تاریخ تکميل تقاضا :
قرارداد ساخت تيزر تبليغاتی | فيلم صنعتی

3179 /

/

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف)  ...................فیمابین ..................................................به نشانی و شماره تماس  ...........................که از این
پس کارفرما نامیده میشود از یك سو استدیو خانه عکس که از این پس مجری نامیده میشود طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد درج
شده است منعقد میگردد.
نام کارفرما : ........................................نام نماینده : ........................
سمت  .................................. :شماره همراه نماینده : ...........................آدرس ایمیل: ...........................
تبصره  -نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام االختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد .

ماده  )1موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری
ساخت  .............تیزر تبلیغاتی در یك نسخه و در قطع

زمان تیزر  ....................................ثانیه می باشد.
ساختار تیزر بصورت انیمیشن

رئال

تلفیقی

4k

Full HD

به صورت تك نسخه ای

DVD

سریالی

می باشد.

تیزر در سه فاز اصلی و به شرح ذیل تولید خواهد شد.
فاز اول  :ایده پردازی و طراحی داستان کلی تیزر
فاز دوم  :طراحی و برنامه ریزی پیش تولید که شامل مشخص کردن بازیگران ،گوینده ،لوکیشن و جزئیات تیزر ،دکوپاژ و استوری بورد می باشد.
فاز سوم  :تدوین و صداگذاری با صدای گوینده مورد تائید کارفرما با استفاده از موزیك (موزیك آرشیوی

موزیك ساخته شده

)

ماده  )2مدت قرارداد
مدت این قرارداد .....................................روز می باشد که از تاریخ ........................................آغاز خواهد شد.
تبصره  :1در صورت تاخیر در پرداخت مبالغ قرارداد توسط کارفرما ،زمان تحویل موضوع قرارداد با توجه به تاخیر ایجاد شده افزایش می یابد و کارفرما حق
هیچگونه اعتراضی را ندارد .

ماده  )3مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد .......................................... :ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
مبلغ  %05قرارداد به عنوان پیش پرداخت.
مبلغ  %05نیز پس از تحویل کامل موضوع قرارداد در تاریخ........................................ .

ماده  )4جریمه تاخير
جریمه تاخیر غیر مجاز برای هر روز مبلغ یك در هزار مبلغ کل قرارداد می باشد .هر گاه مجری به هر یك از تعهدات مندرج در قرارداد در مدت مقرر یا در
مدت تمدیدی انجام ندهد ،از مطالبات مجری کسر خواهد شد .بدیهی است تاخیرات ناشی از عوامل غیر مترقبه بمدت قرارداد اضافه خواهد کرد .

ماده  )5تعهدات مجری
کلیه هزینه های مربوط به ساخت فیلم و تجهیزات مورد نیاز فنی به عهده مجری خواهد بود.
مجری متعهد می گردد پس از هماهنگی با نماینده کارفرما و انجام مراحل مطالعاتی ،برنامه ریزی انجام موضوع قرارداد را به تائید کارفرما برساند.
مجری متعهد میشود که موضوع قرارداد را به نحو مطلوب و در چهار چوب توافقات به عمل آمده انجام دهد.
مجری متعهد می گردد در حفظ و نگهداری تصاویر و متریال داده شده از سوی کارفرما نهایت دقت و امانت داری را رعایت نماید.
تبصره :در صورتیکه پس از پایان فاز اول تولید ،ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط مجری مورد تائید کارفرما قرارنگیرد ،مبلغ پیش پرداخت مسترد نخواهد

شد .

مهر و امضای مجری

مهر و امضای کارفرما
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ماده  )6تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می گردد پس از پایان فاز یك و دریافت اطالعات و ایده های مجری ،حداکثر ظرف مدت  44ساعت تائیدیه ،اصالحیه و یا انصراف قطعی خود را
صادر نموده و به مجری تحویل نماید.
کارفرما متعهد می گردد که کلیه اطالعات الزم جهت تهیه متن و سناریو فیلم پیشنهادات و نظرات قطعی خود را قبل از شروع تولید به صورت مکتوب به
مجری ارائه نماید و در حین انجام مراحل تولید در زمان های مورد نیاز همکاری های مناسب و سریع را با مجری داشته باشد تا در تاریخ تحویل موضوع قرارداد
تاخیری صورت نگیرد.
کارفرما متعهد می گردد که مبالغ ذکر شده در این قرارداد را مطابق با ماده  3پرداخت نماید تا مجری جهت انجام موضوع قرارداد با مشکل مواجه نگردد.
کارفرما متعهد می گردد هنگام دریافت ماده  1قرارداد در زمان مقرر شده ،رسید دریافت موضوع قرارداد و یا اعتراض خود را به صورت مکتوب صادر کرده و به
مجری تحویل نماید در غیر این صورت ظرف مدت  15روز پس از پایان قرارداد ،موضوع قرارداد تحویل شده محسوب می گردد و کارفرما حق هیچ گونه
اعتراضی را نخواهد داشت.
کارفرما متعهد می گردد از فیلم تولید شده طبق موازین و قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده نماید ،در غیر این صورت کلیه عواقب ناشی از آن را
بپذیرد .

ماده  )7نماینده کارفرما و مجری
کارفرما به منظور وحدت رویه در مراحل مختلف اجرای قرارداد یك نفر را به عنوان نماینده تام االختیار در این قرارداد بصورت کتبی به مجری معرفی می

نماید.
نماینده کارفرما ناظر بر حسن اجرای قرارداد و منعکس کننده کلیه نظرات فنی و هنری کارفرما بوده و کلیه مذاکرات و مکاتبات فی مابین در طول اجرا و در
مراحل مختلف توسط وی صورت خواهد گرفت.
مجری موظف است حداکثر ظرف مدت  15روز پس از عقد قرارداد ،یك نفر نماینده به عنوان مسئول هماهنگی و در صورت نیاز یك نفر به عنوان مدیر پروژه به
کارفرما معرفی نماید .

ماده  )8فورس ماژور
درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری ،مانند جنگ اعالم شده یا نشده ،اعتصاب های عمومی ،شیوع بیماری های واگیردار ،زلزله ،سیل و طغیان های غیر
عادی ،خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار ،طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد ،می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم نماید.
هر گاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد ،مطابق ماده تعلیق ،عمل میشود .

ماده  )9فسخ قرارداد
قرار داد از نوع الزم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1قصور مجری در تحویل به هنگام کار .که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سویکارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطالعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
2توافق طرفین قرارداد.تبصره  -فسخ قرار با اخطار کتبی یك هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده  )11تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز می باشد .

مهر و امضای مجری

مهر و امضای کارفرما
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ماده  )11سلب حق واگذاری

مجری بدون اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری کلی و جزئی تعهدات خود در قبال قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ندارد.
تبصره :بدیهی است حفظ کیفیت و شرایط تولید فیلم مستلزم استفاده از پرسنل متخصص ثابت و پیمانی خواهد بود ،لذا سلب حق واگذاری شامل عوامل و

دست اندرکاران تولید فیلم نخواهد بود .

ماده  )12حل اختالف
در صورت بروز اختالف فی ما بین طرفین قرارداد ،در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد ،شورای عالی انفورماتیك به عنوان مرجع رفع اختالف مقرر
گردیده است.
تبصره  -1در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیك صالحیت رسیدگی به مورد موجب اختالف را نداشته باشد ،مورد از طریق مراجع ذی صالح
قضایی پیگیری میگردد.
این قرار داد در تاریخ (بحروف)  ...............................در  12ماده در دو نسخه که هر یك به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای
...................................به سمت مجری و ................................به سمت کار فرما رسید.

مهر و امضای مجری

مهر و امضای کارفرما

