موافقت نامه و شرايط عمومي قراردادهاي
خدمات مشاوره پژوهشي
موضوع قرارداد:

كد پروژه :

مشاور:
شماره:
تاريخ:

باسمه تعالي

« موافقت نامه »
موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده  2آن كه مجموعهاي غيرقابل تفكيك ميباشد و از اين پس
قرارداد ناميده ميشود ،درتاريخ  ...................................بين  ..........كه از اين پس كارفرما ناميده ميشود به نمايندگي
آقاي...............................................از يك سو

 ......................................................از اين پس مشاور ناميده

ميشود به نمايند آقاي  ...........................................................................از سوي ديگر ،طبق مقررات و شرايطي كه
در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده منعقد ميگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه  ............كه جزيیات آن در پیوست
شماره  2تعیین شده است.

ماده  -2اسناد و مدارك
اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:
 -1-2موافقت نامه حاضر
 -2-2شرايط عمومي
 -3-2پيوستها
 -4-2اسناد تكميلي كه حي ن انجام خدمات ،در چار چوب قرارداد و به منظور اجراي آن به مشاور ابالغ شده يا بين
طرفين قرارداد مبادله ميشوند.
 -5-2مدارك و گزارش هاي تاييد شده
ماده  -3مدت
مدت انجام خدمات مراحل موضوع قرارداد با توجه به برنامه زمان بندي كلي (پيوست  )4برابر  ....ماه است.
ماده  -4مبلغ قرارداد
مبلغ كل قرارداد  ...................است كه نحوه محاسبه و پرداخت مراحل آن بر اساس پيوست  3ميباشد.

2

ماده -5تعهدات طرفين قرارداد
 -1-5مشاور متعهد است خدمات پژوهشي خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد انجام دهد و اعالم مينمايد كه داراي
توان و تشكيالت الزم براي انجام اين خدمات است.
 -2-5كار فرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد
ميشود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مشاور پرداخت -
نمايد.
ماده  -6نشاني

نشاني كارفرما:
نشاني مجري :
هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد  15روز قبل از تاريخ تغيير ،نشاني جديد خود را به طرف
ديگر كتباً اعالم نمايد .تا هنگامي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ،مكاتبات اعم از حقوقي و غير حقوقي
به نشاني قبلي ،ارسال ميشود و دريافت شده تلقي ميگردد.
ماده  -7تعداد نسخه هاي قرارداد
اين قرارداد در 5نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و يك نسخه از آن به مشاور ابالغ شده است و
كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

مشاور:

كارفرما :

مهر و امضا
مهر و امضا
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