
  موافقتنامه  و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره  پژوهشي
 

 موافقتنامه
آن كه مجموعه اي غير قابل تفكيك مي باشد و  2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 

  اي اصفهانشركت  آب منطقه  بين اصفهاندر  در تاريخ ...............ناميده مي شود،  "قرارداد"از اين پس 

آقااي   بهه نماينهد ي   46256255955 شناسه ملي 1444-6555-9559 و كد اقتصادي 5555 به شماره ثبت

ناميهده مهي    فرمها كار  ه از ايهن پهس  به عنوان رئيس هيات مديره و مدير عامل كمسعود میر محمد صادقی 
............ و  ......شهماره ثبهت   بهه ........................................  واحد خدمات مشاوره پژوهشی  و، از يك سو شود

مشهاور    كه از اين پهس ..................  وشناسه ملي  ..................به نمايند ي آقاي......كد اقتصادي ............
از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كهه در اسهناد و مهدارك ايهن قهرارداد در، شهده،        ناميده مي شود

         منعقد مي  ردد. 
      
 

 موضوع قرارداد -4ماده 
 موضوع قرارداد عبارت است از:

 
 

   تعيين شده است . 1كه جزئيات آن در پيوست      

                                                                                                                                                                                                                                   
 اسناد و مدارك  -2ماده 

 اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :
 موافقتنامه حاضر  -2-1 
 شرايط عمومي  -2-2 
 پيوستها : -2-3 

 شرح موضوع قرارداد  - 1پيوست  
 تصويب شده   (Proposal)شرح خدمات طبق پيشنهاد  -2پيوست  

 مبلغ قرارداد ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن   -3پيوست 
 برنامه زماني كلي  -4پيوست
 شرايط خصوصي   -5پيوست 
 مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق كاري و پژوهشي   -6پيوست 

 
 اسناد تكميلي كه حين انجام خهدمات، در اهاراوق قهرارداد و بهه مناهور اجهراي آن بهه        -2-4 

 مشاور ابالغ شده يا بين طرفين قرارداد مبادله مي شوند. 
 مدارك و  زارشهاي تاييد شده  -2-5 
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 مدت -3ماده 

  
شهرايط عمهومي قهرارداد     2مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبهق مهاده   

مهدت يهاد شهده تهاب      .  اسهت ماه      ربراب( پيشنهادي مشاور 4ت است، با توجه به برنامه زماني كلي )پيوس
 شرايط عمومي قرارداد خواهد بود.  11تغييرات موضوع ماده 

 
 مبلغ قرارداد   -1ماده 

 

 شامل اجزاي زير است : ريال  .................مبلغ قرارداد براي انجام خدمات برابر
 

 ريال........................حق الزحمه خدمات   -4-1
 

 ريال.............................الح و تجهيزات آزمايشها و تأمين مواد و مصهزينه  -4-2
 

در،  3نحوه تعيين مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهاي مربوط در پيوست  -4-3
 مي شود و هزينه مربوط به هر فصل نيز مشخص مي  ردد.

 
 تعهدات طرفین قرارداد  -5ماده 

 
تعهد است خدمات پژوهشي خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت مشاور م -5-1 

 تشكيالت الزم براي انجام اين كار است. مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم مي نمايد كه داراي توان و

كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است  -5-2 

يز متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و و ن

 مدارك قرارداد به مشاور پرداخت كند. 
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 نشانی   -5ماده 

 :  نشانی كارفرما

 36615363 - 65تلفن     - شركت آق منطقه اي اصفهان - جنب هالل احمر -بلوار آيينه خانه -اصفهان
 

   :  مشاورنشانی 
 

 

روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديدخود را  15هر اه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد 

به طرف ديگر اعالم كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشاني 

 قبلي ارسال خواهد شد و دريافت شده تلقي مي  ردد. 

 
 

 نسخه هاي قرارداد  تعداد -6ماده 

( نسخه تنايم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و يك نسخه از آن به  5) پنج اين قرارداد در

 مشاور ابالغ شده است و همه نسخه هاي آن اعتبار يكسان دارند. 

 

 

 كارفرما :نماينده 

 نام و نام  خانواد ي 

  مسعود میر محمد صادقیدکتر

 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
 امضاء

 

 

  موسویعلی سید 

 عضو هیأ ت مدیره

 : مشاورنماينده                                         

 نام و نام  خانواد ي                                       

                                      

 امضاءمهر و                 
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 1پيوست شماره 

 شرح موضوع قرارداد

 

 ...........................................عنوان قرارداد : 
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 2پيوست شماره 

 قراردادشرح خدمات 

 .............................................................................عنوان قرارداد:
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 3پيوست شماره 

 سبه و نحوه پرداخت آن روش محا ،مبلغ قرارداد 

 ...............................................................................................عنوان قرارداد: 
 

 :  حق الزحمه -4
 .باشدمي ميليون ريال (  .....      )ريال...........كل حق الزحمه  موضوع اين  قرارداد  مبلغ 

 

  نحوه پرداخت : -2
 :عمومي اين قرارداد به شرح ذيل پرداخت مي  رددشرايط  11و  16، 15در اجراي مفاد 

مورد قبول   تضمين معتبر قانونيدرصد كل حق الزحمه به عنوان پيش پرداخت در مقابل  25معادل  -2-1

        تناسب پرداخت  كه بهشرايط عمومي قرارداد  1-16طبق بند  و بدون كسر كسور قانوني  كارفرما

 .شودمي ذكور آزاد و تضمين م مستهلك ،حق الزحمه

جهت انجام خدمات موضوع اين قرارداد متناسب با پيشرفت كار )در مراحل  مشاورحق الزحمه   -2-2

پيشرفت كار ( و پس از تأييد كارفرما و با كسر ماليات متعلقه  قانوني به وي   %133و   % 15،  53%، 25%

 پرداخت خواهد شد.

رائه  زارشات ميان مرحله اي در اهار مرحله پيشرفت كار   پس از ا مشاورپرداخت حق الزحمه  - 2-3

(  انجام  رديده و انانچه ميزان پيشرفت كار تأييد شده توسط كارفرما   %133و   15%،   53%،  25%)

 مابين مقادير مذكور باشد ، ميزان پيشرفت كار مرحله قبل مبناي پرداخت خواهد بود.

، مدت قرارداد را رعايت ننمايد و تمام  و يا قسمتي از كارها به بدون عذر موجه  مشاورهر اه   - 2-4

تأخير انجامد ،كارفرما مجاز است كل حق الزحمه مربوطه را تقليل دهد. نسبت تقليل حق الزحمه مساوي 

با نسبت مدت  تأخير  به مدت تعيين شده براي انجام كارها خواهد بود . اين تبصره در خصوص تأخير در 

از اجزاء شرح خدمات  وارائه  زارشات ميان مرحله اي نيز قابل اعمال بوده وميزان تقليل  انجام هريك

 حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد.

 

درصد بعنوان حسن انجام كار  13شرايط عمومي قرارداد, از هر پرداخت معادل  13طبق بند يك ماده  *

 كسر خواهد  رديد كه در پايان و پس از تسويه حساق نهايي مبلغ ياد شده مسترد خواهد شد.
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 4پيوست شماره 

 ) زمانبندی و برنامه کار(برنامه زمانی کلی

 

 ..................................................................................عنوان قرارداد:
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 1-4پيوست شماره 

 زمانبندی و برنامه کارجدول 

 

 ..................................................................................عنوان قرارداد:

 

درصد  عاليتهاشرح ف

 فعاليت

 زمان )ماه (

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 
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 2-4پيوست شماره 

 خدمات ویژه مورد نظر کارفرما

 

 ..................................................................................عنوان قرارداد:
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 5پيوست شماره 

 شرایط خصوصی

درصد  133و  15و  53، 25مشاور موظف است عالوه بر ارائه  زارشات پيشرفت كار در اهار مرحله  -1

 ماه  زارش عملكرد خود را نيز به كارفرما اعالم نمايد. پيشرفت كار پروژه در پايان هر سه 

ماه پس از  2كارفرما نتايج بررسي  زارشات پيشرفت كار پروژه را در هر مرحله حداكثر ظرف مدت  -2

دريافت  زارشات به مشاور اعالم خواهد نمود و مشاور حداكثر ظرف مدت يكماه موظف به اصالح و اعمال 

 . باشدنارات كارفرما مي

مشاور  زارشات ميان مرحله و نهائي خود را در سه نسخه به همراه يك نسخه نرم افزاري تحويل كار فرما  -3

 خواهد داد. 

مشاور در پايان كار و پس از تائيد نهايي پروژه موظف به ارائه  زارشات به فرمت پيوست شرايط خصوصي  -4

 باشد. قرارداد مي

اي است كارفرما صرفا موظف به معرفي مشاور به نهادهاي ديگر جهت دريافت اطالعات و مدارك مربوطه -5

 باشد. كه در اختيار اين دفتر نمي باشد. بديهي است هزينه تهيه اين مدارك بر عهده مشاور مي

كتابچه  (Source)در صورت تهيه نرم افزار درپروژه، مشاور موظف به ارائه نسخه اجرائي، متن برنامه  -6

مطابق شيوه نامه تهيه مدلهاي   (User Friend)بصورت كاربردوست  (User Manual)افزار راهنماي نرم

 اي )پيوست شرايط خصوصي قرارداد( مي باشد. رايانه

ي ارشد يا رساله دكتري پذيرفته شده است، سدر صورتيكه پروژه بصورت پايان نامه دانشجويي كارشنا  -1

روز قبل از بر زاري جلسه دفاعيه، مراتب را كتباً اعالم نمايد تا نسبت به شركت  13بايست حداقل مجري مي

نماينده كارفرما در جلسه مزبور اقدام  ردد. همچنين به مناور تصويب نهايي پروژه، الزم است مجري و محقق 

معرفي هيئت داوران و اعالم اصل تاييديه تحصيالت تكميلي دانشگاه مربوطه درخصوص پذيرش پايان نامه و 

 تاريخ بر زاري جلسه دفاعيه و امتياز كسب شده را به همراه تصوير صورتجلسه دفاعيه به كارفرما ارائه نمايد. 

 رديده و  روژه جزء  مدارك و مستندات لحاظكليه مكاتبات انجام شده طي مراحل بررسي پيشنهاد پ -1

  يرد.مي  االجرا  بوده  و جزء شرح  خدمات مد نار قرارتعهدات  احتمالي  مربوطه  نيز  الزم 

شيوه نامه تدوين و  "انانچه پروژه به صورت فعاليتهاي آزمايشگاهي و ميداني انجام مي پذيرد، رعايت مفاد    -9

    .) پيوست شرايط خصوصي قرارداد ( الزم االجرا مي باشد "ارائه نتايج پروژه هاي آزمايشگاهي و ميداني 

 ناً پرداختهاي مالي بابت انجام آزمايشات ،در قبال ارائه فاكتورهاي معتبر صورت خواهد  رفت .ضم

ترويج و اطالع رساني دستاوردهاي حاصل از  ،)ده درصد( مبلغ كل قرارداد صرف  نشر  درصد 46معادل   -13

 پروژه  و امور مربوط به ناارت و مشاوره اين پروژه مي  ردد.
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 6پيوست شماره 

 همراه با سوابق كاري و پژوهشی ،مشخصات افراد پژوهشگر   

 

ف
ردي

 

 نام خانواد ي نام
 رشته و مدرك 

 تحصيلي
 مؤسسه متبوع شغل

 درصد

 همكاري

 تلفن

 )همراه(
 امضاء

1         

2         

3         

 
 

 


