قرارداد طراحی و پیاده سازی نرم افزار
طرفین قرارداد :
طرف اول (کارفرما):

طرف دوم (پیمانکار):

ماده  :1موضوع قرارداد
موضوووق ارارداد ارارا ا و ا ” طراحی و راه اندا ی ووامان /ت یهی /نرم افرار آمو شووها ی با ا وواداده ا ا ووااندارد ا فراروش روش ا و شوور
خدماا مورد یوافق در شرایط اخاصاصی و پیو

ای ارارداد.

یرصره  :1در طول مدا اجرای ارارداد و پس ا یحویل نرم افرار ا یاریخ پایان ارارداد ب /مدا یکسال خدماا پشایرانی ب /اهده پیمانکار خوا د
بود.
ماده  :2مدت اجرای قرارداد
مدا اجرای ارارداد ا یاریخ .......ت.......ت ........یا یاریخ ........ت.......ت .......ا

ک /پیمانکار باید کلی /خدماا موضوق ارارداد را مطابق با برنام /مانی مورد

یوافق در شرایط اخاصاصی ارارداد انجام داده و ب /یایید کارفرما بر اند .مدا پشایرانی موضوق ارارداد پس ا پایان مدا اجرای پروژه ب /مدا
یکسال می باشد.
ماده  :3مبلغ قرارداد
مرلغ ارارداد برابر  ..............................................ریال ا

ک /بر ا اس شرایط یعیین شده در شرایط اخاصاصی ارارداد ب /شر

یر میباشد.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................ ............................................................................................................................................................................
ماده  :4تعهدات کارفرما
)4-1کارفرما موظف ب /یأمین و ارائ /یمام اطالاایی ا
 )4-2کارفرما ممکن ا

.

ک /در شرایط اخاصاصی ارارداد مشخص گردیده ا

برای بهرود خدماا ارارداد در ر مان یوصی /ایی ب /پیمانکار نماید.

 )4-3کارفرما ماعهد ب /پرداخ مرلغ ارارداد برا اس شرایط اخاصاصی ارارداد ب /پیمانکار میباشد.
ماده  :5تأئیدات پیمانکار
پیمانکار ااالم کرده ا

:

 )5-1کلی /ا ناد و مدارک و نیا مندیها را کامالً مطالع /نموده و ا مداد آن کالً و جرئاً اطالق حاصل کرده ا

.

 )5-2نسر ب /جمع آوری اطالااا در مورد موضوق ارارداد و ابعاد و حجم و کیدی وظایف و خدماا آن اادام نموده ا

.

 )5-3نسوور ب /امکان یأمین نیروی کارشوونا ووی و یخصووصووی با کیدی و یوان ا م ب /یعداد کافی برای یکمیل وظایف در محدوده برنام /مانی
ارارداد اطمینان حاصل نموده و مچنین میران د امرد ا و ایر رین /ا را در محا ر /خود ا ر حیث منظور کرده ا

.

 )5-4نسر ب /شرایط انجام موضوق ارارداد و مسائل مطر در جمع آوری اطالااا مورد نیا اجرای پروژه مطالعاا ا م را انجام و شناخ کافی
ا آن بد

آورده ا

.

 )5-5ا میران رین /ای ناشی ا اجرای اوانین کار و یأمین اجاماای و اوانین و آئین نام /ای مربوط ب /مالیایها و اوارض اطالق داشا /و ایم
پی شنهادی خود را برای انجام کلی /یعهدایی ک /ب /موجب این ارارداد بر اهده گرفا /ا
ا

کافی دان سا /و

ود اادان /برای خود منظور دا شا/

.

 )5-6در یهی /پیشنهاد خود االوه بر رین /ای ناشی ا مداد بند ای فوق ایر رین /ا را نیر در نظر گرفا /و ا یچ باب بعداً حق درخوا
ا ضاف /پرداخای نخوا د دا ش  .ب /طور خال ص /پیمانکار یأکید می نماید ک /نهام ی سلیم پی شنهاد خود مطالعاا کافی ب /امل آورده و یچ نکا/
ای باای نمانده ا

ک /بعداً باواند در مورد آن ماعذر ب /ادم اطالق خود شود.

ماده  :6تعهدات پیمانکار
 )6-1م ساقل ا ر شرط صریحی در ارارداد پیمانکار در مقابل کارفرما ب /ا ای ر پی آمد نا شی ا یأخیر ضعف املکرد نقض ارارداد و ا صور
انجام شده ماعهد و مسئول ا

 .و این خساریهای وارده ا یضمین ا یا ادم پرداخ کامل حق الرحم /انجام کار اابل وصول می باشد.

 )6-2پیمانکار کارفرما را در مقابل ر اداا خ سارا مخارج و رین /شامل آنهائی ک /یو ط کارکنان پیمانکار و یا ر شخص ثالثی در اریراط با
اجرای پروژه مطر میگردند مصون و مرری می ا د.
 )6-3یعهداا و م سئولیاهای پیمانکار در ارارداد یح

یچ شرایطی برا اس مدرک اطالااا و یا یو صی /انجام شده یو ط یچ طرف ثالثی

محدود نمی گردد .مهر ب /موجب اانون و د اوراا مراجع اانونی ذیصال
 )6-4پیمانکار کلی /اطالااا و مدارک دریاف شووده ا کارفرما را محرمان /یلقی کرده و بدون اجا ه کارفرما حق افشووا یا واگذاری آنها را ب /غیر
ندارد .در غیر اینصورا مشمول مقرراا افشای ا رار و مقرراا جرایی مربوط /می باشد.
 )6-5ا یاریخ یحویل نهایی امان /ت نرم افرار ب /مدا یک سال امان/ت نرم افرار مذکور دارای گارانای بوده و پ شایرانی ا

امان /ت نرم افرار و رفع

مشکالا و نوااص احامالی آن در این مدا بصورا رایهان براهده پیمانکار می باشد و درصورا برو اشکااا غیر اابل پیش بینی و ارائ /خدماا
بمنظور رفع اشکااا احامالی یسام اادام نماید.
 )6-6پیمانکار موظف ب /رفع مشکالا احامالی در جریان املکرد صحیح موضوق ارارداد بصورا یلدنی و حضوری پس ا درخوا

کارفرما می

باشد.
 )6-7پیمانکار موظف ا و نسوور ب /پشووایرانی ووامان /ت نرم افرار در صووورا برو مشووکالا غیر اابل پیش بینی و ارائ /خدماا ب /منظور رفع
اشکااا احامالی یسام اادام نماید.
 )6-8در صورا نیا ب /ر گون /یغییر پیمانکار موظف ا
یا شخصی

ارل ا انجام ر گون /اادام مسانداا و کلی /موارد مربوط ب /آن را ب /یائید کارفرما و

ای حقیقی و یا حقوای معرفی شده یو ط کارفرما ر انده و نظراا اصالحی را مورد امل ارار د د.

 )6-9پیمانکار ماعهد می گردد نسر ب /ارائ /گرارش کار در جلساا با مانها و مکانهای یعیین شده یو ط کارفرما اادام نماید.

 ) 6-10پیمانکار اذاان میدارد کلی /حقوق مادی و معنوی امان/ت نرم افرار در اخایار کارفرما بوده و حق یچ گون /فروش یا ا اداده ا نرم افرار را
را بدون ما نهی کارفرما نداشا /و ر یک ا ماژول ای پیاده ا ی شده در امان /ینها در صوریی ا طرف پیمانکار اابل ا اداده می باشد ک/
بیش ا  15درصد ا کل ماژول ای امان /نراشد.
 )6-11پیمانکار مسئولی اجرا و ارائ /خدماا یمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی ارارداد را براهده دارد.
ماده  :10کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار
 )7-1پیمانکار وظایف و خدماا خود را دایقاً مطابق با شرایط خوا ا /شده در ارارداد و در چارچوب اوانین و مقرراا مملکای انجام داده و یمام
مهارا دا و عی و یالش خود را برای ارائ /خدماا یادشده بکار خوا د برد.
 )7-2پیمانکار در یمام مو ضوااا یخ ص صی و کاری پروژه بعنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما امل کرده و یمام یجارب و امکاناا فنی و
یکنیکی و مهاریهایی ک /بطور معمول برای ارائ /بهار خدمایی ک /در آن مشغول ا

مورد نیا می باشد را فرا م خوا د نمود.

 )7-3پیمانکار این امکان را فرا م خوا د آورد یا در ر مان ک /کارفرما ضروری ی شخیص د د باواند ن سر ب /ح ضور در محل انجام فعالیاهای
موضوق ارارداد و د ار ی کامل ب /جرئیاا آنها اادام نماید .کارفرما این حق را خوا د داش ک /در ر لحظ /نسر ب /چهونهی انجام کار نظارا
حضوری داشا /باشد.
ماده  :8تغییرات در خدمات
کارفرما این اخایار را خوا د دا ش ک /برا اس صالحدید خود در خدمایی ک /باید ا طرف پیمانکار ارائ /گردند یغییرایی بد د .در چنین حالای
طرفین موضوووق را مشووارکاً مورد بحث ارار داده یا راه حل منا ووری برای یغییر در چارچوبهای ینظیم شووده برای مان و مرلغ ارارداد ک /طرفین
روی آن یوافق کرده اند بیابند .چنانچ /یوافقی در این مین /حاصل نهردد ارارداد بدون یغییر ادام /خوا د یاف .
ماده  :9جریمه تأخیر
الف  :تاخیرات پیمانکار
 )9-1پیمانکار موظف ب /پ شایرا نی فنی و رفع کلی /نوااص احامالی در ر مان می با شد و در صورا برو ر گون /م شکلی حداکثر ظرف مدا
8

اا پس ا ااالم ا طرف کارفرما ن سر ب /رفع م شکالا و نوااص اادام نماید و در صورا ادم اجرای ارارداد در مان م شخص(مطابق با

برنام /مانی مشخص شده) ب /ا ای ر رو یاخیر پیمانکار موظف ب /پرداخ مرلغ یک میلیون ریال ب /انوان دیرکرد می باشد ک /این مرلغ را اً
یو ط کارفرما ا مطالراا پیمانکار کسر می گردد.
 )9-2کارفرما میاواند بدون خدشوو /وارد آوردن ب /یچ یک ا حقوق و روشووهای وصووول مرالغ جریم( /جرایم) یأخیر را ا مطالراا پیمانکارکسوور
نماید .پرداخ و یا کسر چنین جرایمی منجر ب /ا قاط یعهداا و مسئولیاهای پیمانکار درچارچوب ارارداد نخوا د شد.
 )9-3بعالوه چنانچ /جمع مان یاخیر پیمانکار ب 25 /در صد مان پروژه بر د کارفرما میاوانند ارارداد را بدون یچهون /پرداخای ب /پیمانکار و
بدو ن یوج /ب /اداای غرام خسارا ک /درچنین حالای ممکن ا
وارد شده ب /کارفرما درخوا

مرلغ خسارا نماید..

ا طرف پیمانکار یقاضا گردد فسخ کرده وبر ا اس محا ر /میران خسارا

ب  :تاخیرات کارفرما
 )9-4چنانچ /ب /ال اصووور کارفرما و با یایید ناظر رگون /یاخیری در کا ر پیمانکار ایجاد گردد کارفرما موظف ا وو ک /ب /ا ای ر رو یاخیر
یک رو ب /مان پروژه افروده و مرلغی ب /میران رین /ی وااعی ک /پیمانکار با لحاظ اینک /ااداماا مقاضووی در جه یقلیل رین /را انجام داده و
این امر ب /یایید ناظر ر یده باشد ب /وی پرداخ نماید.
 )9-5بعالوه چنانچ /جمع مان یاخیر کارفرما ب 25 /درصوود مان پروژه بر وود پیمانکار میاواند ارارداد را ب /شووکل یکطرف /فسووخ نموده و کلی/
رین /ا و مطالراا خود را یا مان فسخ ارارداد ک /ب /یایید کارفرما و ناظر می ر د درخوا

نماید .در این صورا کارفرما موظف ا

نسر

ب /پرداخ مطالراا پیمانکار ظرف مدا یک ماه اادام نماید.
ماده  :10تغییرات در قرارداد
 )10-1در صوریی ک /در حین اجرای کار پیمانکار ضرورا یغییرایی را در شرایط اخاصاصی ارارداد احساس نماید موظف ا
ب /کارفرما ااالم نماید .کارفرما مو ضوق در خوا

موضوق را کاراً

شده یو ط پیمانکار را در ا رق وا برر ی و نایج /را در ظرف مدا دو دا /ب /پیمانکار

اطالق خوا د داد .ر گون /یغییر در ارارداد طی یک الحاای /جداگان /ک /ب و /یایید طرفین می ر ود صورا خوا د گ ورف  .در صورا یواف وق با
یوغییراا در خوا

شده در مسانداا پروژه کارفرما یغییراا پذیرفا /شده را کاراً ب /اطالق پیمانکار می ر اند.

)10-2کارفرما می یواند در طول مدا اجرای پروژه با اطالق کاری ب /پیمانکار یا میران 25درصد مرلغ ارارداد را ب /یعهداا موضوق ارارداد اضاف/
نماید .در این صورا مدا و مرلغ ارارداد بدون یغیر در نرخهای پای /ارارداد با یوافق طرفین مانا راً اصال خوا د شد.
ماده  :11پیمانکار جزء
بکارگیری ر پیمانکار جر برای پردن بخ شی ا اخایاراا و یعهداا پیمانکار برای ارائ /خدماا خود دراالب مو ضوق ارارداد در صورا دارابودن
کیدی و یخصوص ا و یوانمندیهای ا م و پس ا ااالم ر ومی یو وط پیمانکار ب /کارفرما املی می باشود .کارفرما این حق رابرای خود محدوظ
خوا د داش یا چنانچ /نسر ب /یوانایی پیمانکار( ای ) جر یاد شده مطمئن نهردد موضوق راب /پیمانکار جه اصال ااالم نماید .پیمانکار جر
یچ نوق رابط /ا اخدامی و حقوای با کارفرما ندا شا /و کارفرما در ارال وی یچ م سئولیای نخوا د دا ش الیرغم اناخاب پیمانکار جر پیمانکار
کماکان مسئول انجام کل خدماا مشخص شده در ارارداد می باشد.
ماده  : 12انتقال تعهدات به غیر
پیمانکار این حق رانخوا د دا ش ک /منافع و یعهداا این ارارداد یا بخ شی ا آن را ب /طرف ( ای) ثالثی واگذار نماید مهر آنک /ارالً یأئید صریح
و اطعی کارفرما را ک /منحصراً برا اس صالحدید خود کارفرما صادر خوا د شد بصورا کاری دریاف نماید..
ماده  :13امور محرمانه
پیمانکار کلی /موضوووااا مریرط ب /ارارداد را محرمان /یلقی کرده و یح
ای ک /یو ط کارفرما در اخایار وی گذا شا /شده ا

یچ شوورایطی اطالااا مدارک داده ای یکنیکی یجارب و دانش فنی

را فاش نخوا د کرد مهر اینک /مجو ر می و کاری کارفرما را در این رابط /اخذ کرده

باشد.
االوه بر این پیمانکار ماعهد می گردد د ایابی ب /اطالااا محرمان /را محدود ب /آن کارشنا ان پیمانکاران و طرفهای ارارداد خود نماید ک /برای
انجام در

وظایف و ارائ /خدماا وااعاً ب /آنها نیا دارند .ب /ر حال پیمانکار باید ما ی محرمان /بودن اطالااا را ب /ا شخاص فوق اطالق داده

و نسوور ب /ادم افشووای موارد کنارل و نظارا ا م بعمل آورد .موضوووق محرمان /بودن امور یاد شووده برای مدا وو )3( /ووال ا مان دریاف
گوا ینام /نهایی یأئید انجام کار باای خوا د ماند.

ماده  :14طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار
 )14-1پیمانکار موظف ا

ظرف مدا  /دا /پس ا انعقاد ارارداد طر مدیری پروژه و طر کیدی پروژه و طر پیکربندی پروژه را یهی/

و ی سلیم نماید و پس ا اخذ نقط /نظراا کارفرما آن را نهایی و ب /یائید کارفرما بر اند .مچنین پیمانکار موظف ا
طر کنارل پروژه و صح

ارل ا شروق ر مرحل/

نجی و ااارار نجی آن مرحل /را ب /رو نموده و ب /کارفرما یسلیم نماید.

ماده  :15قوه قاهره (فورس ماژور)
ر گاه بعل

حوادث اهری و غیر مارار /ر یک ا طرفین ارارداد ناوانند یعهداا خود را انجام د ند ادم انجام یعهداا نقض ارارداد یلقی

نخوا د شد و ارارداد بقوا خود باای خوا د بود .جنگ اام ا ااالم شده یا نشده انقالباا و اااصاباا امومی شیوق بیماریهای واگیر دار لرل/
یل و طغیانهای غیر اادی خ شک سالیهای بی

ابق /و مچنین آیش

و یهای دامن /دار ک /نا شی ا کار پیمانکار نرا شد جرو حوادث اهری

محسوب شده و در مورد خساراا ناشی ا آنها بارییب ذیل امل خوا د شد.
 )15-1پیمانکار در صورا برو شرایط فورس ماژور بای سای بالفا صل /مو ضوق را ب /اطالق کارفرما بر اند .کارفرما ب /ی شخیص خود و مدکری با
پیمانکار یدابیر ا م را ایخاذ خوا د نمود .در طول مدا یعذر پیمانکار موظف ا ووو حداکثر یالش خود را در جه حدق ااداماا انجام شوووده و
مدارک یولید شده ب /بهارین نحو مطلوب و با کمارین یأخیر بعمل آورد .کلی /این ااداماا باید ب /یایید ناظر بر د.
 )15-2چنانچ /مدا فورس ماژور بیش ا یک ماه گردد در آن صورا ر یک ا طرفین چنانچ /یمایل دا شا /با شد اخایار ف سخ ارارداد را با ارائ/
یاددا ش کاری دارد .در این شرایط پیمانکار محق ب /دریاف
موضوق ارارداد انجام داده ا

رین /ایی ا

ک /ب /طور وااعی یا لحظ /واوق فورس ماژور در اریراط با املیاا

.

ماده  :16قانون حاکم بر قرارداد
کلی /اوانین جمهوری ا المی ایران ک /در اریراط با موضوق ارارداد می باشد براین ارارداد حاکم خوا د بود.
ماده  :17رعایت قوانین
پیمانکار مکلف ا

کلی /اوانین مملکای و مقرراا و آئین نام /ای جاری اام ا مملکای و شرکای را راای نماید .در یچ صوریی پیمانکار نمی

یواند با اذر ادم اطالق ا اوانین و مقرراا مربور ماعذر گردد.
ماده  :18مرجع حل اختالف
کلی /دااوی و ابهاماا و اخاالفایی ک /در اریراط با موضوووق ارارداد و انجام وظایف پیش آمده و طرفین ناوانند ظرف مدا ووی ( )30رو ا مان
مطر شدن آنرا بین خود حل کنند موضوق ب /شورایعالی اندورماییک کشور یا کمیا /حل اخاالف انجمن شرکاهای اندورماییک ایران ارجاق و رای
صادره برای طرفین اطعی نهایی و ا م ااجرا ا

 .پیمانکار نمی یواند ب /بهان /وجود اخاالف اجرای مطلوب مو ضوق ارارداد را ماواف یا معلق

نماید.
ماده  :19فسخ قرارداد
 )19-1ارارداد در شرایط ذیل اابل فسخ می باشد:
الف) با اخایار کارفرما در صورییک /میران جریم /یأخیر پیمانکار موضوق ماده  9ب 25 /درصد مان اجرای ارارداد بر د.
ب) با اخایار کارفرما در شوورایطی ک /پیمانکار اادر ب /یکمیل و انجام کل یا بخشووی ا یعهداا خود مطابق ارارداد و برطرق برنام /مانی نشووده و
اادر ب /رفع نقایص خود ظرف مدا دو دا /ا دریاف یادداش در این مین /نهردیده باشد.
پ) برا اس اخا یار یکی ا طرفین در حالای ک /طرف دیهر ااالم ورشکساهی نموده و یا اینک /اادر ب /انجام یعهداا خود نراشد.

ا) برا اس اخایار یکی ا طرفین در صورییک /طرف دیهر منحل گردیده و یا درخوا

انحالل نماید.

ث) برا اس یوافق طرفین.
ج) برا اس اخایار ر یک ا طرفین در صورییک /حال فورس ماژور ایجاد شده و مدا آن ا یک ماه طوانی یر گردیده باشد.
) با اخایار پیمانکار در صورییک /میران جریم /یأخیر کارفرما موضوق ماده  9ب 25 /درصد مان اجرای ارارداد بر د.
 )19-2چنانچ /حااا (الف) و (ب) در فوق ایداق بیداد کارفرما این اخایار را خوا د دا ش ک /درخوا

پرداخ میران خ سارا وارد شده ب/

کارفرما را ا پیمانکار نماید بعالوه کارفرما اخایار خوا د دا ش ک /مرالغی را ک /ا صوریح سابهای پیمانکار بهر دلیلی یا مان ف سخ ارارداد ک سر
کرده ا ووو (در صوووورا وجود) بدون خدشووو /وارد آوردن ب /حقوق کارفرما برای اداای غرام و دریاف

ر رین /یا مخارجی ک /برای جرران

لطماا وارده می نماید ب /ندع خود ضرط نماید.
 )19-3چنانچ /فسخ بر مرنای بند (ث) ماده  19-1صورا بهیرد طرفین در مورد چهونهی پایان دادن ب /کار با یکدیهر یوافق می کنند.
 )19-4ف سخ ارارداد برا اس بند (ج) ماده  19-1کارفرما برای ااداماا صورا گرفا /ا طرف پیمانکار یا ارل ا حال فورس ماژور و با مالحظ/
کسر کسوراا اانونی و خسارایی ک /ا طرف پیمانکار ب /کارفرما وارد شده

رین /وااعی این ااداماا را خوا د پرداخ .

 )19-5در صورا ف سخ ارارداد برا اس بند (چ) و ( ) ماده  1-19کارفرما برای ااداماا صورا گرفا /یو ط پیمانکار کلی /رین /ا و مطالراا
پیمانکار ک /ب /یایید ناظر ر یده باشد را می پردا د.
 )19-6پیمانکار ا ناد و مدارک یهی /شده در مو ضوق ارارداد را یحویل کارفرما داده و یمام اادامایی را ک /ا م ا
اناوین و دیهر امایا ایی را ک /در اریراط با انجام وظایف پروژه کسب کرده ا

انجام مید د یا یمام حقوق

ب /کارفرما واگذار نماید.

ماده  :20نسخ قرارداد
این ارارداد در  20ماده و  39بند و در  2نسخ /جداگان /یهی /گردیده و ب /امضای طرفین ر یده ا

ک /ر یک حکم واحد دارد.

امضای کارفرما

امضای پیمانکار

امضای شا د اول

امضای شا د دوم

