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قرارداد همکاری

قرارداد حاضر در راستای رسالت خود در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک، توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار مجازی، در تاریخ 1397/11/28 مطابق مواد 10و 219 قانون مدنی، بر

اساس تعامل مشترک و حسن نیت و مفاد ذیل بین طرفین منعقد میگردد:

1. شرکت نوآوران بازار مجازی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 517119 و شناسه ملی 14007142450و نشانی اینترنتی digikala.com، به نمایندگی آقای سعید محمدی که از این پس «نوباما»

نامیده میشود.

2. آقا/ خانم: الناز اسدی به شماره شناسنامه: 3860424505 به كد ملی : 3860424505نشانی: همدان برج پاستور طبقه هشتم واحد هفت کد پستی: 6515733991 شماره تماس 081-38260375 نشانی

شود. در صورتیکه فروشنده نشانی خود را تغییر دهد، باید حداقل ده روز پیش از تغییرات مراتب را کتبا به نوباما اطالع الکترونیکی: elinus.2007@yahoo.com که از این پس «فروشنده» نامیده می

دهد و تا آن زمان نشانی سابق واجد اعتبار است. آن زمان نشانی سابق واجد اعتبار است.

1. تعاریف

اصطالحات پررنگ شده در قرارداد حاضر، دارای معنای منتسب در این قرارداد هستند، سایر اصطالحات که در اینجا تعریف نشده اند دارای معنای منتسب در شرایط همکاری هستند. منظور از شرایط

همکاری، شرایط مندرج در پنل اختصاصی فروشنده در سایت مارکت پلیس به نشانی https://seller.digikala.com است (از این پس « شرایط همکاری » ) . فروشنده اظهار و تایید مینماید در سایت

مارکت پلیس به عنوان فروشنده ثبت نام کرده و دارای پنل ثبت شده به شماره A3H99 مورخ همدان برج پاستور طبقه هشتم واحد هفت میباشد و کلیه شرایط و تعهدات مندرج در پنل اختصاصی

را مطالعه و قبول کرده و با علم و آگاهی از تعهدات مذکور در پنل اختصاصی خود و تعهدات مندرج در این قرارداد نسبت به امضای قرارداد حاضر اقدام نموده .

2. موضوع قرارداد

عبارت است از واسطه گری در فروش محصوالت و کاالهای فروشنده به خریداران از طریق در اختیار قرار دادن درگاه اینترنتی و نمایش محصوالت فروشنده در این درگاه مطابق شرایط همکاری (که

جزء الینفک قرارداد حاضر است).

3. مدت قرارداد

از تاریخ 1397/11/28 تا تاریخ 29/12/1397 می باشد این قرارداد در پایان مدت، برای مدت مشابه به صورت خود به خود تمدید خواهد شد مگر اینکه هریک از طرفین حداقل یه هفته قبل از انقضاء

مدت، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید، به طرف دیگر اعالم نماید. در صورت عدم اعتبار گواهی ارزش افزوده ، قرارداد تمدید نشده و فروشنده امکان فروش از طریق پنل را نداشته و به تشخیص

نوباما پرداخت های فروشنده متوقف خواهد شد.

4. تعهدات و شرایط همکاری :

4.1 شرایط همکاری و حقوق و تعهدات طرفین، به شرح مندرج در شرایط همکاری میباشد و طرفین با امضاء قرارداد حاضر نسبت به کلیه مندرجات شرایط همکاری متعهد میگردند.

4.2 وجوه ناشی از فروش کاال، به شرح شرایط همکاری و پس از کسر کمیسیون، هزینه ها و مطالبات قراردادی و تأیید واحد مالی نوباما، طبق زمان بندی مشخص شده در پنل سلر سنتر به فروشنده

پرداخت می شود.

4.3 نوباما مسئولیت و تعهدی در خصوص تکالیف قانونی و مالیاتی فروشنده از جمله مالیات بر درآمد و ارزشافزوده کاال مدارک و مستندات به حوزه مالیاتی مربوط به خود، اقدامات مقتضی را مبذول

نماید. ندارد و فروشنده در صورتیکه مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده باشد، متعهد است در اعالم مبلغ قابل پرداخت توسط مشتری، مالیات بر ارزشافزوده را در نظر گرفته و نسبت به انجام

تعهدات مالیاتی و ارائه در صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات قانونی و مالياتي از سوي فروشنده، نوباما محق می باشد که خسارات وارده به خود را بر حسب تشخیص خود از محل مطالبات

فروشنده يا تضامین وي راساً و بدون نياز به مراجعه به مراجع قانوني وصول نماید.

4.4 در صورت تخلف از هریک از تعهدات مندرج در شرایط همکاری، فروشنده باید خسارات وارده به نوباما را جبران نماید و با امضای قرارداد حاضر میپذیرد که در صورت بروز هر گونه تخلف و عدم

رعایت مفاد شرایط همکاری، نوباما میتواند به تشخیص خود راسا نسبت به قطع پنل اقدام نمایید.

4.5 فروشنده متعهد شد جهت آگاهی از هرگونه تغییرات، هر روز پنل سلر سنتر خود را مشاهده کند و نوباما هیچگونه مسئولیتی نسبت به ادعای عدم آگاهی فروشنده از تغییرات نداشته و فروشنده

ملزم به تبعیت از تغییرات است. در صورت اعالم هرگونه تغییر در هزینه ها و جریمه ها، مراتب از طریق پنل به فروشنده اعالم شده، همزمان از طریق پست الکترونیک فروشنده به نشانی مندرج در

پنل ارسال خواهد شد. فروشنده پس از آگاهی و اعالم موافقت نسبت به تغییرات مجاز به ورود به پنل می باشد. اعالم موافقت فروشنده در پنل به منزله الحاقیه قرارداد تلقی شده و مفاد آن برای

فروشنده الزم االتباع می باشد. در صورت اعالم عدم موافقت از سوی فروشنده، دسترسی وی به پنل قطع شده و قرارداد همکاری فسخ خواهد شد.

4.6 نوباما حق انتقال و واگذاری حقوق و تعهدات خود ناشی از این قرارداد و شرایط همکاری را به اشخاص ثالث برای خود محفوظ می دارد.

5. خاتمه قرارداد

5.1 هر يک از طرفين ميتواند در صورت انحالل یا ورشکستگی طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ و مراتب را اعالم نماید.

5.2 نوباما میتواند در موارد زیر، بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختالف، ضمن قطع فوری دسترسی فروشنده به پنل، قرارداد همکاری را فورا فسخ نماید. فسخ

قرارداد همکاری، مانع از مطالبه خسارات و وجوه التزام از سوی نوباما نمی باشد.

5.2.1 درصورت نقض تعهدات فروشنده مطابق شرایط همکاری و عدم رفع آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطار کتبی الکترونیکی در پنل؛

5.2.2 درصورتی که مشخص شود فروشنده در صدد تطمیع، اغوا یا ارائه هرگونه پیشنهاد نامشروع به هریک از کارکنان نوباما بر آمده است؛

5.2.3 واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی فروشنده

5.3 عالوه بر موارد مذکور در فوق، نوباما می تواند، در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با طرف مقابل، راساً و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختالف در طول مدت قرارداد همکاری ، ضمن قطع

فوری پنل، رابطه قراردادی خود با فروشنده را بدون هرگونه مسئولیت درخصوص پرداخت خسارات تحت هر عنوان، فسخ کند. در این موارد، فروشنده اعالم و اقرار نمود که نوباما حق دارد طبق

صالحدید خود عمل نموده و خساراتی تحت هر عنوان، قابل ادعا از سوی فروشنده نمی باشد.
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