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  نظافت و خدمات مورد نیاز مرتبط

دانشگاه مابین فی ......................مورخ 

شرکت و  از یک طرف به عنوان کارفرما

 به شماره شناسنامه ..............  فرزند

د ــبا شرایط ذیل منعق شودمحسوب می

شرایط مناقصه،نظافت و )1(تأمین نیروي مورد نیاز براي انجام کلیه امور خدمات و نظافت اعالم شده در بند 

تمیز کردن کلیه امور خدمات نظافت که شامل جاروکشی،گردگیري،طی کشی،

ي تعیین شده،جابجایی وسایل و لوازم در داخل 

با نظر کارفرما،انجام امور آبدارخانه و 

توزیع چاي،پذیرایی از کارکنان و اساتید و مدعوین دانشگاه در وقت اداري و خارج از وقت اداري و 

  .،نامه رسانی داخل دانشگاه

کلیه خدمات مورد نیاز در اوراق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه درج گردیده است و تأکیداً 

انجام آن در ساعات اداري،غیر اداري،ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی و کل ایام هفته در تعهد و جزء 

  .باشد

از پرداخت  اعم هاي مربوطهمبلغ کل قرارداد از شروع تا خاتمه بصورت حجمی با درنظر گرفتن کلیه هزینه

تأمین نیروي جایگزین و براي امور نظافت،

براساس  هاي احتمالی ساالنهافزایش
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نظافت و خدمات مورد نیاز مرتبطداد  واگذاري امور قرار

  دانشگاه دامغان

مورخ  ............. شمارهمناقصه برگزاري صورتجلسه 

به عنوان کارفرما دانشگاه رئیسعبدالعلی بصیري  دکتر به نمایندگی آقاي

فرزند ................مدیر عاملی به ............... شماره ثبت

محسوب میعنوان پیمانکار  بهاز طرف دیگر که  ..................

تأمین نیروي مورد نیاز براي انجام کلیه امور خدمات و نظافت اعالم شده در بند 

کلیه امور خدمات نظافت که شامل جاروکشی،گردگیري،طی کشی، ارزیابی و پاسخگویی در

ي تعیین شده،جابجایی وسایل و لوازم در داخل هاآوري زباله وحمل آن به مکانها و غیره و جمع

با نظر کارفرما،انجام امور آبدارخانه و )ها و غیرهخوابگاه(دانشگاه و اماکن مورد اجاره در خارج از دانشگاه

توزیع چاي،پذیرایی از کارکنان و اساتید و مدعوین دانشگاه در وقت اداري و خارج از وقت اداري و 

،نامه رسانی داخل دانشگاه)نشجوییاداري،اساتید،دا(اردوهاي دانشگاهیها و مراسمات و 

کلیه خدمات مورد نیاز در اوراق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه درج گردیده است و تأکیداً 

انجام آن در ساعات اداري،غیر اداري،ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی و کل ایام هفته در تعهد و جزء 

  .باشدوظایف اصلی پیمانکار می

باشدمی ده ماهمعادل  31/5/1395لغایت  1/8/1394مدت این قرارداد از تاریخ 

مبلغ کل قرارداد از شروع تا خاتمه بصورت حجمی با درنظر گرفتن کلیه هزینه

براي امور نظافت، حقوق نیروي مورد نیاز،خرید لوازم و ملزومات بهداشتی

افزایش درنظر گرفتن  با رضایت و آگاهی طرفین و،خسارت احتمالی

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

  

صورتجلسه  به استناداین قرارداد 

به نمایندگی آقاي دامغان

شماره ثبت به ......................

.................. صادره از ..........

  . گرددمی

  :موضوع قرارداد: 1ماده 

تأمین نیروي مورد نیاز براي انجام کلیه امور خدمات و نظافت اعالم شده در بند 

ارزیابی و پاسخگویی در

ها و غیره و جمعشیشه

دانشگاه و اماکن مورد اجاره در خارج از دانشگاه

توزیع چاي،پذیرایی از کارکنان و اساتید و مدعوین دانشگاه در وقت اداري و خارج از وقت اداري و 

ها و مراسمات و مناسبت

کلیه خدمات مورد نیاز در اوراق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه درج گردیده است و تأکیداً : 1تبصره 

انجام آن در ساعات اداري،غیر اداري،ایام تعطیل رسمی و غیر رسمی و کل ایام هفته در تعهد و جزء 

وظایف اصلی پیمانکار می

  :مدت قرارداد:  2ماده 

مدت این قرارداد از تاریخ 

  :مبلغ قرارداد:  3ماده 

مبلغ کل قرارداد از شروع تا خاتمه بصورت حجمی با درنظر گرفتن کلیه هزینه

حقوق نیروي مورد نیاز،خرید لوازم و ملزومات بهداشتی

خسارت احتمالیپرداخت 
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ریال تعیین ..........................................................

نیاز هاي احتمالی حجم کار و خدمات مورد 

د اداري،پژوهشکده و ـاي جدیـهمان

به انضمام لیست بیمه  از طرف شرکت

و تأیید سازمان تأمین اجتماعی و کسر کلیه کسورات 

و ارائه لیست پرداخت شده )ناظر دانشگاه

  .کار که به تأیید بانک عامل رسیده است،انجام خواهد شد

،شامل تأمین ي اجباري قانونیهابیمه

که ناشی از کم کاري یا وارد  (بینی شده در قرارداد

عدم تأمین به موقع  وکمبود  یابر اثر عدم مهارت نیروهاي بکار گرفته شده و 

  .باشدبه عهد پیمانکار می

خدمات موضوع قرارداد  انجام هریک از 

حداقل به میزان حقوق و مزایاي افراد 

جهت همکاري و ایجاد  خود و ناظر

  .امور خدمات مورد نیاز روزانه کتباً و رسماً به پیمانکار معرفی نماید
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..........................................................مبلغ  برگه اعالم قیمت و تأیید شده در صورتجلسه مناقصه

   

هاي احتمالی حجم کار و خدمات مورد توجه به افزایش یا کاهشمبلغ این قرارداد با 

مانـش ساختـزایـیا اف وسال از جمله تابستان  دانشـگاه در ایـام مختلف

  .قابل اجرا است

از طرف شرکت ارائه صورت وضعیت ماهیانهپرداخت مبلغ قرارداد پس از 

و تأیید سازمان تأمین اجتماعی و کسر کلیه کسورات  براي نیروهاي بکار گرفته شده 

ناظر دانشگاه(تأیید نماینده کارفرما پس از احتمالی هاي

کار که به تأیید بانک عامل رسیده است،انجام خواهد شدحقوق و مزایاي ماه قبل نیروهاي پیمان

  

بیمه وتکلیفی ي هااین قرارداد،شامل مالیاتپرداخت کلیه کسورات قانونی 

بینی شده در قراردادهاي احتمالی پیشجریمهاجتماعی،بیمه مسئولیت و 

بر اثر عدم مهارت نیروهاي بکار گرفته شده و  کهنمودن خسارات عمدي 

به عهد پیمانکار می) باشدوسایل و مواد شوینده و نداشتن کیفیت مواد مذکور می

   :شرایط عمومی و اصالح قرارداد

انجام هریک از  بودن مستخدم رسمی در تواند در صورت دارا

حداقل به میزان حقوق و مزایاي افراد (با توافق پیمانکار،اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد

  .به پیمانکار اعطا نماید

و ناظر االختیارنماینده تام یک نفر را به عنوان موظف است

امور خدمات مورد نیاز روزانه کتباً و رسماً به پیمانکار معرفی نماید

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

برگه اعالم قیمت و تأیید شده در صورتجلسه مناقصه

 .و قطعی گردیده است

مبلغ این قرارداد با : 1تبصره 

دانشـگاه در ایـام مختلف

قابل اجرا است% 25غیره تا سقف 

پرداخت مبلغ قرارداد پس از : 2تبصره 

 پرداخت شده ماه قبل

هايقانونی،کسر جریمه

حقوق و مزایاي ماه قبل نیروهاي پیمان

  :کسورات قرارداد: 4ماده 

پرداخت کلیه کسورات قانونی 

اجتماعی،بیمه مسئولیت و 

نمودن خسارات عمدي 

وسایل و مواد شوینده و نداشتن کیفیت مواد مذکور می

شرایط عمومی و اصالح قرارداد: 5ماده 

تواند در صورت داراکارفرما می) 5 -1

با توافق پیمانکار،اجازه استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد

به پیمانکار اعطا نماید)مذکور

  :تعهدات کارفرما: 6ماده 

موظف است کارفرما) 6 – 1

امور خدمات مورد نیاز روزانه کتباً و رسماً به پیمانکار معرفی نماید درهماهنگی 
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از محل اعتبار مورد نیاز خود  هاي انجام خدمات

و کسر کسورات قانونی و  توسط ناظر

صرفاً از طریق نماینده  کارفرما موظف است اطالعات الزم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد

مابین را به هر دلیل تشخیصی اهمیت موضوع قرارداد حق فسخ یکطرفه قرارداد فی

توسط مسئولین دانشگاه اعم از ورشکستگی پیمانکار،عدم انجام تعهدات،عدم رضایت از خدمات،واگذاري 

موضوع قراداد به شخص ثالث،و عدم رعایت قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی،و غیره را براي خود 

براي فسخ قرارداد،حداقل یکماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به 

اعالمیه چنین فسخی باید بصورت کتبی و بصورت نامه سفارشی یا فاکس به آدرسی که پیمانکار 

تواند موضوع قرارداد را به قرارداد کارفرما می

د به پرداخت ـار متعهـجام برساند و پیمانک

  .خواهد بود)در مقابل کارفرما

،کارفرما حق دارد از سوي مراجع قانونی

االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی 

معرفی نماید و در تمامی ساعات اداري و انجام مورد 

که داراي تجربه  موجود در دانشگاه

یا نماید و ه،شرایط و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام موضوع قرارداد م
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هاي انجام خدماتهزینه موظف است براساس این قرارداد

توسط ناظر صورت وضعیت و تأیید بررسی وصول و  

  .پرداخت نماید

کارفرما موظف است اطالعات الزم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد

  .در اختیار پیمانکار قرار دهد

اهمیت موضوع قرارداد حق فسخ یکطرفه قرارداد فی کارفرما به دلیل

توسط مسئولین دانشگاه اعم از ورشکستگی پیمانکار،عدم انجام تعهدات،عدم رضایت از خدمات،واگذاري 

موضوع قراداد به شخص ثالث،و عدم رعایت قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی،و غیره را براي خود 

براي فسخ قرارداد،حداقل یکماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به  نمایدفوظ اعالم نموده و صرفاً تعهد می

اعالمیه چنین فسخی باید بصورت کتبی و بصورت نامه سفارشی یا فاکس به آدرسی که پیمانکار 

قرارداد کارفرما می در صورت فسخ.در این قرارداد تعیین نموده ارسال گردد

جام برساند و پیمانکنداند به اکه صالح میتصمیم خود و از طریق راهکارهایی 

در مقابل کارفرما(هاي اضافی ناشی از این تهیه و تدارك تا هر مبلغی که باشد،

از سوي مراجع قانونی نیروهاي پیمانکاربر مطالبات صدور رأي مبنی

  .بدهی پیمانکار به نیروهایش را از محل مطالبات وي پرداخت نماید

االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی پیمانکار ملزم است یک نفر را بعنوان نماینده تام

معرفی نماید و در تمامی ساعات اداري و انجام مورد  کارفرماالزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به 

  .نیاز خدمات در محل دانشگاه حضور فعال داشته باشد

موجود در دانشگاهاز نیروهاي داراي صالحیت اخالقی و کاري  تواند

،شرایط و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام موضوع قرارداد ماستفاده نماید

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

موظف است براساس این قراردادکارفرما ) 6 – 2

 ازپستخصیص یافته 

پرداخت نماید احتمالیهاي جریمه

کارفرما موظف است اطالعات الزم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد) 6 – 3

در اختیار پیمانکار قرار دهد معرفی شده

کارفرما به دلیل) 6 – 4

توسط مسئولین دانشگاه اعم از ورشکستگی پیمانکار،عدم انجام تعهدات،عدم رضایت از خدمات،واگذاري 

موضوع قراداد به شخص ثالث،و عدم رعایت قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی،و غیره را براي خود 

فوظ اعالم نموده و صرفاً تعهد میمح

  .پیمانکار اطالع دهد

اعالمیه چنین فسخی باید بصورت کتبی و بصورت نامه سفارشی یا فاکس به آدرسی که پیمانکار  : تبصره

در این قرارداد تعیین نموده ارسال گردد

تصمیم خود و از طریق راهکارهایی 

هاي اضافی ناشی از این تهیه و تدارك تا هر مبلغی که باشد،هزینه

صدور رأي مبنیدرصورت )6 – 5

بدهی پیمانکار به نیروهایش را از محل مطالبات وي پرداخت نماید

  تعهدات پیمانکار: 7ماده 

پیمانکار ملزم است یک نفر را بعنوان نماینده تام) 7 – 1

الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به 

نیاز خدمات در محل دانشگاه حضور فعال داشته باشد

تواندمیپیمانکار  )7 – 2

استفاده نماید باشندکافی می
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وي انسانی جدید پس از معرفی کتبی به انضمام کلیه مدارك شخصی آنها به امور 

  .جسمی با نظر کارفرما ایشان را بکارگیري نماید

گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي که به تأیید کارفرما 

انجام هرگونه امور خارج از موضوع قرارداد و بدون هماهنگی با کارفرما ممنوع و عواقب آن 

گردد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را بصورت مداخله 

  تعیین صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار الزامی است

و ارسال یک نسخه از قرارداد با هریک از نیروهاي درحال کار خود 

و  نموده صادرجهت پرداخت حقوق فیش 

وق قمقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر مصوبات بعدي را در انجام موضوع قرارداد،تعیین مزد و ح

هاي تشخیص حل کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایت و اجراي آراء مربوط هیأت

و باشد جه کارفرما نمیاختالف کارگري و سایر تعهدات قانون کار را بعهده گیرد و هیچگونه مسئولیتی متو

هایی به نیروهاي خود گردد متعهد به پرداخت و رعایت آن 

و موظف است حفظ شئونات اخالقی و اسالمی و جلب رضایت ارباب رجوع را به نیروهاي خود 

به بررسی و اصالح امور اقدام جبران خسارت نسبت 

  .،نسبت به جایگزینی نیروي متخلف اقدام الزم نماید

تواند از خدمات اتباع خارجی استفاده 

  ).درصورت تخلف قرارداد فسخ و تضامین الزم به نفع کارفرما ضبط خواهد شد

اعم از حقیقی یا (ع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً

قانون تأمین اجتماعی مفاصا حساب بیمه از 

                            بسمھ تعالی                                                                                         
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وي انسانی جدید پس از معرفی کتبی به انضمام کلیه مدارك شخصی آنها به امور در صورت نیاز به نیر

جسمی با نظر کارفرما ایشان را بکارگیري نمایداداري و تأیید صالحیت اخالقی و سالمت 

گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي که به تأیید کارفرما پیمانکار متعهد می

انجام هرگونه امور خارج از موضوع قرارداد و بدون هماهنگی با کارفرما ممنوع و عواقب آن 

  .متوجه پیمانکار خواهد بود

گردد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را بصورت مداخله پیمانکار متعهد می

  .مستقیم و غیر مستقیم رعایت نماید

تعیین صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار الزامی است

با هریک از نیروهاي درحال کار خود  موظف به انعقاد قراداد

جهت پرداخت حقوق فیش  قانون کار براساس بایستهمچنین می 

مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر مصوبات بعدي را در انجام موضوع قرارداد،تعیین مزد و ح

کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایت و اجراي آراء مربوط هیأت

اختالف کارگري و سایر تعهدات قانون کار را بعهده گیرد و هیچگونه مسئولیتی متو

هایی به نیروهاي خود گردد متعهد به پرداخت و رعایت آن از طرف هر مرجع ذیصالح الزام به پرداخت

و موظف است حفظ شئونات اخالقی و اسالمی و جلب رضایت ارباب رجوع را به نیروهاي خود 

جبران خسارت نسبت ضمن ،آموزش و یادآوري نماید و درصورت تخطی

،نسبت به جایگزینی نیروي متخلف اقدام الزم نمایدنموده و در صورت نیاز

تواند از خدمات اتباع خارجی استفاده پیمانکار در طول اجراي قرارداد به هیچ وجه نمی

درصورت تخلف قرارداد فسخ و تضامین الزم به نفع کارفرما ضبط خواهد شد

ع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاًوپیمانکار حق واگذاري موض

قانون تأمین اجتماعی مفاصا حساب بیمه از  38پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد مطابق ماده 

  .سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به کارفرما ارائه نماید

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

در صورت نیاز به نیر

اداري و تأیید صالحیت اخالقی و سالمت 

پیمانکار متعهد می) 7 – 3

  .رساند انجام دهدمی

انجام هرگونه امور خارج از موضوع قرارداد و بدون هماهنگی با کارفرما ممنوع و عواقب آن : 1تبصره 

متوجه پیمانکار خواهد بود

پیمانکار متعهد می )7 – 4

مستقیم و غیر مستقیم رعایت نماید

تعیین صالحیت از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار الزامی استارائه گواهی ) 7 - 5

موظف به انعقاد قرادادپیمانکار ) 7 – 6

 و باشدبه دانشگاه می

مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر مصوبات بعدي را در انجام موضوع قرارداد،تعیین مزد و ح

کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایت و اجراي آراء مربوط هیأت

اختالف کارگري و سایر تعهدات قانون کار را بعهده گیرد و هیچگونه مسئولیتی متو

از طرف هر مرجع ذیصالح الزام به پرداخت

و موظف است حفظ شئونات اخالقی و اسالمی و جلب رضایت ارباب رجوع را به نیروهاي خود .باشدمی

آموزش و یادآوري نماید و درصورت تخطی

نموده و در صورت نیاز

پیمانکار در طول اجراي قرارداد به هیچ وجه نمی )7 – 7

درصورت تخلف قرارداد فسخ و تضامین الزم به نفع کارفرما ضبط خواهد شد(نماید

پیمانکار حق واگذاري موض) 7 – 8

  .ندارد)حقوقی

پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد مطابق ماده ) 7 - 9

سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به کارفرما ارائه نماید
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بایست ظرف مدت پنج روز کتباً شرکت طرف قرارداد می

است ماهیانه لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل نیروهاي خود را که به 

در غیر .تأیید ناظر به کارفرما ارائه نماید

مکلف به  الزم بذکر است،پیمانکار

تواند اقدام به باشد در غیر اینصورت کارفرما می

در مدت  نیروهاي مشغول به کار 

از نیروهاي داراي کارت سالمت و بهداشت در انجام موضوع قرارداد 

ن ــد و همچنیـاي الزم را به نیروهاي خود بده

هاي الزم در زمینه حفظ اسرار محرمانه واحدهاي شغلی محدوده خود و خودداري از انتشار اخبار 

مشاهده و اثبات مورد یا و درصورت 

تب رالخصوص نظافت شخصی و م

کل و شکیل و درخور و شأن محیط اداري و آموزشی 

  .باشدبا اسم و آرم شرکت پیمانکار از جمله تعهدات و وظایف پیمانکار می

کل قرارداد ضمانت  %5 ،پیمانکار موظف است به میزان مبلغ

درصورت الزام از طرف اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اجراي طرح 
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شرکت طرف قرارداد میاساسنامه و مدیریت هرگونه تغییر در 

  .به کارفرما اعالم گردد

است ماهیانه لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل نیروهاي خود را که به  پیمانکار مکلف

تأیید ناظر به کارفرما ارائه نماید پس از یده استتأیید سازمان تأمین اجتماعی و بانک عامل رس

الزم بذکر است،پیمانکار.به تعویق خواهد افتاداینصورت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار 

باشد در غیر اینصورت کارفرما میپرداخت حقوق و مزایاي نیروهاي خود در موعد مقرر می

 کلیه درصورت فسخ،لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی

  .باشدبه عهده پیمانکار می قرارداد و موقت ساعتی یا روز مزد جایگزین

از نیروهاي داراي کارت سالمت و بهداشت در انجام موضوع قرارداد گردد پیمانکار متعهد می

اي الزم را به نیروهاي خود بدههاي حرفهگردد آموزشپیمانکار متعهد می

هاي الزم در زمینه حفظ اسرار محرمانه واحدهاي شغلی محدوده خود و خودداري از انتشار اخبار 

و درصورت .هاي شخصی را به نیروهاي خود بیاموزدصحیح یا کذب و یا برداشت

  .مواردي در این خصوص کلیه مسئولیت متوجه پیمانکار خواهد بود

الخصوص نظافت شخصی و مو علی محیط کار ررفتاو اخالق و ضمانت حسن انجام کار 

کل و شکیل و درخور و شأن محیط اداري و آموزشی شیک نیروهاي شرکت از لباس 

با اسم و آرم شرکت پیمانکار از جمله تعهدات و وظایف پیمانکار می

،پیمانکار موظف است به میزان مبلغانجام تعهدات قراردادبه منظور حسن 

  .نامه بانکی معتبر و قانونی به امور مالی دانشگاه تحویل نماید

درصورت الزام از طرف اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اجراي طرح گردد پیمانکار متعهد می

  .طبقه بندي مشاغل اقدام نماید

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

هرگونه تغییر در ) 7 – 10

به کارفرما اعالم گرددتوسط مدیر عامل 

پیمانکار مکلف) 7 – 11

تأیید سازمان تأمین اجتماعی و بانک عامل رس

اینصورت پرداخت صورت وضعیت پیمانکار 

پرداخت حقوق و مزایاي نیروهاي خود در موعد مقرر می

  .فسخ قرارداد نماید

درصورت فسخ،لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی) 7 – 12

قرارداد و موقت ساعتی یا روز مزد جایگزین

پیمانکار متعهد می) 7 – 13

  .نمایداستفاده 

پیمانکار متعهد می) 7 – 14

هاي الزم در زمینه حفظ اسرار محرمانه واحدهاي شغلی محدوده خود و خودداري از انتشار اخبار آموزش

صحیح یا کذب و یا برداشت

مواردي در این خصوص کلیه مسئولیت متوجه پیمانکار خواهد بود

ضمانت حسن انجام کار ) 7 – 15

نیروهاي شرکت از لباس  بودن و استفاده

با اسم و آرم شرکت پیمانکار از جمله تعهدات و وظایف پیمانکار می دانشگاه

به منظور حسن ) 7 – 16

نامه بانکی معتبر و قانونی به امور مالی دانشگاه تحویل نماید

پیمانکار متعهد می) 7 – 17

طبقه بندي مشاغل اقدام نماید
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از بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در پایان قرارداد پس

دوران شیردهی و  -یـاستعالج –

المقدور از خللی وارد نشود حتی)کارفرما

  

و براساس (به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براساس حجم کار

جلب رضایت کارفرما بدون در  جهت

خدمات موضوع قرارداد بصورت کامل 

کاري جهت انجام موضوع قرارداد خارج از ساعات کاري تعیین شده 

  .داشتمانکار نخواهد باشد و کارفرما هیچ گونه پرداختی در این خصوص به پی

ي خود معرفی نموده و هنگام نظارت 

  .و پیشنهادات و انتقادات را به وي منعکس نماید

پیمانکار موظف است به وسیله نیروهاي خود کلیه کارهاي روزانه و ارجاع شده از سوي کارفرما 

به )ساعت کاري(مشخص شده در قرارداد

به  که طه را تا هر زمانیاتمام برساند در غیر اینصورت موظف است به وسیله نیروهاي خود کارهاي مربو

و سپس از محل کار خارج شوند و دراین خصوص جهت حضور نیروهاي 

بایست توان مالی پرداخت حقوق کلیه پرسنل و همچنین خرید کلیه لوازم مورد نیاز و 

  .ماه بدون دریافت صورت وضعیت از طرف دانشگاه داشته باشد

وضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا 

بایستی در در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداري نموده باشد،

و )طبق مقررات مربوط(جهت جلوگیري از تضییع حقوق کارفرما نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت

  .و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد
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بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در پایان قرارداد پس%  10از مبلغ هر صورت وضعیت 

  گرددکلی آزاد میتحویل از آن آزاد و الباقی پس

–استحقاقی (ار از مرخصیـدرصورت استفاده نیروهاي پیمانک

کارفرما(دانشگاه اتخاذ نماید تا در کار یاست ترتیب 

   .نیروهاي از قبل معرفی شده و تأیید شده جهت جایگزین استفاده نماید

به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براساس حجم کاراست نسبت پیمانکار موظف 

جهتو حسب مفاد قرارداد براي انجام امور به نحو مطلوب 

خدمات موضوع قرارداد بصورت کامل به نحوي که اقدام نموده )اضافه کار(خواست هرگونه وجه اضافی

کاري جهت انجام موضوع قرارداد خارج از ساعات کاري تعیین شده و پرداخت هرگونه اضافه

باشد و کارفرما هیچ گونه پرداختی در این خصوص به پیقانونی بعهده پیمانکار می

ي خود معرفی نموده و هنگام نظارت کارفرما را رسماً به نیروها پیمانکار موظف است نماینده

و پیشنهادات و انتقادات را به وي منعکس نمایدهمکاري الزم را با وي داشته و مشکالت 

پیمانکار موظف است به وسیله نیروهاي خود کلیه کارهاي روزانه و ارجاع شده از سوي کارفرما 

مشخص شده در قرارداد را حسب موضوع قرارداد به نحو احسن و در طول مدت زمان

اتمام برساند در غیر اینصورت موظف است به وسیله نیروهاي خود کارهاي مربو

و سپس از محل کار خارج شوند و دراین خصوص جهت حضور نیروهاي ،به اتمام رسانده 

  .دانشگاه انجام دهدهاي الزم را با اداره حراست 

بایست توان مالی پرداخت حقوق کلیه پرسنل و همچنین خرید کلیه لوازم مورد نیاز و 

ماه بدون دریافت صورت وضعیت از طرف دانشگاه داشته باشد 2مواد بهداشتی را به مدت 

وضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا درصورتی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار م

در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداري نموده باشد،

جهت جلوگیري از تضییع حقوق کارفرما نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت

و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد م نمایدجایگزینی پیمانکار دیگر اقدا

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

از مبلغ هر صورت وضعیت ) 7 – 18

آن آزاد و الباقی پس% 50تحویل موقت 

درصورت استفاده نیروهاي پیمانک )7 – 19

 پیمانکار موظف،)غیره

نیروهاي از قبل معرفی شده و تأیید شده جهت جایگزین استفاده نماید

پیمانکار موظف ) 7 – 20

و حسب مفاد قرارداد براي انجام امور به نحو مطلوب )ساعت کار

خواست هرگونه وجه اضافی

و پرداخت هرگونه اضافه.ام پذیردانج

قانونی بعهده پیمانکار می

پیمانکار موظف است نماینده) 7 – 21

همکاري الزم را با وي داشته و مشکالت 

پیمانکار موظف است به وسیله نیروهاي خود کلیه کارهاي روزانه و ارجاع شده از سوي کارفرما ) 7 – 22

را حسب موضوع قرارداد به نحو احسن و در طول مدت زمان

اتمام برساند در غیر اینصورت موظف است به وسیله نیروهاي خود کارهاي مربو

،به اتمام رسانده نجامدا طول

هاي الزم را با اداره حراست خود هماهنگی

بایست توان مالی پرداخت حقوق کلیه پرسنل و همچنین خرید کلیه لوازم مورد نیاز و پیمانکار می) 7 -  23

مواد بهداشتی را به مدت 

  تنظار:  8ماده 

درصورتی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار م) 8 – 1 

در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداري نموده باشد،

جهت جلوگیري از تضییع حقوق کارفرما نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت

جایگزینی پیمانکار دیگر اقدا
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درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کیفی و کمی 

به شرح ذیل مشمول پرداخت و 

کسر ،ماه جارياز رقم مورد تعهد 

،کسر ماه جاري دـجریمه به تناسب کوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعه

ر ـ،کسماه جاريد ــکوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعه

اي با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکار و ناظر و همچنین مدیر 

االجرا تصمیم اتخاذ شده براي طرفین الزم

اد از طرف کارفرما ه و به هیچ عنوان مانع حق فسخ یکطرفه قرارد

کارفرما در قبال مطالبات نیروهاي انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار،قانون تأمین اجتماعی و سایر 

قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصالح هیچگونه 

توسط مراجع قانون گذار جمهوري اسالمی وضع و 

                            بسمھ تعالی                                                                                         
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درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کیفی و کمی 

به شرح ذیل مشمول پرداخت و  نمایدکوتاهی و یا قصوري داشته باشد و یا خسارتی را عمداً وارد 

  .گردد

  در مرحله اول اخطار کتبی

از رقم مورد تعهد  به تناسب کوتاهی و یاقصور جریمه% 10دوم حداکثر

جریمه به تناسب کوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعه% 20ه سوم حداکثر

کوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعهتناسبجریمه به %30درمرحله چهارم حداکثر

اي با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکار و ناظر و همچنین مدیر در مرحله چهارم موضوع در کمیته

تصمیم اتخاذ شده براي طرفین الزمشود و حکم و یگیري مامور اداري و امور مالی بررسی و تصمیم

  .وده و پیمانکار حق اعتراض ندارد

ه و به هیچ عنوان مانع حق فسخ یکطرفه قراردمراحل فوق شرایط جریمه بود

  شرایط عمومی قرارداد

کارفرما در قبال مطالبات نیروهاي انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار،قانون تأمین اجتماعی و سایر 

قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصالح هیچگونه 

توسط مراجع قانون گذار جمهوري اسالمی وضع و متعلق به این قرارداد که کلیه کسورات قانونی 

  .باشدگردد به عهده پیمانکار می
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درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کیفی و کمی ) 8 – 2

کوتاهی و یا قصوري داشته باشد و یا خسارتی را عمداً وارد 

گرددتصمیمات متخذه می

در مرحله اول اخطار کتبی –الف 

دوم حداکثره ـدر مرحل –ب

  .گرددمی

ه سوم حداکثرـدر مرحل–ج

  .گرددمی

درمرحله چهارم حداکثر –د

  .گرددمی

در مرحله چهارم موضوع در کمیته – و

امور اداري و امور مالی بررسی و تصمیم

وده و پیمانکار حق اعتراض نداردب

مراحل فوق شرایط جریمه بود :تبصره 

  .نخواهد بود

شرایط عمومی قرارداد:  9ماده 

کارفرما در قبال مطالبات نیروهاي انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار،قانون تأمین اجتماعی و سایر ) 9 – 1

قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصالح هیچگونه 

  .مسئولیتی ندارد

کلیه کسورات قانونی ) 9 – 2

گردد به عهده پیمانکار میاجرائی می



  :تاریخ                              
 :مارهش                               

  دفتر حقوقی                 ناظر دانشگاه                                                 پیمانکار
                                                                                                            مدیر دفتر                 مدیر عامل

 بعهده)مواد شوینده ، لوازم نظافت و غیره

بایست از مواد با کیفیت و داراي عالمت 

مشمول  استاندارد و تاریخ مصرف مجاز باشد و هرگونه تأخیر و تعلل در خرید مواد با مشخصات فوق

برابر قانون کار،مبلغ و دستمزد پیمانکار موظف است برابر ضوابط دانشگاه عالوه بر پرداخت حقوق 

ریال نیز با اعالم کارفرما به نیروهاي خدماتی پرداخت کرده و کارفرما مطابق با این 

   .گرددضمناً ضوابط اجرایی پرداخت آن توسط کارفرما تعیین می

 023-35220096:تلفن –دانشگاه دامغان

 با آن ابالغهرگونه مکاتبه گردد و می

ها طرفین موظفند ظرف مدت پنج روز یکدیگر را مطلع 

  باشدگردد و مسئولیتی متوجه طرف مقابل نمی

باشد  که در حکم واحد می بدون قلم خوردگی
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مواد شوینده ، لوازم نظافت و غیره(خرید لوازم مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد

  .در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد کارفرما

بایست از مواد با کیفیت و داراي عالمت مورد استفاده در موضوع قرارداد،الزاماً می

استاندارد و تاریخ مصرف مجاز باشد و هرگونه تأخیر و تعلل در خرید مواد با مشخصات فوق

پیمانکار موظف است برابر ضوابط دانشگاه عالوه بر پرداخت حقوق 

ریال نیز با اعالم کارفرما به نیروهاي خدماتی پرداخت کرده و کارفرما مطابق با این )پنج میلیون

ضمناً ضوابط اجرایی پرداخت آن توسط کارفرما تعیین می.نمایدمبلغ به پیمانکار پرداخت می

  جهت انجام مکاتباتنشانی و شماره تلفن طرفین 

دانشگاه دامغان – میدان دانشگاه –خیابان چشمه علیدامغان 

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

می محسوبطرفین  قرارداديهاي فوق به منزله اقامتگاه 

  .گردد

ها طرفین موظفند ظرف مدت پنج روز یکدیگر را مطلع در صورت هرگونه تغییر در این نشانی

گردد و مسئولیتی متوجه طرف مقابل نمینمایند،درغیر اینصورت کلیه مکاتبات ابالغ شده تلقی می

بدون قلم خوردگی نسخه سه طیتبصره و در  )نه(9 یازده ماده و

  .باشندملزم به رعایت مفاد آن می پس از ثبت و امضاء

                                                                   
                                                                                        

                کارفرما       
                دانشگاه رئیس  

خرید لوازم مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد) 9 – 3

کارفرماباشد و می  پیمانکار

مورد استفاده در موضوع قرارداد،الزاماً می شویندهمواد  :تبصره 

استاندارد و تاریخ مصرف مجاز باشد و هرگونه تأخیر و تعلل در خرید مواد با مشخصات فوق

  .جریمه خواهد شد

پیمانکار موظف است برابر ضوابط دانشگاه عالوه بر پرداخت حقوق ) 9 -  4

پنج میلیون(000/000/5

مبلغ به پیمانکار پرداخت می

نشانی و شماره تلفن طرفین :  10ماده 

دامغان : نشانی کارفرما

35220098 -023  

................................ :نشانی پیمانکار

هاي فوق به منزله اقامتگاه نشانی : 1تبصره 

گرددمیمحسوب  قانونی

در صورت هرگونه تغییر در این نشانی:  2تبصره 

نمایند،درغیر اینصورت کلیه مکاتبات ابالغ شده تلقی می

  سخ قراردادن: 11ماده 

یازده ماده واین قرارداد در 

پس از ثبت و امضاءطرفین و 

        




