قرارداد
این قرارداد ما بین گروه آرت دیزاین به نمایندگی آقای  -------------به شماره ملی --------------شماره تلفن------------------
به نشانی  ---------------------:که از این پس مجری نامیده میشود و  --------------به نمایندگی آقای/خانم ..................به کد ملی:
...........................به نشانی  .................................................................................................................................. :که از این پس کارفرما نامیده میشود و از
سوی دیگر و با شرایط زیر منعقد میگردد:
ماده ( )1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد:
 -1مشاوره
---------------------------------------------------------------------------- -2تبلیغات دیجیتال
---------------------------------------------------------------------------- -3تبلیغات محیطی
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -4شبکه های اجتماعی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -5تولید محتوا
---------------------------------------------------------------------------- -6طراحی سایت
-----------------------------------------------------------------------------

ماده ( )2مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ  ............لغایت  .............................جمعا ً به مدت  ..........است.
ماده ( )3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ کل قرارداد معادل  .....................................ریال معادل  ......................................تومان است که در طی دو مرحله به شرح ذیل در وجه
مجری پرداخت خواهد شد:
تبصره ( )1پرداخت کلیه هزینه ها توسط کارفرما انجام خواهد شد .
تبصره ( )2مبلغ دستمزد به صورت میزان .................سهم از سود کل .......................مجموعه ..........................خواهد بود .
تبصره ( )3کلیه مبالغ این قرار داد صرفا برای انجام فعالیت های زیرساختی و تبلیغات هزینه خواهد شد .
تبصره ( )4سایر هزینه هایی که در جهت پیشبرد اهداف فروش می شود مانند هزینه های تبلیغات گوگل ،هزینه خرید بک لینک ،هزینه
ارسال پیامک و نوتیفیکشن ،ریپورتاژ آگهی  ،تبلیغات شبکه های اجتماعی  ،هزینه تولید محصوالت ،تولید فیلم و تیزر های تبلیغاتی و سایر
هزینه ها با توافق طرفین انجام خواهد شد به صورت فاکتور های جداگانه از طرف مجری ارائه می شود و پرداخت آن ها به عهده کارفرما می
باشد
ماده ( )4تعهدات مجری
 )4 -1مجری متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده بدون وقفه ارائه دهد.
 )4 -2ارائه پشتیبانی توسط تیم supportدر ساعات اداری
 )4 -3انجام موضوع قرارداد ،براساس شاخصهای ذکر شده در پیوست فنی /محتوایی
 )4 -4اجرای پروژه توسط مجری منوط به ارسال کامل اطالعات و تاییدیه پیوست فنی/محتوایی از طرف کارفرما خواهد بود.
 )4 -5مجری متعهد میگردد مدارک و اطالعات کارفرما در نزد وی محفوظ و محرمانه باقی بماند.
 )4 -6مجری متعهد می شود گزاراشات الزم را به مسئول واحد آی تی کارفرما ارائه دهد .
 )4-7کلیه اطالعات کارفرما شامل (شماره تلفن ها  ،اطالعات درگاه بانکی  ،اطالعات موجودی و قیمت ها  ،اطالعات ایمیل شبکه های
اجتماعی و اطالعات مربوط به هاست و دامنه) نزد مجری به صورت امانت بوده و مجری حق استفاده و باز نشر آنها را حتی پس از پایان
قرارداد ندارد
ماده ( )5تعهدات کارفرما
 )1-5کارفرما متعهد می گردد طبق ماده ( )3قرارداد مبلغ مذکور را به مجری پرداخت نماید.
 )2-5کارفرما نمی تواند بدون اخذ موافقت رسمی مجری ،حقوق و تعهدات خود را در این قرارداد به اشخاص حقوقی و حقیقی منتقل نماید.
 )3-5کارفرما مسئول تمام اطالعات و محتوای موجود در سایت و شبکههای اجتماعی خود بوده و مجری هیچ گونه مسئولیتی درباره از بین
رفتن محتوا ،پاسخگویی به مراجع ذیصالح یا استفاده غیرمجاز سایرین در این رابطه نخواهد داشت.

 )4-5کارفرما میبایست در شروع کار بطور کامل مشخص نماید که چه نوع محتوا و با چه جزئیاتی را در کمپین های تبلیغاتی خود نیاز
دارد.
 )5-5عدم ابالغیه در خصوص پذیرش خواسته شده از کارفرما توسط مجری در مدت تعیین شده به منزله پذیرش آنهاست.
 )6-5کارفرما موظف است در طی کار ،هر گونه مدرک یا اطالعاتی که مورد نیاز مجری قرارداد است ،در اختیار وی قرار دهد.
 )7-5کارفرما میبایست هر ده روز یکبار ایمیلی جهت اعالم مراتب اشکال یا رضایت ارسال نماید و در صورت لزوم تا سه مرتبه به صورت
حضوری با مجری جلسه برگزار نماید تا اشکاالت و ابهامات در خصوص موضوع قرارداد رفع شود.
 )8-5مسئولیت عدم انجام صحیح بندهای قرارداد به دالیلی نظیر نبود شرایط تماس با وی به عهده شخص کارفرما است و حق هرگونه
اعتراض به کمیت یا کیفیت کار از وی سلب شده و هیچ وجهی به وی عودت داده نخواهد شد.
 )9-6کارفرما متعهد است اسناد ،مدارک ،آمار و اطالعات مورد نیاز مجری را در راستای انجام موضوع این قرارداد در اختیار وی قرار دهد.
ماده ( )6اختالفات
در صورت بروز اختالفات ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن  ،بدوا سعی خواهد شد که مورد اختالف از طریق
مذاکره مستقیم حل و فصل گردد .در صورت عدم توافق مورد اختالف یک هیئت  3نفره مرکب از طرفین قرارداد و داور مرضی الطرفین،
مورد یا موارد اختالف را بررسی و مورد حل و فصل قرارخواهند داد .تصمیم متخذه توسط این هیئت برای طرفین قرارداد الزم االجرا بوده و
مطابق آن رفتار خواهدشد .درغیر اینصورت به مراجع قضایی ارجاع داده می شود.
ماده ( )7شرایط فرس ماژور
در صورت بروز هر گونه موارد فرس ماژور و پیش بینی نشده از طرف کارفرما ،به مدت این قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده ( )8مکاتبات
کلیه مکاتبات بین کارفرما ومجری به نشانی مندرج در این قرارداد صورت خواهد گرفت و هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی و یا نماینده
رسمی خود را طی مدت این قرارداد تغییر دهد بایستی موضوع را کتبا به طرف دیگر ابالغ نماید و تا زمانیکه حسب اعالم طرف دیگر نشانی
جدید واصل نگردیده  ،کلیه نامه ها واوراق و مکاتبات و اقالم درخواستی به نشانی قبلی مشروح فوق ارسال و تماما ابالغ شده خواهد گردید.

ماده ( )9فسخ قرارداد
درصورتی که مجری قرارداد تمایل به فسخ قرارداد داشته باشد و هیچ یک از وظایف محوله که در قرارداد ذکر شده است را اجرا ننموده باشد،
موظف است کل مبلغ دریافت شده از کارفرما را به طور کامل عودت دهد.
درصورتیکه مجری قرارداد در نیمه کار ،قصد فسخ قرارداد را داشته باشد ،بر طبق تقسیم کل مبلغ قرارداد به تعداد روزهای کاری ،حق الزحمه
متعلقه را دریافت خواهد کرد و کسر یا اضافات آنرا با کارفرما تسویه خواهد نمود.

درصورتیکه کارفرما تمایل به فسخ قرارداد داشته باشد و هنوز کار به مرحله اجرا نرسیده باشد %35 ،ازپرداخت وی به عنوان ضرر و زیان تلقی
میگردد و به وی عودت داده نخواهد شد ،اما مابقی مبلغ پیش پرداخت به وی بازگردانده خواهدشد و درصورتیکه پس از شروع کار ،کارفرما
قصد فسخ قرارداد را داشته باشد ،موظف به پرداخت  %30از کل مبلغ قرارداد به اضافه دستمزدهای روزانه ( که با فرمول کل مبلغ قرارداد
تقسیم بر روزهای کاری به دست میآید) است.
مجری در صورت تمایل به لغو قرارداد ،موظف است مراتب را کتباً و شفاهاً از حداقل  72ساعت قبل به کارفرما اطالع دهد.
کارفرما در صورت تمایل به لغو قرارداد ،موظف است مراتب را کتباً و شفاهاً از حداقل هفت روز کاری قبل به مجری قرارداد اطالع دهد.
ماده ( )10قانون حاکم
قانون حاکم بر این قرارداد و یا مواردی که در این قرارداد ذکر شده است  ،قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
این قرارداد در  10ماده  4،تبصره  ............ ،بند  ،با پیوست  2نسخه جهت ارائه به مجری ،کارفرما ،تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین
قرارداد الزم االجرا خواهد بود و هر  2نسخه حکم واحد را دارد.
محل امضا کارفرما

محل امضا مجری

