بسمه تعالی
ماده یک  :طرفین قرارداد

تاریخ :
شماره:

این قرارداد بین شرکت (............شماره ثبت  )......به نمایندگی آقای /خانم .................به سمت مدیر عامل که کارفرما نامیده می شود
و آقای دکتر سعید بشیریان به سمت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان پیمانکار و آقای /خانم
...........به عنوان مجری برای اجرای طرح با عنوان ................................طبق شرایط زیر منعقد می گردد.
ماده دو :مشخصات نمایندگان مجاز دو طرف
نماینده کارفرما :
نماینده پیمانکار و مجری طرح :
ماده سه  :محل اجرای مورد قرارداد بطور دقیق

ماده چهار :موضوع قرارداد

ماده پنج  :مدت قرارداد

تبصره : 1در موارد ضروری و اضطراری که ممکن است در جریان اجرای طرح حادث شود با توافق طرفین مدت قرارداد قابل تجدید
نظر یا تمدید خواهد بود.
ماده شش  :تاریخ تنفیذ و برنامه زمانی اجرای طرح قرارداد
-1شروع قرارداد از تاریخ ...........و اتمام قرارداد در تاریخ  .............به مدت  ..........می باشد.
ماده هفت  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن
-1مبلغ کل قرارداد جمعا" ..........ریال ( به حروف ) خواهد بود.
-2نحوه پرداخت :
الف  :قسط اول به میزان  ........ریال به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ب :قسط دوم شامل .......ریال و حداکثر  ......پس از تاریخ اتمام قرارداد به عنوان حسن انجام کار پس از اجرای بند  6ماده  8این
قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره: 2
اقساط ذکر شده باید به حساب شماره ................به نام در آمد های اختصاصی دانشکده .........نزد بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه
علوم پزشکی همدان (کد  )646واریز گردد.
تبصره  :3مبلغ قید شده در این قراردا خالص پرداختی به پیمانکار خواهد بود و هرگونه کسورات مربوط به این قرارداد بر عهده
کارفرما می باشد.
ماده هشت  :تعهدات پیمانکار

ماده نه:تعهدات کارفرما

ماده ده  :فسخ قرارداد
در صورتی که طرفین قرارداد شرایط و مفاد آن را رعایت ننمایند یا عمال" نقص ک نند و یا به دالیلی ادامه قرارداد امکان پذیر نباشد
هر یک از طرفین می تواند با اخطار کتبی و رعایت فرصت یک ماهه قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید در صورت فسخ قرارداد
بدون دلیل موجه از طرف کارفرما کلیه مبالغ واریز شده از طرف مقابل قابل استراد نخواهد بود و در صورت فسخ قرارداد بدون دلیل
موجه از طرف پیمانکار،کلیه هزینه های انجام شده از طرف کارفرما،از طرف پیمانکار مسترد می گردد.
ماده یازده  :حل اختالف
در صورتیکه در اجرای مفاد قرارداد اختالفی بروز نماید مورد اختالف از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم
حصول نتیجه یا توافق ابتدا از طریق داور بیطرف و در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد شد .
ماده دوازده :
هر گونه تغییر در مفاد قرارداد با امضاء کلیه طرفین امکان پذیر خواهد بود.
این قرارد در  12ماده 3،تبصره  2،صفحه و  5نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه نسخ اعتبار واحد دارند.

نام و امضاء پیمانکار
دکتر سعید بشیریان معاون تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

نام و امضاء کارفرما
آقا  /خانم
مدیر عامل شرکت

