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قزارداد واگذاری امور وظافت و خدمات مورد ویاس مزتبط
داوشگاه دامغان

ایي ٍطاضزاز ثِ استٌبز غَضتدلسِ ثطگعاضی هٌبٍػِ ضوبضُ  ………..هَضخ  ……..ىیوبثیي داًشگاُ داهغاى
ثِ ًوبیٌسگی آٍبی دکتر هحوذ تقی قرتاًیاى هعاٍى اداری ٍهالی داًشگاُ ثِ فٌَاى ّبضىطهب اظ یِ عطه ٍ
شرکت  ………..ثِ ضوبضُ ثجت ………… ثِ هذیر عاهلی ………… ىطظًس  ……..ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ………
غبزضُ اظ  ……..اظ عطه زیگط ِّ ثِ فٌَاى پیوبًْبض هحسَة هیطَز ثب ضطایظ شیل هٌقَــس هیگطزز.
ماده : 1موضوع قزارداد:

اًدبم ّلیِ اهَض ذسهبت ٍ ًؾبىت افالم ضسُ زض ثٌس (

)1ضطایظ اذتػبغی هٌبٍػًِ ،ؾبىت ٍ اضظیبثی ٍ

پبسرگَیی زض ّلیِ اهَض ذسهبت ًؾبىت ِّ ضبهل خبضٍّطی،گطزگیطی،عی ّطی،تویع ّطزى ضیطْْب ٍ
میطُ ٍ خوـ آٍضی ظثبلِ ٍحول آى ثِ هْبًْبی تقییي ضسُ،خبثدبیی ٍسبیل ٍ لَاظم زض زاذل زاًطگبُ ٍ
اهبّي هَضز اخبضُ زض ذبضج اظ زاًطگبُ(ذَاثگبّْب ٍ میطُ)ثب ًؾط ّبضىطهب،اًدبم اهَض آثساضذبًِ ٍ تَظیـ
چبی،پصیطایی اظ ّبضٌّبى ٍ اسبتیس ٍ هسفَیي زاًطگبُ زض ٍٍت ازاضی ٍ ذبضج اظ ٍٍت ازاضی ٍ هٌبسجتْب ٍ
هطاسوبت ٍ اضزٍّبی زاًطگبّی(ازاضی،اسبتیس،زاًطدَیی)ً،بهِ ضسبًی زاذل زاًطگبُ.
تثصرُ ّ: 1لیِ ذسهبت هَضز ًیبظ زض اٍضاً ضطایظ فوَهی ٍ اذتػبغی هٌبٍػِ زضج گطزیسُ است ٍ تأّیساً
اًدبم آى زض سبفبت ازاضی،میط ازاضی،ایبم تقغیل ضسوی ٍ میط ضسوی ٍ ّل ایبم ّيتِ زض تقْس ٍ خعء
ٍؽبیو اغلی پیوبًْبض هیجبضس.
ماده  : 2مدت قزارداد:

هست ایي ٍطاضزاز اظ تبضید  1397/7/16لنبیت  1398/7/15هقبزل زٍاظزُ هبُ (یِ سبل ضوسی )هیجبضس.
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ماده  : 3مبلغ قزارداد:

هجلل ّل ٍطاضزاز اظ ضطٍؿ تب ذبتوِ ثػَضت حدوی ثب زضًؾط گطىتي ّلیِ ّعیٌْْبی هطثَعِ افن اظ
پطزاذت حًََ ًیطٍی هَضز ًیبظ،ذطیس لَاظم ٍ هلعٍهبت ثْساضتی ثطای اهَض ًؾبىت،تأهیي ًیطٍی
خبیگعیي ٍ پطزاذت ذسبضت احتوبلی،ثب ضضبیت ٍ آگبّی عطىیي ٍ زضًؾط گطىتي اىعایطْبی احتوبلی
سبالًِ ثطاسبس ثطگِ افالم ٍیوت ٍ تأییس ضسُ زض غَضتدلسِ هٌبٍػِ هجلل .................ضیبل تقییي ٍ ٍغقی
گطزیسُ است.
تثصرُ : 1هجلل ایي ٍطاضزاز ثب تَخِ ثِ اىعایص یب ّبّطْبی احتوبلی حدن ّبض ٍ ذسهبت هَضز ًیبظ
زاًطـگبُ زض ایـبم هرتلو سبل اظ خولِ تبثستبى ٍ یب اىـعایـص سبذتـوبًْـبی خسیـس ازاضی
ٍآهَظضی،پژٍّطْسُ ٍ میطُ تب سَو ٍ %25بثل اخطا است.
تثصرُ : 2پطزاذت هجلل ٍطاضزاز پس اظ اضائِ غَضت ٍضقیت هبّیبًِ اظ عطه ضطّت ثِ اًضوبم لیست ثیوِ
پطزاذت ضسُ هبُ ٍجل ثطای ًیطٍّبی ثْبض گطىتِ ضسُ ٍ تأییس سبظهبى تأهیي اختوبفی ٍ ّسط ّلیِ ّسَضات
ٍبًًَی،اضائِ لیست حضَض ٍمیبة پطسٌل ّسط خطیوْْبی احتوبلی پس اظ تأییس ًوبیٌسُ ّبضىطهب(ًبؽط
زاًطگبُ)ٍ اضائِ لیست پطزاذت ضسُ حًََ ٍ هعایبی هبُ ٍجل ًیطٍّبی پیوبًْبض ِّ ثِ تأییس ثبًِ فبهل
ضسیسُ است،اًدبم ذَاّس ضس.
ماده : 4کسورات قزارداد:

پطزاذت ّلیِ ّسَضات ٍبًًَی ایي ٍطاضزاز،ضبهل هبلیبتْبی تْلیيی ٍ ثیوْْبی اخجبضی ٍبًًَی،ضبهل تأهیي
اختوبفی،ثیوِ هسئَلیت ٍ خطیوْْبی احتوبلی پیطجیٌی ضسُ زض ٍطاضزاز( ِّ ًبضی اظ ّن ّبضی یب ٍاضز
ًوَزى ذسبضات فوسی ِّ ثط اثط فسم هْبضت ًیطٍّبی ثْبض گطىتِ ضسُ ٍ یب ّوجَز ٍ فسم تأهیي ثِ هٍَـ
ٍسبیل ٍ هَاز ضَیٌسُ ٍ ًساضتي ّیيیت هَاز هصَّض هیجبضس) ثِ فْس پیوبًْبض هیجبضس.
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ماده : 5شزایط عمومی و اصالح قزارداد:

ّ )5 -1بضىطهب هیتَاًس زض غَضت زاضا ثَزى هسترسم ضسوی زض اًدبم ّطیِ اظ ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز
ثب تَاىٌ پیوبًْبض،اخبظُ استيبزُ اظ ایي ًیطٍّب ضا ثب ّبّص هجلل ٍطاضزاز(حساٍل ثِ هیعاى حًََ ٍ هعایبی اىطاز
هصَّض)ثِ پیوبًْبض افغب ًوبیس.
ماده : 6تعهدات کارفزما:

ّ )6 – 1بضىطهب هَؽو است یِ ًيط ضا ثِ فٌَاى ًوبیٌسُ تبهبالذتیبض ٍ ًبؽط ذَز خْت ّوْبضی ٍ ایدبز
ّوبٌّگی زض اهَض ذسهبت هَضز ًیبظ ضٍظاًِ ّتجبً ٍ ضسوبً ثِ پیوبًْبض هقطىی ًوبیس.
ّ )6 – 2بضىطهب هَؽو است ثطاسبس ایي ٍطاضزاز ّعیٌْْبی اًدبم ذسهبت هَضز ًیبظ ذَز اظ هحل افتجبض
ترػیع یبىتِ پسبظ ٍغَل ٍ ثطضسی ٍ تأییس غَضت ٍضقیت تَسظ ًبؽط ٍ ّسط ّسَضات ٍبًًَی ٍ
خطیوْْبی احتوبلی پطزاذت ًوبیس.
ّ )6 – 3بضىطهب هَؽو است اعالفبت الظم ضا خْت اًدبم ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز غطىبً اظ عطیٌ ًوبیٌسُ
هقطىی ضسُ زض اذتیبض پیوبًْبض ٍطاض زّس.
ّ )6 – 4بضىطهب ثِ زلیل اّویت هَضَؿ ٍطاضزاز حٌ ىسد یِ عطىِ ٍطاضزاز ىیوبثیي ضا ثِ ّط زلیل
تطریػی تَسظ هسئَلیي زاًطگبُ افن اظ ٍضضْستگی پیوبًْبض،فسم اًدبم تقْسات،فسم ضضبیت اظ
ذسهبتٍ،اگصاضی هَضَؿ ٍطازاز ثِ ضرع ثبلث ٍ،فسم ضفبیت ٍَاًیي ٍ هَطضات ّبض ٍ اهَض اختوبفیٍ،
میطُ ضا ثطای ذَز هحيَػ افالم ًوَزُ ٍ غطىبً تقْس هیٌوبیس ثطای ىسد ٍطاضزاز،حساٍل یِ هبُ ٍجل اظ
ىسد هَضَؿ ضا ّتجبً ثِ پیوبًْبض اعالؿ زّس.
تثصرُ  :افالهیِ چٌیي ىسری ثبیس ثػَضت ّتجی ٍ ثػَضت ًبهِ سيبضضی یب ىبّس ثِ آزضسی ِّ پیوبًْبض
زض ایي ٍطاضزاز تقییي ًوَزُ اضسبل گطزز.زض غَضت ىسد ٍطاضزاز ّبضىطهب هیتَاًس هَضَؿ ٍطاضزاز ضا ثِ
تػوین ذَز ٍ اظ عطیٌ ضاّْبضّبیی ِّ غالح هیساًس ثِ اًدبم ثطسبًس ٍ پیوبًْـبض هتقْـس ثِ پطزاذت
ّعیٌْْبی اضبىی ًبضی اظ ایي تْیِ ٍ تساضُ تب ّط هجلنی ِّ ثبضس(،زض هَبثل ّبضىطهب)ذَاّس ثَز.
)6 – 5زضغَضت غسٍض ضأی هجٌیجط هغبلجبت ًیطٍّبی پیوبًْبض اظ سَی هطاخـ ٍبًًَیّ،بضىطهب حٌ
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زاضز ثسّی پیوبًْبض ثِ ًیطٍّبیص ضا اظ هحل هغبلجبت ٍی پطزاذت ًوبیس.
ماده : 7تعهدات پیماوکار
1

–  )7پیوبًْبض هلعم است یِ ًيط ضا ثقٌَاى ًوبیٌسُ تبهبالذتیبض ذَز خْت پبسرگَیی ٍ ایدبز ّوبٌّگی

الظم زض اًدبم ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز ّتجبً ثِ ّبضىطهب هقطىی ًوبیس ٍ زض توبهی سبفبت ازاضی ٍ اًدبم هَضز
ًیبظ ذسهبت زض هحل زاًطگبُ حضَض ىقبل زاضتِ ثبضس.
 )7 – 2پیوبًْبض هلعم است اظ ًیطٍّبی زاضای غالحیت اذالٍی ٍ ّبضی هَخَز زض زاًطگبُ ِّ زاضای
تدطثِ ّبىی هیجبضٌس استيبزُ ًوبیس،ضطایظ ٍ تدْیعات ضا ثِ هیعاى ّبىی خْت اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز هْیب
ًوبیس ٍ زض غَضت ًیبظ ثِ ًیطٍی اًسبًی خسیس پس اظ هقطىی ّتجی ثِ اًضوبم ّلیِ هساضُ ضرػی آًْب ثِ
اهَض ازاضی ٍ تأییس غالحیت اذالٍی ٍ سالهت خسوی ثب ًؾط ّبضىطهب ایطبى ضا ثْبضگیطی ًوبیس.
 )7 – 3پیوبًْبض هتقْس هیگطزز ِّ ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز ضا عجٌ ثطًبهِ ظهبى ثٌسی ِّ ثِ تأییس ّبضىطهب
هیطسبًس اًدبم زّس.
تثصرُ : 1اًدبم ّطگًَِ اهَض ذبضج اظ هَضَؿ ٍطاضزاز ٍ ثسٍى ّوبٌّگی ثب ّبضىطهب هوٌَؿ ٍ فَاٍت آى
هتَخِ پیوبًْبض ذَاّس ثَز.
 )7 – 4پیوبًْبض هتقْس هیگطزز ٍبًَى هٌـ هساذلِ ّبضٌّبى زٍلت زض هقبهالت زٍلتی ضا ثػَضت هساذلِ
هستَین ٍ میط هستَین ضفبیت ًوبیس.
 )7 - 5اضائِ گَاّی تبییس غالحیت هقتجط اظ ازاضُ تقبٍىّ،بض ٍ ضىبُ اختوبفی تَسظ پیوبًْبض العاهی است
 )7 – 6پیوبًْبض هَؽو ثِ اًقَبز ٍطازاز ثب ّطیِ اظ ًیطٍّبی زضحبل ّبض ذَز ٍ اضسبل یِ ًسرِ اظ ٍطاضزاز
ثِ زاًطگبُ هیجبضس ٍ ّوچٌیي هیجبیست ثطاسبس ٍبًَى ّبض خْت پطزاذت حًََ ىیص غبزض ًوَزُ ٍ
هَطضات ٍبًَى ّبض ٍ تأهیي اختوبفی ٍ سبیط هػَثبت ثقسی ضا زض اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز،تقییي هعز ٍ حًََ
ّبضگطاى ضفبیت ًوبیس ٍ ّطگًَِ پبسرگَیی ثِ ضْبیت ٍ اخطای آضاء هطثَط ّیأتْبی تطریع حل
اذتاله ّبضگطی ٍ سبیط تقْسات ٍبًَى ّبض ضا ثقْسُ گیطز ٍ ّیچگًَِ هسئَلیتی هتَخِ ّبضىطهب ًویجبضس ٍ
اظ عطه ّط هطخـ شیػالح العام ثِ پطزاذتْبیی ثِ ًیطٍّبی ذَز گطزز هتقْس ثِ پطزاذت ٍ ضفبیت آى
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هیجبضس ٍ.هَؽو است حيؼ ضئًَبت اذالٍی ٍ اسالهی ٍ خلت ضضبیت اضثبة ضخَؿ ضا ثِ ًیطٍّبی
ذَز آهَظش ٍ یبزآٍضی ًوبیس ٍ زضغَضت ترغی،ضوي خجطاى ذسبضت ًسجت ثِ ثطضسی ٍ اغالح اهَض
اٍسام ًوَزُ ٍ زض غَضت ًیبظً،سجت ثِ خبیگعیٌی ًیطٍی هترلو اٍسام الظم ًوبیس.
 )7 – 7پیوبًْبض زض عَل اخطای ٍطاضزاز ثِ ّیچ ٍخِ ًویتَاًس اظ ذسهبت اتجبؿ ذبضخی استيبزُ
ًوبیس(زضغَضت ترلو ٍطاضزاز ىسد ٍ تضبهیي الظم ثِ ًيـ ّبضىطهب ضجظ ذَاّس ضس).
 )7 – 8پیوبًْبض حٌ ٍاگصاضی هَضَؿ ٍطاضزاز ضا ثِ اضربظ زیگط ّالً یب خعئبً(افن اظ حَیَی یب
حٍََی)ًساضز.
 )7 - 9پیوبًْبض هتقْس است زض پبیبى ٍطاضزاز هغبثٌ هبزُ ٍ 38بًَى تأهیي اختوبفی هيبغب حسبة ثیوِ اظ
سبظهبى تأهیي اختوبفی تْیِ ٍ ثِ ّبضىطهب اضائِ ًوبیس.
ّ )7 – 10طگًَِ تنییط زض اسبسٌبهِ ٍ هسیطیت ضطّت عطه ٍطاضزاز هیجبیست ؽطه هست پٌح ضٍظ ّتجبً
تَسظ هسیط فبهل ثِ ّبضىطهب افالم گطزز.
 )7 – 11پیوبًْبض هْلو است هبّیبًِ لیست پطزاذت حًََ ٍ لیست ثیوِ هبُ ٍجل ًیطٍّبی ذَز ضا ِّ ثِ
تأییس سبظهبى تأهیي اختوبفی ٍ ثبًِ فبهل ضسیسُ است پس اظ تأییس ًبؽط ثِ ّبضىطهب اضائِ ًوبیس.زض میط
ایٌػَضت پطزاذت غَضت ٍضقیت پیوبًْبض ثِ تقَیٌ ذَاّس اىتبز.الظم ثصّط است،پیوبًْبض هْلو ثِ
پطزاذت حًََ ٍ هعایبی ًیطٍّبی ذَز زض هَفس هَطض هیجبضس زض میط ایٌػَضت ّبضىطهب هیتَاًس اٍسام ثِ
ىسد ٍطاضزاز ًوبیس.
 )7 – 12زضغَضت ىسد،لنَ یب اتوبم ٍطاضزاز تسَیِ حسبة ٍبًًَی ّلیِ ًیطٍّبی هطنَل ثِ ّبض زض هست
ٍطاضزاز ٍ هٍَت سبفتی یب ضٍظ هعز خبیگعیي ثِ فْسُ پیوبًْبض هیجبضس.
 )7 – 13پیوبًْبض هتقْس هیگطزز اظ ًیطٍّبی زاضای ّبضت سالهت ٍ ثْساضت زض اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز
استيبزُ ًوبیس.
 )7 – 14پیوبًْبض هتقْس هیگطزز آهَظضْبی حطىْبی الظم ضا ثِ ًیطٍّبی ذَز ثسّـس ٍ ّوچٌیــي
آهَظضْبی الظم زض ظهیٌِ حيؼ اسطاض هحطهبًِ ٍاحسّبی ضنلی هحسٍزُ ذَز ٍ ذَززاضی اظ اًتطبض اذجبض
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غحیح یب ّصة ٍ یب ثطزاضتْبی ضرػی ضا ثِ ًیطٍّبی ذَز ثیبهَظز ٍ.زضغَضت هطبّسُ ٍ اثجبت
هَضز یب هَاضزی زض ایي ذػَظ ّلیِ هسئَلیت هتَخِ پیوبًْبض ذَاّس ثَز.
 )7 – 15ضوبًت حسي اًدبم ّبض ٍ اذالً ٍ ضىتبض هحیظ ّبض ٍ فلیبلرػَظ ًؾبىت ضرػی ٍ
هطتت ثَزى ٍ استيبزُ ًیطٍّبی ضطّت اظ لجبس یِ ضْل ٍ ضْیل ٍ زضذَض ٍ ضأى هحیظ ازاضی ٍ آهَظضی
زاًطگبُ ثب اسن ٍ آضم ضطّت پیوبًْبض اظ خولِ تقْسات ٍ ٍؽبیو پیوبًْبض هیجبضس.
 )7 – 16ثِ هٌؾَض حسي اًدبم تقْسات ٍطاضزاز،پیوبًْبض هَؽو است ثِ هیعاى هجلل ّ %5ل ٍطاضزاز ضوبًت
ًبهِ ثبًْی هقتجط ٍ ٍبًًَی ثِ اهَض هبلی زاًطگبُ تحَیل ًوبیس.
 )7 – 17پیوبًْبض هتقْس هیگطزز زضغَضت العام اظ عطه ازاضُ ّبض ٍ اهَض اختوبفی ًسجت ثِ اخطای عطح
عجَِ ثٌسی هطبمل اٍسام ًوبیس.
 )7 – 18اظ هجلل ّط غَضت ٍضقیت  %10ثقٌَاى سپطزُ حسي اًدبم ّبض ّسط ٍ زض پبیبى ٍطاضزاز پسبظ
تحَیل هٍَت  %50آى آظاز ٍ الجبٍی زض غَضت فسم ترلو پیوبًْبض اظ تقْسات ذَز ،سپطزُ حسي اًدبم
ّبض ثِ پیوبًْبض هستطز ذَاّس ضس
– استقالخـی -زٍضاى ضیطزّی ٍ

 )7 – 19زضغَضت استيبزُ ًیطٍّبی پیوبًْـبض اظ هطذػی(استحَبٍی

میطُ)،پیوبًْبض هَؽو است تطتیجی اتربش ًوبیس تب زض ّبض زاًطگبُ(ّبضىطهب)ذللی ٍاضز ًطَز حتیبلوَسٍض اظ
ًیطٍّبی اظ ٍجل هقطىی ضسُ ٍ تأییس ضسُ خْت خبیگعیي استيبزُ ًوبیس.
 )7 – 20پیوبًْبض هَؽو است ًسجت ثِ تأهیي ًیطٍی اًسبًی هَضز ًیبظ ثطاسبس حدن ّبض(ٍ ثطاسبس
سبفت ّبض)ٍ حست هيبز ٍطاضزاز ثطای اًدبم اهَض ثِ ًحَ هغلَة خْت خلت ضضبیت ّبضىطهب ثسٍى زض
ذَاست ّطگًَِ ٍخِ اضبىی(اضبىِ ّبض)اٍسام ًوَزُ ثِ ًحَی ِّ ذسهبت هَضَؿ ٍطاضزاز ثػَضت ّبهل
اًدبم پصیطز ٍ.پطزاذت ّطگًَِ اضبىْْبضی خْت اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز ذبضج اظ سبفبت ّبضی تقییي ضسُ
ٍبًًَی ثقْسُ پیوبًْبض هیجبضس ٍ ّبضىطهب ّیچ گًَِ پطزاذتی زض ایي ذػَظ ثِ پیوبًْبض ًرَاّس زاضت.
 )7 – 21پیوبًْبض هَؽو است ًوبیٌسُ ّبضىطهب ضا ضسوبً ثِ ًیطٍّبی ذَز هقطىی ًوَزُ ٍ ٌّگبم ًؾبضت
ّوْبضی الظم ضا ثب ٍی زاضتِ ٍ هطْالت ٍ پیطٌْبزات ٍ اًتَبزات ضا ثِ ٍی هٌقْس ًوبیس.
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 )7 – 22پیوبًْبض هَؽو است ثِ ٍسیلِ ًیطٍّبی ذَز ّلیِ ّبضّبی ضٍظاًِ ٍ اضخبؿ ضسُ اظ سَی
ّبضىطهب ضا حست هَضَؿ ٍطاضزاز ثِ ًحَ احسي ٍ زض عَل هست ظهبى هطرع ضسُ زض ٍطاضزاز(سبفت
ّبضی)ثِ اتوبم ثطسبًس زض میط ایٌػَضت هَؽو است ثِ ٍسیلِ ًیطٍّبی ذَز ّبضّبی هطثَعِ ضا تب ّط ظهبًی
ِّ ثِ عَل اًدبهس،ثِ اتوبم ضسبًسُ ٍ سپس اظ هحل ّبض ذبضج ضًَس ٍ زضایي ذػَظ خْت حضَض
ًیطٍّبی ذَز ّوبٌّگیْبی الظم ضا ثب ازاضُ حطاست زاًطگبُ اًدبم زّس.
 )7 - 23پیوبًْبض هیجبیست تَاى هبلی پطزاذت حًََ ّلیِ پطسٌل ٍ ّوچٌیي ذطیس ّلیِ لَاظم هَضز ًیبظ ٍ
هَاز ثْساضتی ضا ثِ هست  2هبُ ثسٍى زضیبىت غَضت ٍضقیت اظ عطه زاًطگبُ زاضتِ ثبضس.
 )7-24پیوبًْبض هَؽو است ثِ ّلیِ ًیطٍّبی ذَز تبّیس ًوبیس اظ هطاخقِ حضَضی ثِ ٍاحس ّبی هرتلو
زاًطگبُ خْت ضىـ هطْالت ذَز خسا ذَززاضی ًوبیس
 )7-25پیوبًْبض هی ثبیست زض اثتسای ضطٍؿ ىقبلیت زض زاًطگبُ (ٍطاضزاز) ىْطست اٍالم اهَالی ذَیص ضا
عی غَضت خلسِ ای ثب تبییس ًبؽط زاًطگبُ زض اذتیبض اهیي اهَال زاًطگبُ ٍطاض زازُ ٍثبثت ّط گًَِ ٍضٍز
ٍذطٍج اهَالّ ،وبٌّگی ّبی الظم ضاثب اهیي اهَال ثِ فول آٍضز.
ماده  : 8وظارت

 )8 – 1زضغَضتی ّبضىطهب تطریع زّس ِّ پیوبًْبض هَضَؿ ٍطاضزاز ضا ثِ ضرع ثبلثی ٍاگصاض ًوَزُ یب
زض ًحَُ اًدبم ّبض ٍػَض ٍضظیسُ ٍ یب ثِ ّط زلیلی اظ اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز ذَززاضی ًوَزُ ثبضس،ثبیستی زض
خْت خلَگیطی اظ تضییـ حًََ ّبضىطهب ًسجت ثِ ىسد ٍطاضزاز ٍ اذص ذسبضت(عجٌ هَطضات هطثَط)ٍ
خبیگعیٌی پیوبًْبض زیگط اٍسام ًوبیس ٍ پیوبًْبض حٌ ّیچگًَِ افتطاضی ضا ًساضز.
 )8 – 2زضغَضتیِْ ثطاسبس گعاضش ّتجی ًبؽط،پیوبًْبض زض اخطای تقْسات ذَز اظ ًؾط ّیيی ٍ ّوی
َّتبّی ٍ یب ٍػَضی زاضتِ ثبضس ٍ یب ذسبضتی ضا فوساً ٍاضز ًوبیس ثِ ضطح شیل هطوَل پطزاذت ٍ
تػویوبت هترصُ هیگطزز.
الف – در هرحلِ اٍل اخطار کتثی
ب– در هرحلـِ دٍم حذاکثر %10جریوِ تِ تٌاسة کَتاّی ٍ یاقصَر از رقن هَرد تعْذ هاُ جاری،کسر هیگردد.
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ج–در هرحلـِ سَم حذاکثر %20جریوِ تِ تٌاسة کَتاّی ٍ یاقصَر از رقن هَرد تعْـذ هاُ جاری،کسر هیگردد.
د– درهرحلِ چْارم حذاکثر%30جریوِ تِ تٌاسثکَتاّی ٍ یاقصَر از رقن هَرد تعْــذ هاُ جاری،کسـر هیگردد.
ٍ – در هرحلِ چْارم هَضَع در کویتْای تا حضَر ًوایٌذگاى کارفرها ٍ پیواًکار ٍ ًاظر ٍ ّوچٌیي هذیر اهَر اداری ٍ
اهَر هالی تررسی ٍ تصویوگیری هیشَد ٍ حکن ٍ تصوین اتخار شذُ ترای طرفیي الزهاالجرا تَدُ ٍ پیواًکار حق
اعتراض ًذارد.
تبصزه :

هطاحل ىًَ ضطایظ خطیوِ ثَزُ ٍ ثِ ّیچ فٌَاى هبًـ حٌ ىسد یْغطىِ ٍطاضزاز اظ عطه ّبضىطهب

ًرَاّس ثَز.
ماده  : 9شزایط عمومی قزارداد

ّ )9 – 1بضىطهب زض ٍجبل هغبلجبت ًیطٍّبی اًسبًی پیوبًْبض زض ظهیٌِ ٍبًَى ّبضٍ،بًَى تأهیي اختوبفی ٍ سبیط
ٍَاًیي ٍ هَطضات هطثَط زض ثطاثط ٍظاضت ّبض ٍ اهَض اختوبفی ٍ سبیط هطاخـ ٍبًًَی شیػالح ّیچگًَِ
هسئَلیتی ًساضز.
ّ )9 – 2لیِ ّسَضات ٍبًًَی هتقلٌ ثِ ایي ٍطاضزاز ِّ تَسظ هطاخـ ٍبًَى گصاض خوَْضی اسالهی ٍضـ ٍ
اخطائی هیگطزز ثِ فْسُ پیوبًْبض هیجبضس.
 )9 – 3ذطیس لَاظم هَضز ًیبظ خْت اًدبم هَضَؿ ٍطاضزاز(هَاز ضَیٌسُ  ،لَاظم ًؾبىت ٍ میطُ)ثقْسُ
پیوبًْبض هیجبضس ٍ ّبضىطهب زض ایي ذػَظ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساضز.
 )9-4پیوبًْبض ثب آگبّی ٍاعالؿ اظ حدن ّبض ٍهطبّسُ ىضبّبی هَخَز ّیچ ازفبیی زض ذػَظ حدن
ّبض ًرَاّس زاضت ٍحٌ افتطاؼ زض ایي ذػَظ هسوَؿ ًرَاّس ثَز.
تبصزه :

هَاز ضَیٌسُ هَضز استيبزُ زض هَضَؿ ٍطاضزاز،العاهبً هیجبیست اظ هَاز ثب ّیيیت ٍ زاضای فالهت

استبًساضز ٍ تبضید هػطه هدبظ ثبضس ٍ ّطگًَِ تأذیط ٍ تقلل زض ذطیس هَاز ثب هطرػبت ىًَ هطوَل
خطیوِ ذَاّس ضس.
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 )9 - 5ثِ هٌؾَض اىعایص ثْطُ ٍضی ٍذسهبت زّی ّیيی تط پیوبًْبض هَؽو است ثطاثط ضَاثظ زاًطگبُ
فالٍُ ثط پطزاذت حًََ ٍ زستوعز ثطاثط ٍبًَى ثب افالم ّبضىطهب ثِ ًیطٍّبیی ِّ ثِ تطریع ّبضىطهب ضضبیت
ثیطتطی اظ فولْطز آًْب ٍخَز زاضز هجلنی ضاپطزاذت ّطزُ  ،ضوٌبً ضَاثظ اخطایی پطزاذت آى تَسظ
ّبضىطهب تقییي ٍتَسظ پیوبًْبض پطزاذت هی گطزز ِّ .ایي هجلل فیٌب اظ عطه ّبضىطهب ثِ پیوبًْبض پطزاذت
هی گطزز.
ماده  : 10وشاوی و شماره تلفه طزفیه جهت اوجام مکاتبات

ًشاًی کارفرها  :زاهنبى ذیبثبى چطوِ فلی – هیساى زاًطگبُ – زاًطگبُ زاهنبى – تليي023-35220096:
023-35220098
ًشاًی پیواًکار:
تثصرُ ً : 1طبًیْبی ىًَ ثِ هٌعلِ اٍبهتگبُ ٍطاضزازی عطىیي هحسَة هیگطزز ٍ ّطگًَِ هْبتجِ ثب آى اثالك
ٍبًًَی هحسَة هیگطزز.
تثصرُ  : 2زض غَضت ّطگًَِ تنییط زض ایي ًطبًیْب عطىیي هَؽيٌس ؽطه هست پٌح ضٍظ یْسیگط ضا هغلـ
ًوبیٌس،زضمیط ایٌػَضت ّلیِ هْبتجبت اثالك ضسُ تلَی هیگطزز ٍ هسئَلیتی هتَخِ عطه هَبثل ًویجبضس
ماده : 11وسخ قزارداد

ایي ٍطاضزاز زض یبظزُ هبزُ ٍ  )ًِ(9تجػطُ ٍ زض عی چْبض ًسرِ ثسٍى ٍلن ذَضزگی ِّ زض حْن ٍاحس هی -
ثبضس ٍ عطىیي پس اظ ثجت ٍ اهضبء هلعم ثِ ضفبیت هيبز آى هیجبضٌس.
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