شرايط عمومي
ماده  – 1-تعاريف ومفاهيم
 -1-1پژوهش :
-

فعاليتهاي نظام يافته با ويژگيهاي زير را پژوهش گويند:

-

ايجاد نظريه هاي جديد علمي وفني

-

ارتقاي سطح دانش علمي وفني

-

يافتن كاربردهاي جديد براي دانش علمي وفني موجود

 -2-1قرارداد:
مجموعه اسناد ومدارك غير قابل تفكيك به شرح ماده  2موافقتنامه است  ،كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد بين دو
طرف مبادله مي شود .
-3-1

سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد مانند مشخصات دو طرف ،موضوع ،مدت ،مبلغ قرارداد وتعهدات

دو طرف بيان شده است وبايد به امضاي هر دو برسد .
 -4-1شرايط عمومي :
مفاد همين است كه مقررات وشرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي كند.
 -5-1شرايط خصوصي :
شرايط خصوصي شرايط ويژه ي است كه به منظور تكميل عمومي  ،با توجه به وضعيت وماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي
شود  .موارد درج شده در شرايط خصوصي هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقص كند يا اثر مالي جداگانه داشته
يا تعهدات را افزايش دهد.
 -6-1كارفرما:
شخصي حقوقي است كه قرارداد را امضاء مي كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار مي نمايد .جانشينان
قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما در حكم كارفرما هستند.
 -7-1مشاور:
طرف ديگر امضاء كننده قرارداد است كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي كند .جانشينان قانوني ونمايندگان مجاز
مشاور در حكم مشاور هستند.
 -8-1خدمات:
عبارت است از فعاليتهاي پژوهشي واقداماتي است كه در اجراي موضوع قرارداد از سوي مشاور تعهد شده است .
 -9 -1فصل :
قسمتي از شرح خدمات است كه به نتيجه مشخص وقابل ارائه منتهي شود .
 -11-1مدارك و گزارشها :
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گزارشها ،مستندات ،نقشه ها ،دستورالعمل ،مشخصات فني ،كتابچه هاي محاسبات فني و نظاير آن هستند كه در انجام
پژوهش موضوع قرارداد بر حسب مورد از سوي مشاور تهيه مي شود .
 -11-1مبلغ قرارداد:
عبارت است از مبلغ حق الزحمه (مبالغي كه بابت كاركرد افراد پژوهشي و بالا سري آن پرداخت مي شود) ،به اضافه
هزينه هايي كه بابت انجام آزمايش و تامين تجهيزات وخريد مصالح و مواد (در صورت نياز )پرداخت مي شود .
 -12-1برنامه زماني كلي :
برنامه اي است كه زمان شروع و پايان فصلهاي مختلف پژوهش را بر حسب ماه نشان مي دهد .
 -13-1برنامه زماني تفصيلي :
برنامه است كه زمان شروع و پايان هر يك از فعاليت هاي پژوهشي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل ودر چارچوب
برنامه زماني كلي نشان مي دهد
 -14-1روز ،ماه ،تاريخ ها ،مفرد و جمع  ،عنوانها :
 -1-11-1روز ماه براساس تقويم شمسي و تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است .
 -2-11-1هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند  .كلمات مفرد معناي جمع وكلمات جمع معناي مفرد دارند .
 -3-11-1عنوانهاي به كار رفته در موافقتنامه يا شرايط عمومي وديگر قسمت هاي اسناد و مدارك قرارداد،تنها به منظور
راهنمايي وآگاهي ازمفاد اسناد ومدارك است ونمي توان در تفسير اسناد ومدارك قرارداد ،از آنها استفاده كرد .
 -1-11-1اصطلاحاتي كه در اين ما ده نيامده است ،طبق قانون برنامه و بودجه وضوابط آن تعريف مي شود .
ماده  - 2شروع و تنفيذ قرارداد
 -1-2اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما ) نافذ است .
 -2-2شروع پژوهش پس از ابلاغ قرارداد از سوي كار فرما و دريافت پيش پرداخت است .
ماده  -3حدود خدمات وتغييرات آن
 -1-3كارفرما مي تواند هنگام انجام كار  ،خدمات مشاور را در حد متعارف ودر چارچوب موضوع قرارداد با رعايت مفاد
بند  2-3تغيير  ،افزايش و يا كاهش دهد.
 -1-1-3چنانچه به كار بستن نظر كارفرما هنگام انجام دادن پژوهش ويا بررسي مدارك و گزارشهاي آن  ،موجب تغيير
مصوبات قبلي وانجام خدمات اضافي شود  ،مشاور موظف است با رعايت مفاد بند  2-3خدمات اضافي را انجام دهد.
 -2-1-3مشاور مي تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف ويا حدود خدمات را در فصلهاي پايان يافته  ،باذكر
دلايل وجزئيات آن وبا رعايت مفاد بند  2-3به كارفرما پيشنهاد كند.
 -2-3هرگاه طبق بندهاي ياد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد  ،در هر مورد مشاور مدت
ومبلغ انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي كند .كارفرما حداكثر ظرف مدت  11روز با بررسي گزارش مشاور  ،در مورد
مدت مبلغ انجام تغييرات با مشاور مذاكره وتوافق مي كند وپس از توافق كارفرما تغييرات را ابلاغ مي نمايد .
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 -3-3خدمات م ربوط به اصلاح نتايج پژوهش و گزارشهاي مشاور كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد ،
مشمول اضافي بندهاي  3-1و 3-2نيست وانجام آن به عهده مشاور است .
ماده  -4برنامه زماني انجام خدمات
 -1-4برنامه زماني كلي خدمات در پيوست  1آمده است .
 -2-4پس از ابلاغ قرارداد  ،در صورتي كه در پيوست  1مدتي تعيين نشده باشد  ،برنامه زماني تفصيلي هر فصل در
چارچوب برنامه زماني كلي ،تا يك هشتم مدت قرارداد يك ماه  ،هر كدام كمتر است  ،از سوي مشاور تهيه وبراي كارفرما
ارسال مي شود كارفرما تا  11روز پس از دريافت برنام ه زماني تفصيلي  ،نظر خود را درباره تصويب ويا اصلاح آن اعلام مي
كند  .هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي با توافق در دو طرف مجاز خواهد بود .
ماده  -5پيشرفت كار
مشاور در پايان هر ماه ويا زمانهاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي  ،گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو
نسخه به كارفرما تسليم مي كند .در اين گزارش  ،ميزان كارهاي انجام شده  ،تاخير وعلل آنها  ،راه حل هاي لازم براي
رفع موانع ومشكلات كار پيشنهاد مي گردد وكارفرما تا  11روز نظر خود را نسبت به گزارش يادشده اعلام ميكند ،در غير
اين صورت مفاد گزارش تائيد شده تلقي مي گردد.
ماده  -6كاركنان مشاوره
 -1-6همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم يا موقت به هزينه مشاور و براي او
خدماتي را انجام مي دهند ،كاركنان مشاور شناخته مي شوند ومسئوليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به
عهده مشاوره است .
 -2-6قبل از شروع كار ،مشاور مواظف است فهرست همكاران پژوهشي خود كه فاقد سوابق سوءحرفه اي باشند رابراي
انجام خدمات موضوع قرارداد طبق پيوست  6به همراه وظايف ،تخصص،تجارب پژوهشي وميزان فعاليت هر يك ،براي
كارفرما ارسال كند .
 -3-6مشاور تنها با نظر كارفرما مي تواند افراد معرفي شده را تغيير دهد .
 -4-6در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد ،مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد ،مشاور در استفاده از
خدمات آنها قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت وكار آنها
را به كارفرما تسليم مي نمايد.
 -5-6مشاور نمي تواند كاركنان شاغل كارفرما و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را بدون كسب مجوز قبلي از
دستگاه مربوط  ،براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد  ،به كار گيرد .
 -6-6به كار گيري كاركنان شاغل مشاور از سوي كارفرما براي بررسي خدمات موضوع اين قرارداد  ،ممنوع است .
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ماده  -7نمايندگان كارفرما
 -1-7نمايندگان كارفرما
 -1-1-7كارفرما پس از مبادله قرارداد ،نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود و اختيارات  ،به مشاوره معرفي
خواهدكرد .
 -2-1-7دستورها يا مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما ،در محدوده اختيارات تفويض شده به وي ،به مشاوره ابلاغ
مي گردد ،در حكم ابلاغ كارفرما است  ،بديهي است با تغيير نماينده كارفرما دستور هاي ابلاغ شده ويا مدارك امضاء شده
به وسيله نمايندگان قبلي معتبر است .
 -2-7نماينده مشاوره
پس از مبادله قرارداد ،مشاور نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات به كارفرما معرفي مي كند .
ماده  -8دقت و كوشش
 -1-8مشاور بايد خدمات موضوع اين قرارداد رامنطبق با اصول علمي وفني وبا استفاده از آخرين دست آوردهاي جهاني
ويا
به كارگيري حداكثر مهارت ودقت به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي وپژوهشي وي بايد از هر جهت جامع و
كامل باشد.
ماده  -9استاندارد و دستورالمعل هاي فني وپژوهشي
 -1-9سيستم اندازه گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني وپژوهشي متريك خواهد بود  ،مگر آن كه بنا به ضرورت ،
سيستم اندازه گيري ديگري در پيوست  1تعيين شده باشد ويا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.
 -2-9مشاور بايد در انجام پژوهش وتنظيم گزارشها  ،از دستورالمعل هاي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و ساير
استانداردهاي معتبر استفاده كند .در صورت موجود نبودن موارد ياد شده از دستور العملهاي متعبر كه در پيوست شماره 1
تعيين شده است يا بعداً توافق مي شود استفاده كند.

ماده  – 11اقدامات مشاور كه نياز به تاييد كارفرما دارد
هرگاه مشاور هنگام انجام كار  ،براي تعيين نحوه ادامه كار  ،جلسه يا جلسات هماهنگي را به منظور اخذ تصميمات
راهبردي ضروري بداند  ،موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي براي كارفرما بفرستد .كارفرما تا  11روز از تاريخ
دريافت گزارش  ،نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي كند وتصميمات را در صورتجلسه اي تنظيم وبي درنگ به مشاور ابلاغ
مي نمايد .چنانچه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمات اقدام نكند مشاور خود تصميم
گيري نموده ونتيجه را به كارفرما اعلام مي كند.
ماده  -11نحوه تسليم و تاييد مدارك وگزارشها
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 -1-11مشاور گزارش ونتايج پژ وهش خود را براي هر فصل در پايان مدت مربوط ويا در مقاطعي كه در برنامه تفصيلي
پيش بيني شده است  ،ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه اي به به صورت نرم افزاري به كارفرما پس از دريافت مدارك
وگزارشهاي ياد شده  ،ظرف مدت يك ماه يا مدت پيش بيني شده در برنامه زماني تفصيلي  ،آنها را بررسي ونظر صريح
وروشن خود را با ذكر موارد در يك نوبت اعلام مي كند .
 -2-11چنانچه كارفرما مدارك وگزارشها را تاييد كند مشاور مدارك وگزارشهاي تاييد شده را در دو نسخه به همراه
نسخه
نرم افزاري وراهنماي آن نيز خلاصه گزارشها به كارفرما تسليم مي كند .در صورت مدت يك ماه يا در ده درصد مدت
تعيين شده
براي آن فصل  ،هر كدام كه بيشتر باشد  ،براساس نظر كارفرما موارد را اصلاح كرده ومدارك را در چهار نسخه تهيه وبه
همراه خلاصه گزارشها به كارفرما تسليم نمايد تا كارفرما انها را تاييد وابلاغ كند .تجاوز از اين مدت مشمول كاهش
حق الزحمه درج شده در قرارداد است  ،مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت قبلاً موافقت كرده باشد .
 -3-11در مواردي كه نظر اصلاحي اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد  ،مشاور با ارسال گزارش
توجيهي  ،دلايل خود را براي بررسي مجدد به كارفرما اعلام مي كند .چنانچه كارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود
اصرار داشته باشد مشاور موظف به اصلاح مدارك وگزارشهاي خود  ،براساس نظر كارفرما خواهد بود  ،مسئوليت اين نوع
تصميم گيريها بر عهده مشاور نيست .
 -4-11در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را مورد مدارك و گزارشهاي مشاور اعلام نكند ،مشاور
نظر كارفرما را استعلام مي نمايد وچنانچه تا  11روز از تاريخ دريافت استعلام  ،همچنان نظري از سوي كارفرما اعلام نشود ،
گزارشها و مدارك ارسالي تصويب شده تلقي مي گردد.
 -5-11مدارك وگزارشهاي تصويب شده هر فصل  ،مبناي كارهاي بعدي است ومشاور حق الزحمه مربوط را براساس
قرارداد دريافت مي كند.
ماده  -12تسهيلات برعهده كارفرما
كارفر ما تدابير ومساعدتهاي لازم را براي تسهيل كار مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد به ويژه در موارد زير براساس
درخواست مشاور فراهم مي كند:
 -1-12در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط طبق مندرجات شرايط خصوصي وبه صورت رايگان
 -2-12مجوز ورود كاركنان مشاور به مناطق ممنوع در رابطه با طرح پژوهشي
 -3-12مجوز تردد كاركنان خارجي معرفي شده از طرف مشاور
 -4-12ارتباط وتشريك مساعي با وزارتخانه ها ،سازمانها ،وساير موسسات ،
 -5-12تسهيلات ويژه اي كه طبق پيوست  1قراردادبايد توسط كارفرما دراختيار مشاور قرارگيرد .
 -6-12تمامي هزينه هاي اقدامهاي موضوع بندهاي  3-12تا  6-12برعهده مشاور است .
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ماده -13تضمين انجام تعهدات
 -1-13براي اطمينان از انجام تعهدات  11درصد از كل مبلغ قرارداد بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر به عنوان تضمين
انجام تعهدات از مشاور اخذ مي گردد  ،تضمين مذكور  11روز پس از خاتمه قرارداد و با تاييد ناظر به مشاور مسترد مي
گردد .
 -2-13در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  ،22تضمين انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط مي شود .
 -3-13تضمين يادشده بايدپس از تاييد مدارك و گزارشهاي موضوع خدمات ودر زمان تسويه حساب نهايي طبق ماده
 17آزاد شود .
ماده  -14پرداخت مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد كه بر اساس دستور العمل هاي مربوط طبق پيوست شماره  3تعيين شده
است ،از سوي كارفرما وبا رعايت مفاد قرارداد به مشاور پرداخت مي شود
ماده  -15نحوه پرداخت
 -1-15م بلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسليم نتايج وگزارش به صورت اقساط بر اساس پيشرفت كار ،
طبق برنامه زماني كه در پيوست  3تعيين و توافق شده است ،پرداخت مي شود .
 -2-15قسط آخر باقي مانده مبلغ قرارداد پس از تاييد گزارش پژوهش طبق ماده  17پرداخت مي شود .
 -3-15زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافي ،موضوع بند  ،3-3حسب مورد به تناسب پيشرفت كار و با توافق دو
طرف تعيين مي شود .
 -4-15هر يك از اقساط قرارداد طي صورت حسابي كه توسط مشاور تهيه وتسليم كارفرما مي شود ،پس از رسيدگي از
سوي كارفرما پرداخت مي گردد .
 -5-15كارفرما موظف است ظرف مدت  11روز پس از دريافت صورت حساب ،آن را مورد بررسي قرارداده و پس از
كسر كسور قانوني و قراردادي ضمن ارسال يك نسخه از صورت حساب تاييد شده  ،همراه به مستندات مربوط براي مشاور
 ،مبلغ آنرا پرداخت كند .
 -6-15هرگاه مشاور نسبت به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد  ،اعتراض
خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات حداكثر ظرف مدت  11روز از تاريخ دريافت صورت حساب اصلاح شده  ،به كارفرما
اعلام مي كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد  .هر كارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده  ،اصرار داشته باشد  ،بايد
نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام كند .در اين حالت  ،مشاور مي تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود از
طريق ماده  23اقدام كند و در صورت محق بودن ،اصل مبلغ به علاوه خسارت تاخير تاديه طبق بند  7-11را دريافت مي
كند.
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 -7-15در صورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورتحساب هاي تائيد شده بيش از يك ماه از
تاريخ دريافت آن تاخير كند ،براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه  ،اضافه بر اصل مبلغ تاخير شده مبلغي معادل
حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمايه گذاري بلند مدت پنج ساله ( مورد عمل در بانكهاي كشور ) در مبلغي كه پرداخت آن
به تاخير افتاده  ،به مشاور پرداخت مي كند .حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت سه ماه است ،در صورت افزايش
مدت  ،مشاور مي تواند طبق بند  2-8 -21درخواست خاتمه قرارداد نمايد .
ماده  – 16پيش پرداخت
 -1-16به درخواست مشاور  ،كارفرما  21درصد از مبلغ اوليه قرارداد را به عنوان پيش پرداخت  ،بدون كسر كسور قانوني
در مقابل ضمانت نامه بانكي معتبر  ،به مشاور پرداخت مي كند .اين مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب كسر
وتضمين مشاور به همان نسبت آزاد مي شود .
 -2-16در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد  ،چنانچه در تسويه حساب نهايي  ،مشاور بابت پيش پرداخت به كارفرما
بدهكار باشد .موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند و گرنه كارفرما از طريق قانوني نسبت به دريافت مطالبات خود
از محل سپرده ها  ،تضمينها و مطالبات مشاور  ،با اخذ هزينه هاي مربوط اقدام مي نمايد .
ماده  -17صورت حساب نهايي و تسويه حساب
 -1-17صورت حساب نهايي پس از تائيد گزارش پژوهش از سوي مشاور تهيه وبه منظور تائيد به كارفرما ارسال مي
شود  .اين صورت حساب شامل مبلغ قرارداد و مبالغي كه براساس مواد قرارداد به آن اضافه يا ازآن كسر مي شود.كسور
قانوني  ،پرداختهاي قبلي يا علي الحساب افزايش يا كاهش خدمات ،هزينه هاي تطويل وتعليق ،خسارت ونتايج ناشي از
دعاوي رسيدگي وقطعي شده ونظاير آن است  ،صورتحساب نهايي كه به ترتيب ياد شده تنظيم مي گردد ،ظرف پانزده روز
از تاريخ دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي وتاييد مي شود.
 -2-17در صورتي كه صورت حساب يادشده نياز به اصلاح داشته باشد  ،كارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه اي
كه طي مدت ياد شده با مشاور تشكيل مي دهد  ،مطرح نموده وبا مشاور توافق مي كند.
 -3-17صورتحساب توافق شده بوسيله دو طرف قطعي بوده واعتراض نسبت به آن وارد نيست ومبناي تسويه حساب
نهايي مشاور قرار مي گيرد  ،در اين حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد  ،وگرنه طبق مفاد بند -11
 6عمل مي شود .
 – 4-17هرگاه مشاور براساس صورت حساب نهايي بستانكار شناخته شود  ،تضمين حسن انجام كار او بي درنگ طبق
ماده  13آزاد ومطالبات وي حداكثر ظرف مدت  11روز پس از تاييد صورتحساب نهايي پرداخت مي گردد.
 -5-17هرگاه مشاور براساس صورتحساب نهايي بدهكار شود ،ظرف مدت  11روز از تاريخ تاييد صورت حساب  ،بدهي
خود را به كارفرما مي پردازد .در اين صورت بي درنگ تضمين حسن انجام كار او آزاد مي شود وچنانچه از اين پرداخت
خودداري كند ،كارفرما حق دارد از محل سپرده ها ،تضمينها ومطالبات مشاور  ،طلب خود را دريافت كرده وسپس باقيمانده
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مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد واگر مبالغ مذكور براي وصول مطالبات كافي نباشد .طبق قوانين جاري
كشورحق خواهد داشت  ،مطالبات خود را از ساير دارايي هاي او وصول كند.
ماده  -18تغييرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد
مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير مي تواند با پيشنهاد هر يك از دو طرف تغيير يابد در چنين
مواردي مشاور با توجه به مفاد ماده مربوط  ،تغييرات لازم در مدت ومبلغ قرارداد  ،براساس مباني قرارداد  ،وتاثير آن بر روي
خدمات انجام شده وبرنامه زماني ونيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده وطي گزارشي به كارفرما اعلام كند.كارفرما حداكثر
 11روز پس از دريافت گزارش  ،نظر خود را اعلام خواهد كرد ونتايج طي صورتجلسه اي تنظيم وملاك عمل قرار مي گيرد
.
در پايان مدت اوليه قرارداد  ،مجموعه تغييرات مدت ناشي از بندهاي زير  ،در صورتجلسه اي به عنوان كاهش يا تمديد
مدت در اسناد ومدارك قرارداد منظور مي گردد.در صورت عدم توافق دو طرف در مورد ميزان انواع تاخيرها  ،موضوع بنا به
درخواست هر يك از دو طرف طبق ماده  23رسيدگي مي شود .
 -1-18تغيير حدود خدمات
 -2-18بروز تاخير به عللي خارج از قصور مشاور
 -3-18وقوع حوادث قهريه وبروز شرايط اضطراري
 -4-18تعليق كارها از طرف كارفرما
 -5-18تاخير غير مجاز از سوي مشاور
ماده -19خسارت تاخير
 -1-19بابت تاخير غير مجاز مشاور ،خسارتي معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخير غير مجاز در مبلغ قرارداد تقسيم بر
مدت قرارداد وحداكثر تابيست درصد مبلغ قرارداد ،از مشاور دريافت مي شود .
ماده  – 21تعليق
 -1-21كارفرما مي تواند با اعلام قبلي ده روز به مشاور در حين انجام خدمات  ،تمام يا فصلهايي از خدمات را طي
ابلاغيه اي كه تاريخ شروع وخاتمه تعليق در آن معين شده است  ،به حالت تعليق در آورد .
 -2-21تعليق خدمات از سوي كارفرما براي يك بار مجاز است .مدت تعليق حداكثر يك چهارم مدت اوليه وي  1ماه
هركدام كمتر است مي باشد .
 -3-21در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد كارفرما حداكثر تا 11روز قبل از پايان مدت تعليق موضوع را به
مشاور پيشنهاد مي كند ودر صورت موافقت مشاور حداكثر به مدت  3ماه وبدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت تمديد
شده قرارداد تمديد مي شود در غير اينصورت با درخواست مشاور به قرارداد خاتمه داده مي شود .
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 -4-21پرداخت هزينه هاي مربوط به دوران تعليق خدمات  ،ماهانه معادل  31درصد حق الزحمه متوسط ماهانه مي
باشد  ،پرداخت اين مبلغ براي حداكثر 1ماه وبه صورت اقساط ماهانه مجاز است .
 -5-21مشاور موظف است از تاريخ شروع تعليق خدمات مربوط را متوقف كند وحداكثر ظرف مدت  11روز گزارش
پژوهش را تا هنگام اعلام تعليق تهيه وبا تعيين ميزان هزينه هاي تعليق موضوع بند  21-1به كارفرما تسليم نمايد .
 -6-21مشاور  21روز قبل از انقضاي مدت تعليق يا تمديد تعليق  ،نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد
استعلام
مي كند ،در صورت ابلاغ شروع كار به شرح ياد شده ،اجراي قرارداد ادامه خواهد يافت  ،در غير اينصورت مشاور مي تواند
خاتمه قرارداد را درخواست كند.
 -7-21چنانچه در دوران تعليق كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد  ،موضوع را به مشاور ابلاغ مي كند دراين صورت
حداكثر ده روز پس از ابلاغ كار ادامه مي يابد .
ماده  -21خاتمه دادن به قرارداد
 -1-21كارفرما مي تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد .
 -2-21در هر فصلي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد ،موضوع را با تعيين مهلت دو ماهه به مشاوره
اعلام مي كند .
 -3-21مشاور پس ازدريافت ابلاغ خاتمه قرارداد  ،بي درنگ بايد كار را متوقف كند وتا  11روز ،گزارش وضعيت
پيشرفت و گزارش پژوهش را تا هنگام ابلاغ ياد شده تهيه و تسليم كند .اين گزارش بايد حاوي وضعيت پژوهش  ،پيشرفت
آن وهمچنين بخش هايي كه تكميل آن به لحاظ حفظ منافع كار در مدت دو ماهه ياد شده ضروري و امكان پذير است ،
همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد .
 -4-21هرگاه كارفرما راسا"يا براساس گزارش مشاور تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات نا تمام
تكميل گردد ،بايد موضوع را به مشاوره اعلام كند .در اين صورت ،مشاور موظف است خدمات تكميلي را در مهلت دو ماهه
انجام دهد .
 -5-21در هر صورت مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك و گزارش
پژوهش و ارائه صورت حساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد مانند
موافقتنامه ها يا تعهدات مشاور در مقابل كارمندان خود يا موسسات ديگر ونيز هزينه هاي ناشي ازپايان دادن قرارداد مانند
موافقتنامه ها يا تعهدات مشاور در مقابل كارمندان خود يا موسسات ديگر ونيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده
آنها به كشورشان وهزينه حمل لوازم آنها به
كشورشان  ،مشروط بر اينكه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مشاورپرداختي نشده
باشد  ،اقدام نمايد .
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 -6-21كارفرما متعهد است ،ظرف مدت  11روز پس از دريافت صورت حساب و صورت هزينه هاي موضوع بند 1-21
نسبت به بررسي آن بر اساس شرايط قرارداد وميزان خدمات انجام شده اقدام وطبق مفاده ماده 17با مشاور تسويه حساب
كند .سپرده حسن انجام كار مشاور در اين حالت با توجه به ماده  17آزاد مي گردد .
 -7-21در مورد شمول بند  2-1-26چنانچه منع قانوني رفع نشود  ،به قراردادي از سوي كارفرما خاتمه داده مي شود و
طبق مفاد اين ماده عمل مي گردد .
 -8-21مشاور مي تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير درخواست كند .
 -1-8-21در صورت تاخير مازاد بر  3ماه در پرداخت مطالبات خود مطابق بند 7-11
 -2-8-21در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت خسارت تاخير مجاز  ،موضوع بند 2-11
 -3-8-21در صورت تمديد مدت تعليق بيش از  1ماه  ،موضوع بند 3-21
 -1-8-21در صورت انجام ندادن مفاد بند  1-12از سوي كارفرما بيش از  3ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني
 -21-8-1در صورت عدم تبعيت كارفرما از راي مرجع حل اختلاف
 -21-1در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه هاي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مشاور شده
است ،رفع كند مشاور از درخواست صرف نظر مي كند وخدمات خود ادامه مي دهد در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت
يك ماهه  ،قرارداد خاتمه يافته تلقي شده وساير اقدامها طبق مفاد اين ماده انجام مي شود.
ماده  - 22فسخ قرارداد
 -1-22كارفرما مي تواند در هر يك از موارد زير بدون اخطار قبلي  ،قرارداد را فسخ موضوع رابه مشاور ابلاغ كند.
 -22-1-1اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مشاوره در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد به استثناي
مورد بند 2-1-26
 -22-1-2عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند 2-1-26
 - 22-1-3انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز كارفرما
 -22-1-1ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت
 -22-1-1اثبات اين مطلب كه مشاور براي گرفتن كار به كاركنان كارفرما دستمزد پاداش يا هدايايي داده يا آنها يا
واسطه هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است .
 -2-22كارفرما در صورت تحقق هريك از موارد زير ،ابتدا به مشاور اخطار تا نسبت به رفع نواقص واشكالها اقدام كند
وجريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول در آورد در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در
پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هياتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام
سازماني كارفرما بررسي وتاييدشده ومراتب پس از اخذ موافقت مقام ياد شده به مشاور ابلاغ گردد.
 – 22-2-1تاخير غير موجه در انجام خدمات بيش از  31درصد مدت مربوط
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 -22-2-2مشاور با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد موظف است از ادامه كار خودداري كند بي درنگ كارفرما را از وضعيت كار
مطلع سازد وطي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي شود(حداقل دو هفته) اصل مدارك وگزارشهاي كار انجام شده تا آن
را به كارفرما تحويل دهد.
 -3-22كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار نفع خود اقدام كرده ونسبت
به تعيين مبلغ مربوط به كار انجام شده قابل قبول تاتاريخ فسخ طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد.بديهي است كارفرما
موضوع را بي درنگ به سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به منظور اقدام لازم اعلام مي كند..
ماده  – 23حل اختلاف
 -1-23هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد دو طرف مي توانند براي حل سريع آن
قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند  3-23برحسب مورد ،به روش تعيين شده در بندهاي  1-1-23ويا
 2-1-23عمل نمايد .
 -23-1-1در مورد مسائل ناشي از برداشتهاي متفاوت دو طرف از بخشنامه هايي كه به استناد ماده  23قانون برنامه
وبودجه از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ابلاغ شده است ،هريك از دو طرف از سازمان مديريت وبرنامه ريزي
كشور چگونگي اجراي بخشنامه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ،
اعلام مي شود عمل كنند.
 -23-2-1در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند  1-1-23است رسيدگي واعلام نظر درباره آنها به كارشناس يا
هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي در
چارچوب قرارداد وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گردد عمل كنند.
 -2-23در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند  2-1-23به توافق نرسند يا نظر
اعلام شده طبق بندهاي  1-1-23و 2-1-23مورد قبول هريك از دو طرف نباشد براي حل اختلاف طبق بند  23-3اقدام
مي گردد.
 -3-23هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيد  ،كه راجع به اموال باشد  ،هريك از
طرف ها مي تواننددر خواست ارجاع موضوع يا موضوع هاي مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان مديريت وبرنامه
ريزي كشور ارائه كنند.
تبصره يك :چنانچه رئيس سازمان با تقاضاي ياد شده موافقت نمود  ،مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود.
تبصره دو:رسيدگي واعلام نظر شوراي عالي فني بايد در چارچوب قرارداد وقوانين ومقررات مربوط انجام شود.پس از اعلام
نظر شورا ،دو طرف طبق آن عمل خواهند كرد.
 -4-23ارجاع موضوع هاي مورد اختلاف به شوراي عالي فني  ،تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهند وموجب
نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل كنند.
ماده  -24ماليات بيمه وساير حقوق وعوارض قانوني
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 -1-24پرداختتت هرگونتته ماليتتات ،عتتوارض ،حتتق بيمتته تتتامين اجتمتتاعي وستتاير حقتتوو دولتتتي مربتتوط بتته مشتتاور
وكاركنان او ونيز حقتوو گمركتي وعتوارض مربتوط بته لتوازم و وستائل متورد نيتاز مشتاور كته در تتاريخ امضتاي ايتن
قرارداد برقرار استت يتا در آينتده برقترار خواهتد شتد وبته ميتزان آن در آينتده تغييتر متي نمايتد  ،بتا رعايتت مفتاد بنتد
 2-21بتته عهتتده مشتتاور استتت  .مبتتالغي از ايتتن مالياتهتتا و عتتوارض و بيمتته وستتاير حقتتوو دولتتتي كتته بايتتد بتتر طبتتق
قتتوانين و مقتتررات ازطريتتق كارفرمتتا وصتتول شتتود ،از پرداختهتتاي مشتتاور كستتر وبتته حستتاب وي بتته مراجتتع مربوطتته
حواله مي گردد .در صورت نپترداختن ويتا تتاخير در واريتز كستور قتانوني يتاد شتده  ،جبتران زيتان هتاي آن بتر عهتده
كارفرما خواهد بود .
 -2-24در صتتورتي كتته ماليتتات ،عتتوارض ،حتتق بيمتته تتتامين اجتمتتاعي و ستتاير حقتتوو دولتتتي  ،جتتز آنهتتايي كتته در
هنگام امضتاي قترارداد وجتود دارد ،تغييتر كنتد مبلتغ قترارداد مشتاور نيتز توستط كارفرمتا بته تناستب براستاس دستتور
العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعديل خواهد شد .
ماده  -25مسئوليت مشاور
 -1-25مشتتاوردرقبال كارفرمتتا وبتتراي ارائتته ختتدمات پتتيش بينتتي شتتده درپيوستتت هتتاي شتتماره 1و 2ايتتن قتترارداد
مسئول است .
 -2-25تاييد خدمات ويا مدارك و گزارشهاي پژوهش مشاور از سوي كارفرما از مسئوليتهاي مشاور در رعايت استاندارد
ها واصول علمي وفني نمي كاهد ودر هرحال مشاور مسئول و جوابگوي كاستي ها يي است كه به علت نقص كار او بعدها
مشاهده گردد .
 -3-25مسئوليت مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث ،اعم ازحقيقي يا حقوقي،كه بر حسب
ضرورت مورد تاييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد  ،كماكان همان مسئوليت هاي موضوع اين قرارداد است وموافقت كارفرما
نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات ومسئوليتهاي مشاور در برابر كارفرما نخواهدبود .
ماده  -26ممنوعيت قانوني
 -1-26مشاور اعلام مي كند كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول ممنوعيت اصل  111قانون اساسي وقانون منع مداخله
كاركنان دولت مصوب  1337/11/22نيست .
 -1-1-26در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود با تغييراتي در صاحبان سهام  ،مديران يا بازرسان مشاور ايجاد
شودكه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد  ،قرارداد فسخ مي شود.
 -2-1-26در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد شود كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ،
مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند ودر صورتي كه منع قانوني رفع نشود ،كارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد
.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند ،كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايند .
 -2-26كاركنان خارجي مشاور و به همراهان ايشان حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.
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 -3-26مشاور موظف است تمام نتايجي را كه در جريان انجام پژوهش تحصيل يا توليد مي كند محرمانه تلقي كند
وحداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها بكار بندد .
ماده  -27حوادث قهري
در موارد وقوع حوادث قهري وبروز شرايط اضطراري مانند جنگ اعلام شده يا نشده انقلابها واعتصابهاي عمومي ،شيوع
بيماريهاي واگيردار ،زلزله ،سيل وطغيانهاي غير عادي وخشكساليهاي بي سابقه وهمچنين آتش سوزيهاي دامنه دار ،طوفان
وحوادث مشابه كه ناشي از كار مشاور نباشد  ،به ترتيب زير عمل خواهد شد.
 -1-27هرگاه بروز شرايط اضطراري انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غير ممكن سازد مي تواند پايان
قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند.
 -2-27هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد وادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان پذير نباشد .
ماده  -28انتقال به غير
 -1-28مشاور حق ندارد بدون كسب مجوز كارفرما موضوع اين قرارداد رابه شخص حقيقي ياحقوقي ديگري منتقل يا
واگذار كند.
 -2-28كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از حقوو يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند.در
اين صورت انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوو يا اختبارات تفويض شده بر عهده آن اشخاص خواهد بود .
ماده  -29رعايت مقررات ايمني
مشاور بايد اطمينان يابد كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن ومطمئن انجام مي دهندو ضوابط ايمني را تمام مراحل
انجام كار رعايت مي كنند.
ماده  -31مالكيت مدارك و نتايج پژوهش
نتايج ومدارك و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد توسط مشاور تهيه مي شوند متعلق به كارفرماست  ،مشاور مي تواند
با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارشهايي ياد شده را نزد خود نگاه دارد در صورتي كه شرايط
خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد ،مشاور حق دارد با استفاده از پژوهش انجام شده در قرارداد مقالات علمي را به
مجوز كارفرما در سمينارها ،اجلاسها  ،نشريات علمي و فني منتشر نمايد.
تبصره :در مورد پايان نامه هاي دانشجويي براي ارائه به دانشگاه يا اساتيد مربوطه به مجوز كارفرما نياز نيست .
ماده  -31ابلاغها
هر گونه اطلاعيه مستند دستور كار ،اعلام نظر يا تعليق پايان دادن به قرارداد و موارد مشابه ،تنها به صورت كتبي معتبر
خواهد بود .
رسيد دبير خانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي ،ملاك تسليم گزارشها ومدارك و مكاتبات است .
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ماده  -32زبان قرارداد
زبان قرارداد فارسي است در صورتي كه مدارك قرارداد علاوه بر زبان فارسي به زبانهاي ديگري تهيه شده باشد متن
فارسي معتبر است .مشاور بايد مدارك و گزارشهاي پژوهش و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي تهيه
كند .
ماده  -33قانون حاكم بر قرارداد
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران است .
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