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  “پژوهشیقرارداد ”
  

شود نامیده می "کارفرما"که در این قرارداد و آدرس  شماره ثبت با مدیر عامل به عنوان آقاي به نمایندگی شرکت  بیناین قرارداد 

با کد اقتصادي  پژوهشگاه (سمت ذکر شود) ،(نام و نام خانوادگی ذکر شود)دکتر  نمایندگیه برنگ  پژوهشگاهاز یک طرف و 

شود از طرف دیگر و با شرایط نامیده می "يرجم"که منبعد در این قرارداد  ،14002830349و شناسه ملی  411375964711

  د:یگردذیل منعقد 

  موضوع قرارداد: - 1

  مطابق شرح خدمات پیوست.................. :  عبارتست از

  مدت قرارداد: -2

  .اشدبمی ماه مدت زمان قرارداد  ،پیش پرداخت واریز از تاریخ

  مبلغ قرارداد: - 3

ــرارداد  ــل ق ــغ ک ــادل  مبل ــال مع ــان ری ــی توم ــی م ــه م ــد ک ــرارداد   باش ــوع ق ــاي موض ــط کارفرم ــت توس ــل بایس ــرح ذی ــه ش    ب

  :پرداخت وجه صورت پذیردو با یکی از روش هاي زیر 

پرداخـت خـدمات   و انتخـاب گزینـه    ) icrc.ac.ir	پرداخت آنالیـن پژوهشـگاه رنـگ (آدرس پژوهشـگاه    	درگاه از	جهت واریز مبلغ

و با شناسه   IR 500100004001022403012979در وجه شباي  یاو اقدام فرمایید  ، تیصنع هاي طرح و	تحقیقاتی	پژوهشی،

  یز گردد:واررنگ  پژوهشگاهبه نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  300022474140107001135850000113پرداخت  

  واریز می گردد. پژوهشگاهپس از امضاء قرارداد به شماره حساب به عنوان پیش پرداخت مبلغ قرارداد ...................  -3- 1

  واریز می گردد. پژوهشگاهمبلغ قرارداد پس از اتمام مرحله اول و ارائه نتایج به شماره حساب  ................. -3- 2

واریز می  پژوهشگاهبه شماره حساب و ارائه گزارش نهائی مبلغ قرارداد بعد از اتمام مطالعات مرحله دوم  درصد ................ -3- 3

  .گردد

  کارفرما می باشد. بهتبصره: پرداخت هر مرحله از طرح پژوهشی به منزله تایید مفاد مربوطه در پروپوزال ارائه شده 

  تعهدات طرفین: -4

) با رعایت زمانبندي انجام شده 1) قرارداد را بر اساس مراحل مندرج در پیوست(1موضوع ماده ( شود کهمتعهد می مجري -4- 1

  کار را طبق برنامه زمانبندي شده به کارفرما تحول نماید.اجراء و گزارشات پیشرفت

  مجري اعالم می نماید که توانایی فنی اجراي عملیات موضو ع قرارداد را دارا می باشد. -4- 2

و انجام موضوع  در این زمینه استفاده نمایدمتخصص  پرسنلموضوع قرارداد، از اجراي به منظور که متعهد می باشد ري مج -4- 3

   قرارداد بر اساس استانداردهاي معتبر و موجود صورت می گیرد.



 ٢

در  کارفرماکه توسط  مجري طرح در تمامی موارد قرارداد ملزم به رعایت اصل امانت داري و رازداري در خصوص اطالعاتی -4- 4

  . گردد، می باشدتولید و کسب می مجرياختیار او قرار و یا توسط 

) قرارداد در قبال اجراي هر مرحله از کار تائید شده پرداخت 3( شود که مبالغ قرارداد را بر اساس مادهکارفرما متعهد می-4- 5

  نماید.

  حل اختالف- 5

رارداد یا تغییر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد در هیئت داوري کلیه اختالفاتی که ممکنست بر اثر اجراي ق

و یکنفر مرضی الطرفین مطرح و رأي صادره الزم االجراء بوده و طرفین تا  يرمجمرکب از سه نفر و متشکل از نمایندگان کارفرما و 

  زمان صدور رأي ملزم به انجام تعهدات خود می باشند.

  نیکسورات قانو- 6

-4613مجلس شوراي اسالمی ایران و نامه شماره  27/11/80) اصالحیه مجموعه قوانین مالیاتهاي مستقیم مصوب2باستناد ماده(

ولی  یات مشمول این قرارداد نمی گرددرئیس شوراي عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی، پرداخت مال 11/6/81مورخ  201

از انعقاد قرارداد موضوع را از حوزه مالیاتی مربوطه استعالم نموده و با توجه به پاسخ اداره مالیاتی کارفرما می تواند بالفاصله پس 

  عمل نماید.

  فسخ قرارداد-7

و کارفرما حق دارد در صورت قصور مجري در اجراي قرارداد ، بایک اعالم کتبی اداري یکماهه قرارداد را  فسخ نماید  -1

در صورتیکه کارفرما در پرداخت بموقع هر مرحله  دریافت شده به کارفرما میباشد.غ مجري ملزم به بازپرداخت مبال

ها حق درخواست فسخ را داشته و کارفرما موظف به پرداخت هزینه مجري قرارداد و بنا بر دلیل غیرموجهی اقدام ننماید،

 و خسارات وارده می باشد.

  قصور با هیئت داوري است.تشخیص  -2

   اصالحیه و تغییرات -8

در صورت ضرورت و یا وقوع موارد پیش بینی نشده در طول اجراي قرارداد و با توافق طرفین هر گونه تغییر در مورد موضوع، تمدید 

  .دمدت و کاهش یا افزایش مبلغ قرارداد بال مانع بوده و می تواند در قالب یک متمم اجرا شو

  مالکیت اسناد -9

  حق واگذاري به غیر را نخواهد داشت. مجريبه کارفرما بوده و  نتایج حاصل از این قرارداد متعلق -9- 1

  بصورت مقاله در مجامع علمی ارائه نماید.   رامی تواند نتیجه علمی حاصل از اجراي این پروژه  مجري-9- 2

  اقامتگاه طرفین -10
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از طرفین، مراتب بایستی بالفاصله کتباً به اقامتگاه قانونی طرفین نشانی مندرج در قرارداد می باشد. در صورت تغییر اقامتگاه هریک 

  در صورت ارسال کلیه مکاتبات و اخطاریه ها به نشانی مندرج در این قرارداد ابالغ شده محسوب می گردد. طرف دیگر اعالم گردد.

  رنگ می باشد. پژوهشگاه -: محل تنظیم قرارداد به نشانی مجري1تبصره 

  نسخ قرارداد - 11

طرفین  قرارداد مورد توافق مفاداجراي  نسخه تنظیم شده که هر یک از نسخ حکم واحد را داشته و 3اده و در م 11در این قرارداد 
  .واقع شده است

  
  
  

  مجري                                                                      کارفرما                           
  رنگ  پژوهشگاه                                                                                                        شرکت                    

  
    .....                                                                                     ......................................................................  
  
 
  

 )1پیوست (
  شرح خدمات 

  
  پیوست شماره دو:

  جدول زمان بندي انجام پروژه:

  زمان(ماه)  مراحل اجرایی  ردیف
1                            
2                         
3                            
4                            
4                            
5                            

 


