تعليق درآورده و هزيﻨه ها را ﺑه
حداقل مورد توافق طرفين كاهش خواهد داد.

 - ٣-١٥ﺑا تعليق ارائه خدمات ،پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزيﻨه هايي را نمايد كه ﺑﻄور
واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است .ميزان هزيﻨه ﺑايد ﺑه تاييد ناظر ﺑرسد.

- ٤-١٥كارفرما ﺑا يك اعﻼم قبلي  ١٠روزه مي تواند از پيمانكار ﺑخواهد كه انجام وظايف و ارائه خدمات خود را از
سر ﺑگيرد.

- ٥-١٥اگر تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات ﺑيش از سه ماه طول ﺑكشد پيمانكار اين حق را خواهد داشت كه مﻄاﺑق
ﺑا ماده  ٣١قرارداد را فسخ نمايﻨد.

ماده  :١٦گواﻫينامه انجام كار و دوران ضمانت آن

ﺑعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائي ﺑه كارفرما و تأئيد كارفرما و ناظر  ،ظرف مدت ٣٠

روز يا از طرف كارفرما گواهيﻨامه انجام تعهدات ﺑراي پيمانكار صادر مي گردد و يا وي ﺑصورت مكﺘوب و ﺑا ارائه

دﻻيل مشخص ﺑا جزئيات ﻻزم آن ﺑخشي از خدمات را كه ﺑه شكل مﻄلوب انجام نپذيرفﺘه ﺑه پيمانكار اعﻼم مي نمايد

تا پيمانكار در مدت  ٣٠روز نسبت ﺑه رفع نقايص گزارش شده اقدام نمايد.

ماده  :١٧ضمانت انجام تعهدات

پيمانكار مدعي توانمﻨدي ايفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر  ،ﺑه مﻨظور اجراي دقيق و ﺑدون نقص موضوع

ق رارداد مي ﺑاشد  .فلذا چﻨانچه ﺑه علت قصور در اجراي ﺑه موقع و يا عدم كارايي موارد مﻄروحه  ،خسارتي ﺑه
كارفرما وارد آيد  ،پيمانكار ضامن ﺑوده و ملزم ﺑه تامين خدمات ﺑه تشخيص كارفرما خواهد ﺑود و ﺑدين مﻨظور

همزمان ﺑا انعقاد قرارداد  ،پيمانكار موظف است معادل  ١٠%كل مبلغ قرارداد را ﺑصورت ضمانت نامه ﺑانكي در اخﺘيار
كارفرما ) يا اسﺘانداري( قرار دهد  ،تضمين مرقوم پس از انجام كامل تعهدات پيمانكار ﺑه موجب اين قرارداد مسﺘرد

مي گردد .و تضمين حسن انجام كار در طول مدت پشﺘيباني )مﻨﻄبق ﺑر ماده  ( ٤جايگزين آن مي گردد.

كارفرما ا ين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمﺘي از اين مباﻟغ در مقاﺑل عدم ارائه مﻄلوب و كامل تمام
يا ﺑخشي از فعاﻟيﺘهاي موضوع قرارداد ﺑا ذكر دﻻيل موجه و تاييد ناظر ،خودداري نمايد.

ماده  :١٨جريمه تأخير

الف  :تاخيرات پيمانكار

 - ١-١٨پيمانكار موظف ﺑه پشﺘيباني فﻨي و رفع كليه نواقص احﺘماﻟي در هر زمان مي ﺑاشد و در صورت ﺑروز هر گونه
مشكلي  ،حداكثر ظرف مدت  ٨ساعت پس از اعﻼم دفﺘر فﻨاوري اطﻼعات ITنسبت ﺑه رفع مشكﻼت و نواقص اقدام
نمايد و در صورت عدم اجراي قرارداد در زمان مشخص)مﻄاﺑق ﺑا ﺑرنامه زماني مشخص شده(  ،ﺑه ازاي هر روز

تاخير ،پيمانكار موظف ﺑه پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال ﺑه عﻨوان ديركرد مي ﺑاشد كه اين مبلغ راساً توسط كارفرما

از مﻄاﻟبات پيمانكار كسر مي گردد.

 - ٢-١٨كارفرما ميﺘواند ﺑدون خدشه وارد آوردن ﺑه هيچ يك از حقوق و روشهاي وصول ،مباﻟغ جريمه )جرايم( تأخير

را از مﻄاﻟبات پيمانكاركسر نمايد .پرداخت و يا كسر چﻨين جرايمي مﻨجر ﺑه اسقاط تعهدات و مسئوﻟيﺘهاي پيمانكار

درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

- ٣-١٨ﺑعﻼوه چﻨانچه جمع زمان تاخير پيمانكار ﺑه  ٢٥درصد زمان پروژه ﺑرسد ،كارفرما ميﺘوانﻨد قرارداد را ﺑدون
هيچگونه پرداخﺘي ﺑه پيمانكار و ﺑدون توجه ﺑه ادعاي غرامت خسارت كه درچﻨين حاﻟﺘي ممكن است از طرف پيمانكار

تقاضا گردد ،فسخ كرده ومباﻟغ حسن انجام كار)موضوع ماده  (٣١راﺑه نفع خود ضبط نمايد.

ب  :تاخيرات كارفرما

- ٤-١٨چﻨانچه ﺑه علت قصور كارفرما ،و ﺑا تاييد ناظر هرگونه تاخيري در كار پيمانكار ايجاد گردد ،كارفرما موظف
است كه ﺑه ازاي هر روز تاخير ،يك روز ﺑه زمان پروژه افزوده و مبلغي ﺑه ميزان هزيﻨه ي واقعي كه پيمانكار ﺑا ﻟحاظ

ايﻨكه اقدامات مقﺘضي در جهت تقليل هزيﻨه را انجام داده و اين امر ﺑه تاييد ناظر رسيده ﺑاشد ﺑه وي پرداخت نمايد

- ٥-١٨ﺑعﻼوه چﻨانچه جمع زمان تاخير كارفرما ﺑه  ٢٥درصد زمان پروژه ﺑرسد ،پيمانكار ميﺘواند قرارداد را ﺑه شكل
يكﻄرفه فسخ نموده و كليه هزيﻨه ها و مﻄاﻟبات خود را تا زمان فسخ قرارداد كه ﺑه تاييد كارفرما و ناظر مي رسد،

درخواست نمايد .در اين صورت كارفرما موظف است  ،نسبت ﺑه پرداخت مﻄاﻟبات پيمانكار ظرف مدت يك ماه

اقدام نمايد

ماده  :١٩تغييرات در قرارداد

 - ١-١٩در صورتي كه در حين اجراي كار  ،پيمانكار ضرورت تغييراتي را در شرايط اخﺘصاصي قرارداد ،احساس نمايد،
موظف است موضوع را كﺘباً ﺑه كارفرما اعﻼم نمايد .كارفرما موضوع در خواست شده توسط پيمانكار را در اسرع

وقت ﺑررسي و نﺘيجه را در ظرف مدت دو هفﺘه ﺑه پيمانكار اطﻼع خواهد داد  .هر گونه تغيير در قرارداد طي يك

اﻟحاقيه جداگانه كه ﺑـه تاييد طرفين مي رسـد  ،صورت خواهد گـرفت  .در صورت توافـق ﺑا تـغييرات در خواست

ش ده در مسﺘﻨدات پروژه  ،كارفرما تغييرات پذيرفﺘه شده را كﺘباً ﺑه اطﻼع پيمانكار مي رساند.

 - ٢-١٩كارفرما مي تواند در طول مدت اجراي پروژه  ،ﺑا اطﻼع كﺘبي ﺑه پيمانكار  ،تا ميزان ٢٥درصد مبلغ قرارداد را
ﺑه تعهدات موضوع قرارداد اضافه نمايد .در اين صورت مدت و مبلغ قرارداد ﺑدون تغير در نرخهاي پايه قرارداد ﺑا

توافق طرفين مﺘﻨاسباً اصﻼح خواهد شد.

ماده  :٢٠پيمانكار جزء

ﺑكارگيري هر پيمانكار جزء ﺑراي سپردن ﺑخشي ازاخﺘيارات و تعهدات پيمانكار ﺑراي ارائه خدمات خود درقاﻟب موضوع

قرارداد  ،درصورت داراﺑودن كيفيت و تخصص ها و توانمﻨديهاي ﻻزم و پس از اعﻼم رسمي توسط پيمانكار ﺑه كارفرما
عملي مي ﺑاشد .كارفرما اين حق راﺑراي خود محفوظ خواهد داشت تا چﻨانچه نسبت ﺑه توانايي پيمانكار)هاي ( جزء

ياد شده مﻄمئن نگردد موضوع راﺑه پيمانكار جهت اصﻼح اعﻼم نمايد .پيمانكار جزء هيچ نوع راﺑﻄه اسﺘخدامي و
حقوقي ﺑا كارفرما نداشﺘه و كارفرما در قبال وي هيچ مسئوﻟيﺘي نخواهد داشت عليرغم انﺘخاب پيمانكار جز ، ،پيمانكار

كماكان مسئول انجام كل خدمات مشخص شده در قرارداد مي ﺑاشد.

ماده  : ٢١انتقال تعهدات ﺑه غير

پيمانكار اين حق رانخواهد داشت كه مﻨافع و تعهدات اين قرارداد يا ﺑخشي از آن را ﺑه طرف )هاي( ثاﻟثي واگذار
نمايد ،مگر آنكه قبﻼً تأئيد صريح و قﻄعي كارفرما را كه مﻨحصراً ﺑراساس صﻼحديد خود كارفرما صادر خواهد شد،

ﺑصورت كﺘبي دريافت نمايد.

ماده  :٢٢ﺣق طﺒﻊ و نﺸر

- ١-٢٢پيمانكار ﺑايسﺘي ﺑراي انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد ،ﺑه هزيﻨه هاي خود در محدوده پروژه ،
مجوزهاي ضروري را ﺑراي دريافت حق اسﺘفاده از صاحبان ﻟيسانس ،مدﻟها ،نامهاي تجاري ،حقوق نرم افزار و ديگر

حقوقي كه اسﺘفاده از آنها مﻨوط ﺑه كسب مجوز است ،را كسب كرده و كارفرما را در مقاﺑل هرگونه ادعا ،دادخواهي،

غرامت ،هزيﻨه ها و مخارج )شامل و نه مﻨحصر ﺑه هزيﻨه هاي قانوني( ﺑراي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون
نگاه دارد.

 - ٢-٢٢چﻨانچه امكان دريافت مجوز حق اسﺘفاده ﺑه هر دﻟيلي ﺑراي پيمانكار  ،موجود نباشد ،طرفين ﺑراي يك راهكار
توافق خواهﻨد نمود.

 - ٣-٢٢كليه مداركي كه درجريان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پيمانكار توﻟيد مي گردند جزء دارائيهاي
كارفرما محسوب مي گردند .اين امر كليه مﻨاﺑع اصلي و مسﺘﻨدات كامل پروژه را نيز شامل مي گردد.

 - ٤-٢٢پيمانكار ﺑدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انﺘشار مﻄاﻟعات يا موضوعات مﻄرح شده در خﻼل انجام
خدمات قرارداد و ارائه اطﻼعات مرﺑوط ﺑه هر شكل را ندارد.

ماده  :٢٣امور محرمانه

پيمانكار كليه موضوعات مرتبط ﺑه قرارداد را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايﻄي اطﻼعات ،مدارك ،داده هاي

تكﻨيكي ،تجارب و دانش فﻨي اي كه توسط كارفرما در اخﺘيار وي گذاشﺘه شده است ،را فاش نخواهد كرد ،مگر ايﻨكه

مجوز رسمي و كﺘبي كارفرما را در اين راﺑﻄه اخذ كرده ﺑاشد.

عﻼوه ﺑر اين پيمانكار مﺘعهد مي گردد دسﺘياﺑي ﺑه اطﻼعات محرمانه را محدود ﺑه آن كارشﻨاسان ،پيمانكاران و

طرفهاي قرارداد خود نمايد كه ﺑراي انجام درست وظايف و ارائه خدمات ،واقعاً ﺑه آنها نياز دارند .ﺑه هر حال پيمانكار

ﺑايد ماهيت محرمانه ﺑودن اطﻼعات را ﺑه اشخاص فوق اطﻼع داده و نسبت ﺑه عدم افشاي موارد ،كﻨﺘرل و نظارت

ﻻزم ﺑعمل آورد .موضوع محرمانه ﺑودن امور ياد شده ﺑراي مدت ده ) (١٠سال از زمان دريافت گواهيﻨامه نهايي

تأئيد انجام كار  ،ﺑاقي خواهد ماند.
ماده  :٢٤روشها و استانداردﻫا

 - ١-٢٤كارفرما اسﺘانداردهاي خود را قبل از شروع قرارداد ﺑه پيمانكار اعﻼم مي نمايد .پيمانكار موظف است عمليات
موضوع قرارداد را در چارچوب اسﺘانداردهاي تعيين شده كارفرما )مﻨدرج در مﺘن قرارداد و شرايط خصوصي

قرارداد( كه قبﻼً ﺑا پيمانكار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد.

 - ٢-٢٤در صورتي كه پيمانكار ﺑخش يا ﺑخشهايي از اسﺘانداردهاي كارفرما را در طول پروژه قاﺑل اجرا ندانست مي
تواند نظر خود را كﺘباً ﺑه كارفرما مﻨعكس نموده و در صورت تاييد كﺘبي كارفرما ،آن ﺑخش ،يا ﺑخشي از ﻟيست
اسﺘانداردهاي كارفرما حذف و رعايت آنها از طرف پيمانكار اﻟزامي نخواهد ﺑود.

 - ٣-٢٤درصورتي كه در مرحله اي اسﺘانداردي تعريف نشده ﺑاشد  ،كارفرما و پيمانكار ﺑراي تعريف آن ﺑا هم توافق
مي كﻨﻨد.

ماده  :٢٥طرﺣهاي مديريتي پروژه و گزارش پيﺸرفت كار پيمانكار

 - ١-٢٥پيمانكار موظف است ظرف مدت سه هفﺘه پس از انعقاد قرارداد  ،طرح مديريت پروژه و طرح كيفيت پروژه

و طرح پيكرﺑﻨدي پروژه را تهيه و تسليم نمايد ،و پس از اخذ نقﻄه نظرات كارفرما  ،آن را نهايي و ﺑه تائيد كارفرما

ﺑرساند  .همچﻨين پيمانكار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح كﻨﺘرل پروژه و صحت سﻨجي و اعﺘبارسﻨجي
آن مرحله را ﺑه روز نموده و ﺑه كارفرما تسليم نمايد.

 - ٢-٢٥پيمانكار موظف است از طريق گزارشهاي پيشرفت كار ماهانه ،كارفرما را از اقدامات انجام شده و پيشرفت
و تاخيرات احﺘماﻟي پروژه و در صورت وجود تاخير ،از راهكارهاي ارائه شده ﺑه جهت مقاﺑله ﺑا آن تاخير ،مﻄلع نمايد

.

ماده  :٢٦قوانين كار و تأمين اجتماعي و مالياتها

 - ١-٢٦پيمانكار تأئيد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر ﺑر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مرﺑوط
ﺑه كار و تأمين اجﺘماعي و همچﻨين قوانين مرﺑوط ﺑه ماﻟياتها و عوارض كامﻼً مﻄلع ﺑوده و مﺘعهد است همه آنها را
رعايت كﻨد .در هر حال مسئوﻟيت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق اﻟذكر مﺘوجه پيمانكار خواهد ﺑود.

 - ٢-٢٦پيمانكار مكلف است كليه كاركﻨاني را كه ﺑراي اجراي اين قرارداد ﺑكار مي گمارد طبق قوانين و مقررات ﺑيمه
نموده و حق ﺑيمه هاي مﺘعلق را صحيحاً و مرتبا ﺑه سازمان تأمين اجﺘماعي پرداخت و رسيد آنرا ﺑه كارفرما تسليم
نمايد .كارفرما از هر پرداخت ﺑه پيمانكار مﻄاﺑق قانون درصدي ﺑعﻨوان وديعه حق تأمين اجﺘماعي كسر و نگهداري و

در مقاﺑل ارائه مفاصا حساب ﺑ ه پيمانكار مسﺘرد خواهد نمود )در مورد كسر وديعه حق تأمين اجﺘماعي هرگاه كه
قانون تغيير ياﺑد و قاﺑل تسري ﺑراين قرارداد ﺑاشد مﻄاﺑق قانون جديد عمل خواهد شد(.

 - ٣-٢٦پرداخت هرگونه ماﻟيات و عوارض كه ﺑه موضوع اين قرارداد تعلق گيرد مﻨحصراً ﺑعهده پيمانكار است .كارفرما

در هر پرداخت ﺑه پيمانكار علي اﻟحساب ماﻟياتي مﺘعلق را طبق قانون كسر و ﺑه وزارت دارائي پرداخت خواهد كرد

كه رسيد پرداخت وجه مرﺑوطه را حداكثر ظرف مدت ) ١٥پانزده( روز ﺑه پيمانكار تسليم نمايد.

- ٤-٢٦چﻨانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانين ﺑه گونه اي تغيير ياﺑﻨد كه ﺑراي پرداخت عوارض و ماﻟياتهاي

موضوع اين ماده هزيﻨه اضافه اي ﺑه پيمانكار تحميل گردد .مبلغ قرارداد ﺑا توافق طرفين و ﺑراساس مانده موضوع

خدمات تعديل خواهد گرديد.

ماده  :٢٧قوه قاﻫره )فورس ماژور(

هر گاه ﺑعلت حوادث قهري و غير مﺘرقبه هر يك از طرفين قرارداد نﺘوانﻨد تعهدات خود را انجام دهﻨد ،عدم انجام
تعهدات  ،نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد ﺑقوت خود ﺑاقي خواهد ﺑود .جﻨگ اعم از اعﻼم شده يا نشده،

انقﻼﺑات و اعﺘصاﺑات عمومي ،شيوع ﺑيماريهاي واگير دار ،زﻟزﻟه ،سيل و طغيانهاي غير عادي ،خشكساﻟيهاي ﺑي ساﺑقه و

همچﻨي ن آتش سوزيهاي دامﻨه دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد
خسارات ناشي از آنها ﺑﺘرتيب ذيل عمل خواهد شد.

 - ١-٢٧پيمانكار در صورت ﺑروز شرايط فورس ماژور ﺑايسﺘي ﺑﻼفاصله موضوع را ﺑه اطﻼع كارفرما ﺑرساند .كارفرما
ﺑه تشخيص خود و همفك ري ﺑا پيمانكار تداﺑير ﻻزم را اتخاذ خواهد نمود .در طول مدت تعذر پيمانكار موظف است

حداكثر تﻼش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توﻟيد شده ﺑه ﺑهﺘرين نحو مﻄلوب و ﺑا كمﺘرين

تأخير ﺑعمل آورد .كليه اين اقدامات ﺑايد ﺑه تاييد ناظر ﺑرسد.

- ٢-٢٧چﻨانچه مدت فورس ماژور ﺑيش از سه ماه گردد ،در آنصورت هر يك از طرفين چﻨانچه تمايل داشﺘه ﺑاشد،
اخﺘيار فسخ قرارداد را ﺑا ارائه يادداشت كﺘبي دارد .در اين شرايط پيمانكار محق ﺑه دريافت هزيﻨه هايي است كه ﺑه

طور واقعي تا ﻟحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط ﺑا عمليات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده  :٢٨قانون ﺣاكم ﺑر قرارداد

كليه قوانين جمهوري اسﻼمي ايران كه در ارتباط ﺑا موضوع قرارداد مي ﺑاشد ﺑراين قرارداد حاكم خواهد ﺑود.

ماده  :٢٩رعايت قوانين

پيمانكار مكلف است كليه قوانين مملكﺘي و مقررات و آئين نامه هاي جاري اعم از مملكﺘي و شركﺘي را رعايت نمايد.

درهيچ صورتي پيمانكار نمي تواند ﺑا عذر عدم اطﻼع از قوانين و مقررات مزﺑور مﺘعذر گردد.

ماده  :٣٠مرجﻊ ﺣﻞ اختﻼف

كليه دعاوي و اﺑهامات و اخﺘﻼفاتي كه در ارت باط ﺑا موضوع قرارداد و انجام وظايف پيش آمده و طرفين نﺘوانﻨد ظرف

مدت سي ) (٣٠روز از زمان مﻄرح شدن آنرا ﺑين خود حل كﻨﻨد ،موضوع ﺑه شورايعاﻟي انفورماتيك كشور يا كميﺘه
حل اخﺘﻼف انجمن شركﺘهاي انفورماتيك ايران ارجاع و راي صادره ﺑراي طرفين قﻄعي ،نهايي و ﻻزم اﻻجرا است.
پيمانكار نمي تواند ﺑه ﺑهانه وجود اخﺘﻼف ،اجراي مﻄلوب موضوع قرارداد را مﺘوقف يا معلق نمايد.

ماده  :٣١فسخ قرارداد

- ١-٣١قرارداد در شرايط ذيل قاﺑل فسخ مي ﺑاشد:

اﻟف( ﺑا اخﺘيار كارفرما در صورتيكه ميزان جريمه تأخير پيمانكار موضوع ماده  ١٨ﺑه  ٢٥درصد زمان اجراي قرارداد

ﺑرسد.

ب( ﺑا اخﺘيار كارفرما در شرايﻄي كه پيمانكار قادر ﺑه تكميل و انجام كل يا ﺑخشي از تعهدات خود مﻄاﺑق قرارداد و

ﺑرطبق ﺑرنامه زماني نشده و قادر ﺑه رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفﺘه از دريافت يادداشت در اين زميﻨه

نگرديده ﺑاشد.

پ( ﺑراساس اخﺘيار يك ي از طرفين در حاﻟﺘي كه طرف ديگر اعﻼم ورشكسﺘگي نموده و يا ايﻨكه قادر ﺑه انجام تعهدات

خود نباشد.

ت( ﺑراساس اخﺘيار يكي از طرفين در صورتيكه طرف ديگر مﻨحل گرديده و يا درخواست انحﻼل نمايد.

ث( ﺑراساس توافق طرفين.

ج( ﺑراساس اخﺘيار هر يك از طرفين در صورتيكه حاﻟت فورس ماژور ايجاد شده و مﻄاﺑق ماده  ٢٧مدت آن از سه

ماه طوﻻني تر گرديده ﺑاشد.

چ( ﺑراساس اخﺘيار پيمانكار در صورتيكه موضوع تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد ﺑيش از سه ماه

مﻄاﺑق ماده  ١٥طول ﺑكشد.

ح( ﺑا اخﺘيار پيمانكار در صورتيكه ميزان جريمه تأخير كارفرما موضوع ماده  ١٨ﺑه  ٢٥درصد زمان اجراي قرارداد

ﺑرسد.

 - ٢-٣١چﻨانچه حاﻻت )اﻟف( و )ب( در فوق اتفاق ﺑيفﺘد كارفرما اين اخﺘيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار
موضوع ماده  ١٧را ﺑه نفع خود ضبط نمايد .ﺑعﻼوه كارفرما اخﺘيار خواهد داشت كه مباﻟغي را كه از صورتحساﺑهاي

پيمانكار  ،ﺑهر دﻟيلي تا زمان فسخ قرارداد كسر كرده است )در صورت وجود( ،ﺑدون خدشه وارد آوردن ﺑه حقوق
كارفرما ﺑراي ادعاي غرامت و دريافت هر هزيﻨه يا مخارجي كه ﺑراي جبران ﻟﻄمات وارده مي نمايد ،ﺑه نفع خود

ضبط نمايد.

- ٣-٣١در صورت وقوع حاﻻت )پ( و )ت( فوق مقررات ذيل اعمال خواهﻨد گرديد:

اﻟف( اگر فسخ ﺑراساس اخﺘيار كارفرما صورت گرفﺘه ﺑاشد  ،كارفرما عﻼوه ﺑر اعمال حق فسخ مي تواند خسارت عدم

ايفاي ﺑه موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده  ١٧ﺑرداشت نمايد.

ب( اگر فسخ ﺑراساس اخﺘيار پيمانكار صورت گرفﺘه ﺑاشد ،كارفرما ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده  ١٧ﺑا كسر
هزيﻨه و خسارات وارده و هزيﻨه ي واقعي اقدامات انجام شده كه ﺑه تاييد ناظر رسيده تا زمان فسخ را ﺑه پيمانكار

مي پردازد.

- ٤-٣١چﻨانچه فسخ ﺑر مبﻨاي ﺑﻨد )ث( ماده  ١-٣١صورت ﺑگيرد طرفين در مورد چگونگي پايان دادن ﺑه كار ﺑا يكديگر
توافق مي كﻨﻨد.

- ٥-٣١فسخ قرارداد ﺑراساس ﺑﻨد )ج( ماده  ،١-٣١كارفرما ﺑراي اقدامات صورت گرفﺘه از طرف پيمانكار تا قبل از
حاﻟت فورس ماژور و ﺑا مﻼحظه كسر كسورات قانوني و خساراتي كه از طرف پيمانكار ﺑه كارفرما وارد شده  ،هزيﻨه

واقعي اين اقدامات را خواهد پرداخت.

- ٦-٣١در صورت فسخ قرارداد ﺑراساس ﺑﻨد )چ( و )ح( ماده  ،١-٣١كارفرما ﺑراي اقدامات صورت گرفﺘه توسط
پيمانكار كليه هزيﻨه ها و مﻄاﻟبات پيمانكار كه ﺑه تاييد ناظر رسيده ﺑاشد را مي پردازد.

- ٧-٣١ﺑا دريافت اعﻼم فسخ قرارداد  ،ﺑا هر يك از روشهاي فوق ،پيمانكار ارائه خدمات را مﺘوقف كرده و از پذيرش

تعهد ﺑراي شروع هر كار جديد در ارتباط ﺑا خدمات ياد شده خودداري كرده و چﻨانچه درخواست شود هر تﻼش

معقوﻟي را ﺑراي فسخ كليه تعهدات جاري ﺑراساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و ﺑعد از آن فقط

اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است ﺑراي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبﻼً كرده ،ضروري ﺑاشد .در طي يك
ماه ﺑعد از تاريخ اعﻼم فسخ  ،پيمانكار گزارش نهايي خود را ﺑه كارفرما ارائه خواهد داد.

 - ٨-٣١در هر يك از حاﻻت فسخ ،پيمانكار ﺑراساس درخواست كارفرما قرارداد هاي فرعي خود ﺑا طرفهاي ثاﻟث را
ﺑه كارفرما يا افراد )حقيقي يا حقوقي( كه از طرف وي معرفي مي گردند ،مﻨﺘقل مي نمايد.

 - ٩-٣١پيمانكار اسﻨاد و مدارك تهيه شده در موضوع قرارداد را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه ﻻزم
است انجام ميدهد تا تمام حقوق ،عﻨاوين و ديگر امﺘيازاتي را كه در ارتباط ﺑا انجام وظايف پروژه كسب كرده است،

ﺑه كارفرما واگذار نمايد.

ماده  :٣٢تغييرات

هر گو نه تغيير و يا اضافه شدن ﺑه موضوع قرارداد رسميت نخواهد داشت مگر آنكه ﺑه صورت مكﺘوب و صريح ﺑه
امضاي طرفين ﺑرسد.

ماده  :٣٣عدم اعتﺒار

چﻨانچه هر يك از شروط قرارداد غير مؤثر شده و يا در ﺑخشي از آن قاﺑل اعمال نباشد ،قاﺑليت اعمال ساير شروط

خدشه دار نخواهد شد .طرفي ن تﻼش مي كﻨﻨد شرط غير قاﺑل اعمال را ﺑا يك شرط قاﺑل اعمال ﺑﻨحوي كه نﺘايج حﺘي
اﻻمكان مشاﺑه ﺑا نﺘايج حاصل از شرط اوﻟيه ﺑاشد ،جايگزين نمايﻨد.

ماده  :٣٤يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهﻨد كه ﺑين طرفين مورد توافق و تأئيد
قرار گرفﺘه است .قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها ،ترتيبات ،مكاتبات و ارتباطات )چه شفاهي و كﺘبي( قبلي كه

ﺑين طرفين در ارتباط ﺑا موضوع قرارداد وجود داشﺘه است ،مي گردد.

ماده  :٣٥زﺑان

زﺑان ﺑكار گرفﺘه شده و مورد پذيرش در اجراي قرارداد ،زﺑان فارسي مي ﺑاشد .كليه مكاتبات و گزارشها ﺑايسﺘي ﺑه

زﺑان فارسي تهيه و ارائه گردند ،مگر ايﻨكه ﺑا درخواست پيمانكار و توافق كارفرما انجام پذيرد .در مورد اصﻄﻼحات
و واژگان ﻻزم است عﻼوه ﺑر معادل فارسي اصل اصﻄﻼحات و واژگان ياد شده نيز ارائه گردند .و درصورت اسﺘفاده

از ت عاﺑير تخصصي و فﻨي معاني آنها نيز ﺑه صورت صريح ﺑيان گردد.
ماده  :٣٦يادداشت ﻫا و مكاتﺒات

كليه يادداشﺘها و مكاتباتي كه در ارتباط ﺑا انجام موضوع قرارداد از يكي از طرفين ﺑراي طرف ديگر ارسال مي گردد

ﺑايد يا مسﺘقيما ﺑه دفﺘر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار ،نماﺑر يا ديگر روشهاي
انﺘقال اطﻼعات و يا ﺑوسيله پست سفارشي ﺑه نشاني كه در قرارداد مشخص گرديده است ارسال گردد .ﺑراي يادداشت

هايي كه ﺑوسيله دورنگار يا نماﺑر ارائه مي گردند ،ﺑا اعﻼم خودكار دسﺘگاه گيرنده ،موارد تحويل شده تلقي مي

گردند.

ماده  :٣٧نافﺬ ﺑودن

در صورت وجود تﻨاقض يا عدم سازگاري ﺑين شرايط عمومي و اخﺘصاصي قرارداد ،شرايط اخﺘصاصي نافذ ﺑاشد.

ماده  :٣٨محﻞ اجراي پروژه

محل اجراي پروژه ……………………………… ..مي ﺑاشد.
ماده  :٣٩نﺸاني طرفين

نشاني كارفرما: …………….

نشاني پيمانكار……………… :

ماده  :٤٠تغيير نﺸاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير ﺑدهد ﺑايد كﺘباً اين تغيير را ﺑه طرف ديگر

اﺑﻼغ كﻨد و تا وقﺘي كه نشاني جديد ﺑه طرف ديگر اعﻼم نشده است  ،كليه نامه ها  ،اوراق و مكاتبات ﺑه نشاني قانوني

ارسال و تمام آنها اﺑﻼغ شده تلقي خواهد شد.

امضاي طرف اول

امضاي شاهد اول

امضاي طرف دوم

امضاي شاهد دوم

