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تاریخ :
پیوست :

قرارداد
این قرارداد بین شرکت ایده پردازان طراحی نوین آرین به شماره ثبت ................و به مدیریت جناب آقای فربد ماهیار به نشانی
تهران ،خیابان مالصدرا  ،خیابان شیخ بهایی جنوبی  ،کوچه برنا  ،پالک  ، 1طبقه چهارم  ،واحد  11تلفن  66181618:که به
عنوان طراح گرافیک نامیده می شود از یک طرف و جناب آقای ……… .……………...................................به
آدرس  ...........................................................................................که به عنوان کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر در تاریخ
 .............................منعقد می گردد.
ماده  -1موضوع قرارداد-------------------------------------
ماده  -2مدت قرارداد و زما نبندى
مدت قرارداد از تاریخ  ---- ----به مدت  ----روز میباشد که به شرح ذیل تفكیک میگردد:
 ارائه نمونه اولیه طراحى توسط طرا ح گرافیک ،حداکثر تا پایان وقت ادارى روز .-------- بررسى و اظهارنظر و تایید نمونه ى اولیه توسط کارفرما حداکثر تا پایان وقت ادارى روز .-------- ارائه و تحویل نهایى موضوع قرارداد توسط طراح گرافیک ،حداکثر تا پایان وقت ادارى روز .--------چنانچه نظارت بر تكثیر و چاپ موضوع قرارداد به عهد ه ى طرا ح گرافیک باشد ،خدمات مذکور در موضوع قرارداد به عنوان
مرحله ى چهارم زما نبندى به مدت  ----روز ،حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  --------قید و تایید میشود.
ماده  –3مبلغ قرارداد و شيو ه ى پرداخت
مبلغ قرارداد  ---- ---- ---- ----ریال و براساس قیمتهاى پیوست تعرفه رسمى انجمن صنفى طراحا ن گرافیک ایران
میباشد که در مراحل ذیل توسط کارفرما به طراح گرافیک پرداخت میگردد:
 05٪مبلغ کل همزمان با امضاء و مبادله ى قرارداد.
 05٪مبلغ کل قرارداد پس از تایید نهایى طرحهاى اولیه موضوع قرارداد.
 85٪مبلغ کل همزمان با تحویل نهایى موضوع قرارداد.
ماده  –4تعهدات كار فرما
 4-1کارفرما متعهد میشود کلیه ى اطالعات و مصالح الزم جهت آشنایى و انجام موضوع قرارداد را در اختیار طرا ح گرافیک
قراردهد.

 4-8چنانچه چند نمونه ى اولیه ى طراحى توسط طراح گرافیک جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد ،کارفرما پس از انتخاب
نمونه ى اولیه ى مناسب ،ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى دیگر به طراح گرافیک بوده و هیچگونه حق مالكیتى نسبت به
سایر نمونه ها ندارد.
 4-0چنانچه بعد از تایید نمونه ى اولیه که به امضاء طرفین قرارداد رسیده است ،کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه ى اولیه
درخواست نماید ،ملزم به پرداخت هزینه هاى مترتب بر انجام تغییرات که توسط طرا ح گرافیک اعالم میگردد میباشد.
ماده  –5تعهدات طرا ح گرافيك
 0-1طرا ح گرافیک موظف است اطالعات ارائه شده توسط کارفرما را به دقت مطالعه و بررسى نماید تا در ارائه ى طرحهاى
خود بتواند به درستى عمل کند.
 0-8طرا ح گرافیک متعهد است براى هر موضوع سفارش  ----نمونه طرح اولیه ارائه نماید تا کارفرما بتواند از میان آنها
بهترین را انتخاب کند.
 0-0طراح گرافیک متعهد است طرح اولیه انتخاب شده را با اصالحاتى که با کارفرما به توافق می رسد به اتمام رسانده و طرح
نهایى را تحویل دهد.
 0-4کلیه ى اطالعاتى که توسط کارفرما در اختیار طرا ح گرافیک قرارمی گیرد محرمانه است ،طراح گرافیک موظف به
حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.
ماده  –6كسورات قانونى
مبلغ مذکور در ماده ى  0قرارداد ،مبلغ خالص دریافتى طراح گرافیک از کارفرما می باشد و پرداخت هرگونه کسورات قانونى
مربوط به این قرارداد به عهد ه ى کارفرما است.
ماده  –7تاخيرات
 7-1شروع زمانبندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوىكارفرما به طراح گرافیک و نیز تحویل اطالعات و
مدارک مورد نیاز جهت اجراىموضوع قرارداد میباشد .بدیهى است هرگونه تاخیر در موارد مذکور به همان میزان موجب تاخیر
در زمان اجراى قرارداد توسط طراح گرافیک میگردد که به عنوان تاخیر طراح گرافیک محسوب نمیشود.
 7-8درصورت تاخیر طراح گرافیک در اجراى موضوع قرارداد به ازاى هر روز تاخیر  ----ریال جریمه محاسبه شده و در
مرحله ى سوم پرداخت کسر خواهد شد.
ماده  –8حق امضاء
 6-1طراح گرافیک حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در محل مناسب به طریقى که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء
نماید.
 6-8به کاربردن نشانى ،تلفن و یا سایر اطالعات توسط طراح گرافیک در کنار امضاء نیاز به تایید کارفرما در متن قرارداد دارد.

ماده  -9فسخ قرارداد و حكميت
درصورتیكه هریک از طرفین قرارداد به هر دلیل بخواهند قرارداد را فسخ کنند میبایست این موضوع را با ذکر دالیل خود کتبا
به طرف دیگر اعالم نمایند.
همچنین در صورت عدم رعایت هر یک ازمفاد این قرارداد از سمت کارفرما یا پیمانكار ،این قرارداد قابل فسخ به صورت
یكجانبه می باشد.

حكمیت درخصوص برآورد زیانهاى ناشى از فسخ به عهد ه ى کارشناسان کمیته ى حل اختالفات انجمن صنفى طراحان
گرافیک ایران است و هر دوطرف قرارداد مكلف به پذیرش راى صادره میباشند.
ماده  - 11اجراء قرارداد
این قرارداد براساس ماده ى  15قانون مدنى کشور جمهورى اسالمى ایران و اصل حاکمیت اراده در  15ماده و در دونسخه
تنظیم گردیده که پس از امضاء طرفین ،هر دونسخه در حكم واحد بوده و طرفین قرارداد ملزم به رعایت کلی هى مواد مذکور
در آن می باشند.

نام و امضاء کارفرما نام و امضاء طراح گرافیک

