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 دانشگاه دامغان انتشارات اجاره محل جهت انجام امور خدمات تکثیر و قرارداد

 

 عدروان ااریرمرا و کررات    .......................................  ر  ناایدرد م   دانشرگاه دامغران  این قررارداد یرم مرا ین    

............................................................. مدیر عامرل کررات دارای   ................................................    ناایدد م آقای 

...................... تلفن تاراس  کااره ثبت ..................................    آدرس ........................................................................

          ................  عدوان پیاانکار تدظیم و طبق کرایط ذیل ا  مورد موایقرت طرریین مرم  اکرد مدعقرد      ...............

 مم  ردد :

 قرارداد( موضوع 1ماده 

چاپ،تکثیر، صحایم، خدمات پریدت و انجام الی  خدمات انتشاراتم اجاره محل جهت انجام عبارتست از 

 لیست قیات های مصوب ا  پیوست قرارداد مم  اکد.دانشگاه توسط پیاانکار،  ا ایفیت مطلوب طبق 

 ( مدت قرارداد2ماده 

مرم  اکرد ار   را توجر   ر  سررمای   ر اری          31/01/0316لغایت  10/00/0315مدت قرارداد از تاریخ 

 پیاانکار و در صورت توایق طریین تا یکسال قا ل تادید مم  اکد.

 ( مبلغ قرار داد:3ماده 

الم قیارت انتشرارات دانشرگاه در دو مکران سراختاان خروارزمم واتا  انر         مبلغ  رآورد )پای (جهت اعر 

 ...............................ریال ماهان  مم  اکد وقیات خدمات ارائ  کده مم  ایست مطا ق لیست پیوست  اکد

 ( تعهدات کارفرما:4ماده 

 انتشرررارات اتا  انررر مکررران و ( در اختیرررار قررررار دادن مکررران انتشرررارات مراررر ی دانشرررگاه  4-0

 ( ترررررامین  ررررررز مرررررورد نیررررراز و تلفرررررن داخلرررررم در  رررررد عرررررر  ااریرمرررررا      4-2

( پرداخت ه ید  زیرااس اوراز اداری، آموزکم و پژوهشم، اتا  ان  ها و امور یرهدگرم مر روب  ر     4-3

مرا  وا دهای تا ع  ااریرما در پایان هر ماه  راساس  وال  ایراد دارای صال یت پس از تاییرد نرا ر ااریر  

 طبق لیست قیات مهر و امضاء کده مم  اکد.
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 ( تعهدات پیمانکار5ماده 

( داکتن  داقل یک سال سا ق  ارائ  الی  خدمات تکثیر و رایان  در دستگاه های دولتم  ا ارائ  5-0

  سن انجام اار.

قطعات،  ( استفاده از دستگاه های یتواپم دیجیتال و لی ری قا ل اطایدان از لحاظ یدم و یراوانم5-2

اپم  رای هر دستگاه و مواد مصریم قا ل  011،111دارای دقت، قدرت، سرعت  اال و  ارانتم  داقل 

 دسترس.

( پیاانکار متعهد مم  ردد نسبت    چاپ و تکثیر ج وه و اوراز آموزکم، یرهدگم، پژوهشم، اداری 5-3

ااریرما  ا قیات مورد توایق در محل  و اپم مورد نیاز دانشجویان، اساتید، اتا  ان  ها و اارادان تا ع 

 انتشارات  ا ایفیت مطلوب اقدام نااید.

(استقرار الی  تجهی ات صحایم در محل انتشارات مرا ی و  ا  هره مددی از نیروی اارآمدو خوش 5-4

 . رخورد و ارائ  خدماتم ارزان ال امم است

را ا  توسط ایشان مهر و امضاء کده  یدهم ا( پیاانکار متعهد مم کود تاام مفاد مددرج در کرایط 5-5

عالم نااید و در صورت عدم اجرای هریک از کرایط مر وط ، ااریرما مجاز خواهد  ود  ا تش یص 

 خویش نسبت    جریا  پیاانکار اقدام نااید.

 رم وسفید( و ایفیت 01م را  ا ااغ  مرغوب)رر( پیاانکار مو ف است الی  نشریات دانشجوی5-6

 در اسرع وقت انجام دهد.م  ررعال

(چدانچ  در  ین قرارداد، ااریرما نیاز    ای ایش دستگاه یا محل خاص جهت استقرار نااید، 5-7

 کده نی  مم  اکد. انکار تعهد    انجام موضوع اضای پیا

ه وادار دانشگاه معاونت اداری و مالم( پیاانکار مو ف است قبل از کروع    اار، اارادان خود را    5-0

 معریم نااید.  راست 

م و اخالقم و پوکش اسالمم توسط اارادان رر( پیاانکار مو ف است در مورد رعایت کئونات اسالم5-1

ارت جدی نااید و در صورت عدم رعایت نکات الزم ااریرما مجاز    جلو یری از ورود ایشان رخود نظ

یگری خواهد  ود. رعایت ها  مسائل اخالقم خواهد  ود؛ در این صورت پیاانکار مل م     کار یری ایراد د

 در الی  یعالیت ها  اید سرلو   اار پیاانکار قرار  یرد.
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 ( ضور ایراد متفرق  و غیرمرتبط در محل انتشارات مادوع مم  اکد.5-01

( پیاانکار مو ف است الی  قیات های مورد توایق انتشارات را در تا لو اعالنات نصب نااید 5-00

 ن مادوع مم  اکد.وت طم از آ

 ( ضور دائم ناایدده ااریرما در محل انتشارات جهت نظارت  ر درخواست ها مجاز است.5-02

ار و عدم ارائ  خدمات مطلوب،  دلیل رم کود در صورت عدم رعایت ساعات ارر( پیاانکار متعهد م5-03

پرداخت نااید. تش یص ریال  عدوان خسارت    ااریرما  001110111غیرموج     ازای هر ساعت مبلغ 

 می ان عدم ارائ  خدمات و غیرموج   ودن  ا ااریرما است.

م و ساختاانم اول تحویل پیاانکار و در پایان رر(الی  اموال وامکانات کامل تجهی ات روکدای5-04

. پیاانکاراست  عهده وارده خسارت هر ون  جبران و  ردد ااریرما تحویل اولی  ککل    قرارداد  اید

 ار  ق هیچگون  اعتراضم ندارد.وپیاانک ااریرمااست  عهده وارده خسارت می ان یصتش 

( الی  تعهدات و مسئولیت های قانونم ناکم از  کار یری اارادان در وا د تکثیر  عهده پیاانکار 5-05

 است و ااریرما هیچگون  تعهدی در قبال نیروهای پیاانکار ندارد.

 از مالیات،  یا  و عوارض  عهده پیاانکار است.( الی  اسورات قانونم اعم 5-06

( تهی  ااغ ، تونر و سایر اقالم مورد نیاز دستگاه ها و هاچدین تعایرات الم و ج ئم دستگاه ها 5-07

  عهده پیاانکار است.

( پیاانکار متعهد     فظ نظایت انتشارات و محیط اطرا  مم  اکد و ال و نقل وسایل و 5-00

 ه ایشان خواهد  ود.مل ومات اار  عهد

ریال  ا ت  سن اجرای  02101110111(پیاانکار متعهد مم کود یک قطع  چک یا سفت     مبلغ 5-01

قرارداد ن د ااریرما  سپارد و ااریرما مجاز خواهد  ود در صورت عدم اجرای تعهدات مددرج در قرارداد 

  را ر مقرارت از آن  رداکت نااید.

در محل استقرار  ق هیچگون  ادعایم نظیر مطالب  سرقفلم  ق اسب و  ( پیاانکار  ا ت  ضور5-21

 پیش  یا هر  ق دیگری ن واهد داکت.

( یسخ قرارداد از طریق ااریرما  ا یک هفت  اعالم قبلم و از طر  پیاانکار  ا دو ماه اعالم قبلم  ا 5-20

 اعالم اتبم و موایقت ااریرما ماکن خواهد  ود.
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 ول مدت قرارداد مجاز    ای ایش قیات ها نیست.( پیاانکار در ط5-22

( پیاانکار مو ف است نسبت    دریایت الی  درخواست های تکثیر اوراز اداری، آموزکم، 5-23

پژوهشم و یرهدگم را ا  توسط وا دهای م تلف معریم کده    پیاانکار اقدام ناوده و در پایان هرماه 

ما تحویل نااید ااریرما هیچگون  تعهدی  رای پرداخت هاراه لیست جهت دریایت وج  آن    ااریر

ه ید  تکثیر اوراز  دون  ر   درخواست مورد تایید خود و پرداخت ه ید  درخواست های م دوش 

 ندارد.

( قیات های مورد توایق، قیات های اعالم کده در استعالم  ها خواهد  ود ا     امضای طریین 5-24

 رسد. قرارداد مم

م سایر خدمات نظیر پانج پاندر، پرس اارت، تایپ اامپیوتری در محل انتشارات  ا توایق ( انجا5-25

 ااریرما  المانع است و پیاانکار متعهد    رعایت قیات های مورد توایق مم  اکد.

( پیاانکار متعهد مم  ردد در صورت ل وم درخواست وا د آموزکم در خصوص تکثیر سواالت 5-26

تقال دستگاه    آموزش دانشکده ها اقدام و رعایت رازداری و امانتداری را  دااید امتحانم نسبت    ان

ااریرما مم تواند جهت رعایت ایادم مسائل امتحانم، ال یا   شم از سواالت امتحانم را رأساً تکثیر 

 ردیده و ضان اعالم مراتب     محسوبنااید.  دیهم است هر ون  ت لف نسبت    مورد یوز جرم 

 ع قضایم نسبت    یسخ قرارداد اقدام خواهد  ردید.مراج

( در موارد خاص اپم  ر   هایم را ا  در سیستم اداری و    تش یص ااریرما  اید رأساً توسط 5-27

 وا دهای مر وط  انجام  یرد، مجاز خواهد  ود.

 ( پیاانکار  ق وا  اری مورد پیاان را    غیر ندارد.5-20

اعترا  دارد مشاول مادوعیت قانونم مدع مداخل  اارادان و ناایدد ان دولت در ( پیاانکار اقرار و 5-21

 معامالت دولتم نام  اکد.

( پیاانکار متعهد مم  ردد ج وه های دانشجویان را  ر  مدت دو روز و اپم مورد نیاز اتا  ان  5-31

انتشاراتم سطح کهر  ها را  ر  مدت یک هفت  تکثیر آماده نااید در غیر این صورت از طریق مراا 

اقدام و ه ید  آن از اارارد یا تضاین پیاانکار اسر خواهد کد.  دیهم است ااریرما هیچ تعهدی نسبت 

    پرداخت مبلغ جهت امور تکثیری اضای   ر سازمان ندارد.
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( پیاانکار مل م    استقرار تجهی ات صحایم و ارائ  خدمات ارزان و  ا ایفیت    دانشجویان 5-30

 مر وط  طبق تعری  توایقم مم  اکد.

( در صورتم ا  پیاانکار در انجام مطلوب و ایف خویش قصور نااید دانشگاه مم تواند  ا تش یص 4-32

خویش نسبت    اعاال جریا  و اسر آن از محل مطالبات پیاانکار اقدام نااید. می ان جریا     ازای هر 

 .ریال مم  اکد 201110111مورد   ارش  داقل 

( پیاانکار مو ف است یک نفر  عدوان ناایدده و سرپرست الم نیروهای  کار ریت  کده )غیر از 5-33

معریم نااید. ناایدده م اور مم  ایست  معاونت اداری و مالمنیروهای کاغل( و را ط  ا دانشگاه  ا تایید 

ا داری آکدایم اایم دارای  رییت های سرپرستم  اکد و  ا جدب  های م تلفکار و امور مالم و  س

 داکت   اکد.

مم  اکد ا  ...........................................( نرخ اجاره مجاوع  انتشارت دانشگاه  صورت ثا ت مبلغ 5-34

 مم  اکد. مل م    پرداخت وارائ  ییش    امور مالم دانشگاه ن ا صورت ماه پیاانکار

مبلغ اجاره ودر یک ماه تا ستان  ماه کاسم مم  اکد ا  در یرودین ماه نیام از 02مدت اجاره ( 5-35

 یک سوم قرارداد اخ  مم  ردد.

( پیاانکار مسئول الی  تعهدات خودنسبت    اک اص  قیقم و  قوقم  وده و دانشگاه هیچ 5-36

 تعهدی در این خصوص ندارد.

 

 الیر  مروارد یروز مرورد قبرول است

 :نام و نام خانواد م مدیرعامل کرات

 :مهر و امضاء

 

 

 

 

 


