قرارداد مسئول فنی شرکت ...
به موجب ماده  2آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال و با رعایت بند  35مااده  1آیاین ناماه
مذکور و نیز با رعایت سایر قوانین کشور از قبیل قانون کار و ...این قرارداد به شرح ذیل منعقد میگردد:
ماده  -1طرفین قرارداد:
طرف اول :شرکت  ..............................باه نااینادگی آقااناان ...................... .مادیر عامال شارکت به شمهره ششمسه/ه دش ه ش
ملی....................شب شآد س ................................................................................:شبه عنوان کارفرما
طرف دوم :آقاانان .................. .فرزند  ..................به شااره شناسنامه ...............کاد میای  ....................صاادره از  .............باه
عنوان مسئول فنی شرکت..............
ماده  2موضوع قرارداد:
 ارائه ندمات کارشناسی ،مشاورهای آموزشی و  .........................................................و اعاال مدیریت و نظارت اصولیو به کارگیری کییه مقررات ،ضوابط،و دستورالعایهای مربوط به تولید باذر و نهاال در مازار ا نهالساتان متعیا باه
شرکت یا پیاانکاران طرف قرارداد با شرکت ..................
 ...................................... ................................... ...................................ماده  -3مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ ................................لغایت  ........................................منعقد به مدت  ........................منعقد میگردد
ماده  -4محل انجام قرارداد
محل انجام این قرارداد عالوه بر دفتر شرکت ،مزار ا نهالستان شرکت یا پیاانکاران طارف قارارداد شارکت واقا در ..............
جاعا به میزان  ..............................هکتار به شرح پیوست میباشد.
ماده  -5مبلغ و نحوه پرداخت هزینه اجرای قرارداد:
مبیغ قرارداد معادل  ..........ریال میباشد که ماهانه توسط طرف اول قرارداد به طرف دوم پس از کسر کساورات قاانونی پردانات
میگردد
ماده  -6تعهدات طرف اول قرارداد
 اطال رسانی و معرفی کشاورزان پیاانکار طرف قرارداد با شرکت به مسئول فنی تامین محل استقرار برای طرف دوم قرارداد پردانت مبیغ قرارداد مطاب ماده 5 انجام توصیه های مسئول فنی که کتبا اعالم میگردد مکاتبات انجام شده با نظر مسئول فنیماده  -7تعهدات طرف دوم قرارداد
 نظارت دقی فنی بر عاییات تولید بذرانهال و رعایت کییه ضاوابط و دساتورالعایهای فنای صاادره توساط موسساهتحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 -هاکاری کامل با کارشناسان موسسه فوق و عال به توصیههای فنی آنها

 ارائه توصیه فنی به کارفرما به صورت کتبی جهت کسب کیفیت الزم مورد نظر موسسه بر اساس استانداردهای ابالغشده
ماده  -8کسورات قانونی
ک ییه کسورات قانونی متعی به این قرارداد مطاب قوانین و مقررات جاری کشور کسر و به مراج قانونی ذیربط پردانت میگردد
ماده  -9شرایط تمدید یا فسخ قرارداد
این قرارداد در شرایط ذیل تادید یا فسخ میگردد
 ........................................ ....................................... ....................................... .......................................ماده  -10نسخ قرارداد
این قرارداد در  9ماده و  .....نسخه تنظی .گردیده که پس از امضای طرفین قرارداد دارای ارزش و اعتبار یکسان باوده و رعایات
مفاد آن برای هر دو طرف الزامی است.

محل امضای طرف اول قرارداد

محل امضای طرف دوم قرارداد

