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  موافقتنامهموافقتنامه
آن که مجموعه اي غیر قابل تفکیک می باشد واز این آن که مجموعه اي غیر قابل تفکیک می باشد واز این   22موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارك موضوع ماده موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارك موضوع ماده 

که از این پس کارفرما که از این پس کارفرما .................... .................... بین بین .................... .................... در  در  .................. .................. نامیده می شود ، در تاریخ نامیده می شود ، در تاریخ   ""قرارداد قرارداد ""پس پس 
وکد وکد .............. .............. به شماره ثبت به شماره ثبت .............................. .............................. ز یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی ز یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی نامیده می شود ، انامیده می شود ، ا

که از این پس مشاور نامیده می شود از سوي دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد که از این پس مشاور نامیده می شود از سوي دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ..................... ..................... اقتصادي اقتصادي 
  ..ومدارك این قرارداد درج شده ، منعقد می گرددومدارك این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد

  
  موضع قراردادموضع قرارداد  --11ماده ماده 

  ::موضوع قرارداد عبارت است از موضوع قرارداد عبارت است از 
.................................................................................................... ............................................................................................................................. ...................................................................................................................  

  ..تعیین شده استتعیین شده است  11که جزئیات آن در پیوست که جزئیات آن در پیوست 
  اسناد و مداركاسناد و مدارك  --22ه ه مادماد
  ..این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است         

  پروپزال مصوبپروپزال مصوب  --11--22
  شرایط عمومیشرایط عمومی  --22--22
    پیوستهاپیوستها  --33--22
  شرح موضوع قراردادشرح موضوع قرارداد  --11پیوست پیوست 
  تصویب شده تصویب شده ) )   pprrooppoossaall((شرح خدمات طبق پیشنهاد شرح خدمات طبق پیشنهاد   --22پیوست پیوست 
  مبلغ قرارداد ، روش محاسبه ونحوه پرداخت آن مبلغ قرارداد ، روش محاسبه ونحوه پرداخت آن   --33پیوست پیوست 
    برنامه زمانی کلیبرنامه زمانی کلی  --44پیوست پیوست 
  شرایط خصوصی شرایط خصوصی   --55پیوست پیوست 
  همراه با سوابق کاري وپژوهشیهمراه با سوابق کاري وپژوهشیمشخصات افراد پژوهشگرمشخصات افراد پژوهشگر  --66پیوست پیوست 

اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور اجراي آن به مشاور اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور اجراي آن به مشاور   --44--22
  ..ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شوندابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شوند

  مدارك وگزارشهاي تائید شدهمدارك وگزارشهاي تائید شده  --55--22
  مدتمدت  ––  33ماده ماده 

شرایط عمومی قرارداد است، با شرایط عمومی قرارداد است، با   22م خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع وتنفیذ آن طبق ماده م خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع وتنفیذ آن طبق ماده مدت انجامدت انجا
  ..ماه استماه است  ..................پیشنهادي مشاور برابرپیشنهادي مشاور برابر) )   44پیوست پیوست ( ( توجه به برنامه زمانی کلی توجه به برنامه زمانی کلی 
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  ..شرایط عمومی قرارداد خواهد بودشرایط عمومی قرارداد خواهد بود  1818مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 
  مبلغ قراردادمبلغ قرارداد  --44ماده ماده 

  ریال شامل اجزايریال شامل اجزاي.................................................................... .................................................................... مبلغ قرارداد براي انجام خدمات برابر مبلغ قرارداد براي انجام خدمات برابر     
  ::زیر استزیر است  

  ریال ریال ..................................................... ..................................................... حق الزحمه خدمات حق الزحمه خدمات   --11--44

ریال پیوست ریال پیوست ............................................................................................................................................هزینه آزمایشها وتامین مواد ومصالح وتجهیزات  هزینه آزمایشها وتامین مواد ومصالح وتجهیزات    --22--44
  ..درج می شود وهزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می گردددرج می شود وهزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می گردد    33
  

  تعهدات طرفین قراردادتعهدات طرفین قرارداد  ––  55ماده ماده 
مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، در ازاي دریافت مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، در ازاي دریافت   --11--55

نجام دهد واعالم می نماید که داراي توان وتشکیالت الزم براي انجام این کار نجام دهد واعالم می نماید که داراي توان وتشکیالت الزم براي انجام این کار مبلغ قرارداد امبلغ قرارداد ا
  ..استاست

کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معین شده است کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معین شده است   --22--55
ونیز متعهد می شود که در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق ونیز متعهد می شود که در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق 

  ..رارداد به مشاور پرداخت کندرارداد به مشاور پرداخت کنداسناد ومدارك قاسناد ومدارك ق
  نشانی نشانی   --66ماده ماده 

  ::نشانی کارفرمانشانی کارفرما
  ::نشانی مشاورنشانی مشاور

روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را   1515هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید     
ه نشانی قبلی ه نشانی قبلی به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ، مکاتبات ببه طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است ، مکاتبات ب

  ..ارسال خواهد شد ودریافت شده تلقی می گرددارسال خواهد شد ودریافت شده تلقی می گردد
  تعداد نسخه هاي قراردادتعداد نسخه هاي قرارداد  --77ماده ماده 

نسخه تنظیم شده وبه امضاي دو طرف قرارداد رسیده ویک نسخه از آن به مشاور ابالغ نسخه تنظیم شده وبه امضاي دو طرف قرارداد رسیده ویک نسخه از آن به مشاور ابالغ ................ ................ این قرارداد در این قرارداد در 
  ..شده است وهمه نسخه هاي آن اعتبار یکسان دارندشده است وهمه نسخه هاي آن اعتبار یکسان دارند

  
  نماینده کارفرمانماینده کارفرما

  نام ونام خانوادگینام ونام خانوادگی
  امضاءامضاء

  نماینده مشاورنماینده مشاور
  نام ونام خانوادگینام ونام خانوادگی

  مهر وامضاءمهر وامضاء



 موافقتنامه وشرایط عمومی قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشی  ........

 
  

  11پیوست شماره پیوست شماره 
  شرح موضوع قراردادشرح موضوع قرارداد

  
....................................................................................................عنوان قرارداد  عنوان قرارداد   ............................................................................................................................. ...........................................................................  
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  22پیوست شماره پیوست شماره 

  شرح خدمات قراردادشرح خدمات قرارداد
....................................................................................................عنوان قرارداد  عنوان قرارداد   ............................................................................................................................. ...........................................................................  
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  33پیوست شمارهپیوست شماره
  و نحوه پرداخت آنو نحوه پرداخت آنمبلغ قرارداد ، روش محاسبه مبلغ قرارداد ، روش محاسبه 

....................................................................................................عنوان قرارداد  عنوان قرارداد   ............................................................................................................................. ...........................................................................  
  
  

  ::حق الزحمهحق الزحمه  --11
می می ) ) ریالریال...................................... ...................................... به حروف به حروف ( ( ریال ریال ............ ............ ................................................کل حق الزحمه موضوع این قرارداد مبلغ کل حق الزحمه موضوع این قرارداد مبلغ 

  ..باشدباشد
  

  ::نحوه پرداختنحوه پرداخت    --22
  ::شرایط عمومی این قرارداد به شرح زیر پرداخت میگرددشرایط عمومی این قرارداد به شرح زیر پرداخت میگردد  1717و و   1616، ،   1515در اجراي مفاد در اجراي مفاد 

ل ل درصد کل حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت درمقابل تضمین معتبر قانونی مورد قبودرصد کل حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت درمقابل تضمین معتبر قانونی مورد قبو  2525معادل معادل   --11--22
شرایط عمومی قرارداد که به تناسب پرداخت حق شرایط عمومی قرارداد که به تناسب پرداخت حق   11  --1616کارفرما وبدون کسر کسور قانونی طبق بند کارفرما وبدون کسر کسور قانونی طبق بند 

  ..الزحمه ، مستهلک وتضمین مذکور آزاد می شودالزحمه ، مستهلک وتضمین مذکور آزاد می شود
  
، ، % % 2525در مراحل در مراحل ( ( حق الزحمه مجري جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد متناسب با پیشرفت کار حق الزحمه مجري جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد متناسب با پیشرفت کار   --22--22

تائید کارفرما وبا کسر مالیات متعلقه قانونی به وي تائید کارفرما وبا کسر مالیات متعلقه قانونی به وي و پس از و پس از ) ) پیشرفت کار پیشرفت کار % % 100100و و % %   7575، ، 5050%%
  ..پرداخت خواهد شدپرداخت خواهد شد

  
، ، % % 2525( ( پرداخت حق الزحمه مجري پس از ارائه گزارشات میان مرحله اي درچهار مرحله پیشرفت کار پرداخت حق الزحمه مجري پس از ارائه گزارشات میان مرحله اي درچهار مرحله پیشرفت کار   --33--22

انجام گردیده وچنانچه میزان پیشرفت کارتائید شده توسط کارفرما مابین انجام گردیده وچنانچه میزان پیشرفت کارتائید شده توسط کارفرما مابین % ) % ) 100100، ، % %   7575، ، % % 5050
  ..شد ، میزان پیشرفت کار مرحله قبل مبناي پرداخت خواهد بودشد ، میزان پیشرفت کار مرحله قبل مبناي پرداخت خواهد بودمقادیر مذکور بامقادیر مذکور با

  
هرگاه مجري بدون عذر موجه ، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید وتمام و یا قسمتی از کارها به هرگاه مجري بدون عذر موجه ، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید وتمام و یا قسمتی از کارها به   --44--22

نسبت تقلیل حق الزحمه نسبت تقلیل حق الزحمه . . تأخیر انجامد ، کارفرما مجاز است کل حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهدتأخیر انجامد ، کارفرما مجاز است کل حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد
این تبصره درخصوص این تبصره درخصوص . . ت تأخیر به مدت تعیین شده براي انجام کارها خواهد بود ت تأخیر به مدت تعیین شده براي انجام کارها خواهد بود مساوي با نسبت مدمساوي با نسبت مد

تأخیر درانجام هریک از اجزاء شرح خدمات وارائه گزارشات میان مرحله اي نیز قابل اعمال بوده و تأخیر درانجام هریک از اجزاء شرح خدمات وارائه گزارشات میان مرحله اي نیز قابل اعمال بوده و 
  ..میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شدمیزان تقلیل حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد
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  44پیوست شماره پیوست شماره 
  ))و برنامه کارو برنامه کارزمانبندي زمانبندي ( ( برنامه زمانی کلی برنامه زمانی کلی 

....................................................................................................عنوان قرارداد عنوان قرارداد  ............................................................................................................................. ...........................................................................  
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  22--44پیوست شماره پیوست شماره 

  خدمات ویژه مورد نظر کارفرماخدمات ویژه مورد نظر کارفرما
....................................................................................................................................عنوان قرارداد عنوان قرارداد  ............................................................................................................................. ...........................................  

  


