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 . ……...............................………………شرکت .. ………………بعنوان . …………………این قرارداد فی مابین آقای /خانم 

 . ……………نامیده می شود از یک طرف و آقای « کارفرما»که من بعد در این قرارداد  ………………….......………………به نشانی: 

   …………………………………………..................……...به نشانی: . ………………دارای کدملی  ……………فرزند 

 ود.نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد می ش« مشاور»که در این قرارداد من بعد …………………………..و شماره همراه  

 موضوع قرارداد : -1ماده  

 BIMP  (Business Intelligence Management Platform)هوش تجاریمدیریتی  فرمپلتطراحی و پیاده سازی 

 .......................................... رد
 :شامل بخشهای زیر

سیستم مدیریت مشتریانطراحی و پیاده سازی   -1-1 

مدیریت محصوالت و خدماتطراحی و پیاده سازی سیستم    -1-2 

  مدیریت هزینه طراحی و پیاده سازی سیستم  -3-1

 درامد مدیریت طراحی و پیاده سازی سیستم -4-1 

  حسابداری صنعتیطراحی و پیاده سازی سیستم  -5-1

  انبارطراحی و پیاده سازی سیستم  -6-1

  شبکه بازاریابانطراحی و پیاده سازی سیستم  -6-1

  ربات هوشمند مدیریتیطراحی و پیاده سازی  -6-1

  مدت قرارداد :  -2ماده  

  می باشد .  ماهیک  ، 3ماده مبلغ مندرج در  پرداخت  مدت قرارداد بعد از

لغ قرارداد -3ماده     مب

 (میلیون ریال  .…………………………………به حروف )ریال .……………خدمات موضوع این قرارداد مجموعاً بلغ قرارداد برای اجرای م

 شماره شبای زیر، واریز و یاشماره کارت به از طرف کارفرما  نامه کتبی، گذشت یک هفته از زمان تحویل کار و اخذ رضایتپس از بعنوان پیش پرداخت و مابقی 

 : گرددمی پرداخت 

10                  3321                   8319             شماره کارت   11         589 نک سپه                 2  IR 53  0150  0000 0124  5301  0305  02        شماره شبای                                                                                                                                                                                       با

 مبلغ پرداخیت در این قرارداد بصورت خالص بوده و کلیه کسورات قانوین به عهده کارفرما می باشد . : 2تبرصه  



هدات مشاور -4ماده   تع

 الت ممکن به انجام برساند.حبا بهینه ترین این قرارداد ،  5دن تعهدات کارفرما طبق ماده مشاور موظف است موضوع قرار داد را درصورت محقق ش -1-4

ارکی که جهت این پروژه بصورت کلیه اسناد و مدارک پروژه که از طرف کارفرما در اختیار مشاور و همکاران وی قرار میگیرد و همچنین اسناد و مد -2-4

مدارک بدون اجازه کتبی کارفرما در  ومتعلق به کارفرما بوده و محرمانه تلقی میگردد. قرار دادن این اسناد   گرددخروجی مکتوب در قالب گزارش ها تهیه می

  اختیار دیگران، تخلف از قرار داد حاضر محسوب شده و به کارفرما حق فسخ قرار داد را خواهد داد .

  ندارد. مشاور حق واگذاری انجام موضوع این قرار داد به دیگری را -3-4

 . مشاور موظف است به محض امضاء قرار داد نسبت به انجام خدمات مشاوره ای خود اقدام نماید -4-4

ات و نظرات مشاور با امضای این قرار داد، اذعان نمود که توانایی علمی و عملی الزم برای اجرای موضوع قرار داد را داشته و صحت و سقم کلیه گزارش -5-4

  .تائید می نمایدکارشناسی خود را 

ا -5ماده     تعهدات کارفرم

 . رار دهدکارفرما متعهد است مدارک و همچنین تسهیالت ، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز و متعارف جهت اجرای صحیح قرارداد را در اختیار مشاور ق -1-5

کامل کارکنان شرکت کارفرما برای اجرای هر تامین محل کار ،غذا ،امکانات مناسب و همچنین همکاری ن حضور مشاور ، مادر زکارفرما متعهد است  -2-5

 . برای مشاور فراهم نمایددر مدت پیمان چه بهتر عملیات موضوع قرارداد را 

ف -6ماده    تال  حل اخ

 3ت عدم حصول نتیجه از طریق هیأت ر صورت بروز هر گونه اختالف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این قرارداد ، طرفین بدوًا از طریق مذاکره مستقیم و در صورد

مرضی الطرفین قابل حل و فصل خواهد بود. در صورت عدم موافقت طرفین  نفره داوری ، متشکل از نماینده کارفرما، نماینده مشاور و یک نفر متخصص حرفه ای 

  .روز، موضوع اختالف در محاکم ذیصالح مطرح و پیگری خواهد شد 7در انتخاب داور ، ظرف مدت 

خطار و نشاین طرفنی قرارداد -7ماده     ا

ترتیب فوق عمل نشده ، قامتگاه مشاور همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطالع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ا

  .طالع ، قابل قبول نخواهد بود.ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابالغ شده محسوب و عذر عدم ا

  فورس ماژور -8ماده  

را بال درنگ به متعهد ر صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود د

  توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود. ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با 

 فسخ قرارداد -9ماده  

، متعهد له  حق  عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد

 خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید.

  نسخ قرارداد -10ماده 

بین طرفین مبادله  ………………………………نسخه واحد االعتبار تنظیم و در تاریخ  2تبصره و در  2ماده و  10صفحه شامل  4این قرارداد در 

  . گردید

 

   امضاءکارفرما                                                                                                                                                           امضاء مشاور 


