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 نگهداری فضای سبزایجاد و ،سازی  پیمانکاری آماده قرارداد

 دانشگاه دامغان

 

به نمایندگی    دانشگاه دامغان مابین  فی  .....................  مورخ  ...........................  این قرارداد به استناد صورتجلسه برگزاری

اسالمی  دکتر  آقای   سعیدالرضا  دانشسید  ومالی  اداری  کا  گاه معاون  عنوان  طرف  به  یک  از  وشرکت رفرما 

ثبت    ......................... شماره  عامل ..................به    به  شناسنامه   ...........  فرزند  ...............  یمدیر  شماره  به 

 گردد.  ـد میشود با شرایط ذیل منعقـاز طرف دیگر که به عنوان پیمانکار محسوب می  ............دره ازاص..........

 

  قرارداد موضوع :1ماده 

و   کشاورزی مبارزه با آفاتاه  وگنظافت محوطه دانشنگهداری فضای سبز و  ایجاد و  ده سازی و آما عبارت است از

                         ن.                                                                               دامغا دانشگاه محوطهی اختصاصفضای سبز 

  

  قرارداد مدت:2ماده 

  .                                باشدمی یک سال شمسیمدتبه 31/6/1400یال/1/7/1399اد قراردمدت

 

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  : 3ماده 

ـ ال بص.......................................ری  االنهـغ ســت از مبلــعبارتس   ومی ـخدمات فضای سبز عم شامل  یــورت حجمـ

و    دانشگاهو مقام مجاز    عمومــی و فضــای سبز    رامـو   ولــمسئحساب و تأیید   صورتکه در پایان هر ماه با ارائه  

  .پرداخت می باشد پس از کسر کسورات قانونی قابل

ه زانس معیارها و جداول کنترل روپس از بررسی و کنترل بر اساموظف است    و فضای سبز  عمومی  امور  مسئول  (3-1

اقدام  ورات را مشخص و به کارفرما جهتو دیگر کس  احتمالی  کسر کار انجام نشده (، خسارت ، جریمهو ماهیانه )  

 . الزم ارسال خواهد نمود

 واریز خواهد شد  کسورات قانونی از صورت کارکرد پیمانکار کسر و بحساب مربوطه( 3-2

نگهداری و توسعه فضای سبز    ایجاد،  به  وضوع شرح وظایف مربوطم  حجم کار و افزایش در صورت افزایش : تبصره  

 .  افزایش داده شود منوط به توافق کتبی جداگانه (( % 25تا قرارداد می تواند غ مبل

  تعهدات پیمانکار   : 4ماده 

انجام تعهدات به کارفرما  حسنکل مبلغ قرارداد جهت تعیین    %10پیمانکار می بایست ضمانت نامه بانکی معادل    )4-1

 .ارائه نماید
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وضعیت    (4-2 هر صورت  مبلغ  انجام     %10از  حسن  سپرده  پسبعنوان  قرارداد  پایان  در  و  از کار کسر 

آن آزاد و الباقی در صورت عدم تخلف پیمانکار از تعهدات خود، سپرده حسن انجام   %50تحویل موقت  

 .کار به پیمانکار مسترد خواهد شد

نل شاغل ، درخواست خود را همراه صورت وضعیت و لیست بیمه پرس پیمانکار موظف است در پایان هر ماه  )4-3

  د.                          ارسال نمای  امور مالی دانشگاهاجتماعی و مالیات را جهت بررسی به    نیرداختی بیمه تأمفیش پ

امور عمومی    مسئولبه تأیید    اد امور محوله را انجام داده وگردد برابر مشخصات موضوع قرارد پیمانکار متعهد می (4-4

ومعابر وخیابان های دانشگاه را عالوه بر   2و 1محوطه های پردیس شماره نظافت همچنین  . برساند و فضای سبز دانشگاه

 امور فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. 

 بیلچه و فرغون  ، شلنگ، فواره و بیل، کلنگ وچمن زن  دستگاه  تراکتور،  تهیه وسایل نگهداری فضای سبز شامل   (4-5

  .باشدبه عهده پیمانکار می و غیره

تواند از امکانات دانشگاه بصورت اجاره با مبلغ پیمانکار امکانات کافی را در اختیار نداشته باشد می  یکه:درصورت1تبصره

 گردد.  طرفین به این قرارداد پیوست ای مجزا نوشته و پس از امضاءو اجاره نامه توافقی استفاده نماید

اجاره،ت2تبصره   بصورت  دانشگاه  امکانات  و  وسایل  استفاده  درصورت  سوخت،روغن،الستیک،سرویس:  کاری أمین 

ماشین و  چمنتراکتور  از  اعم  سمآالت  یدکپاش،هرسزن،موتور  راننده  همچنین  و  غیره  و  بعهده کن  تانکر    کش 

 باشد. پیمانکار می

محوطه فضای   رات ، نگهداری و پشتیبانی سیستم های آبرسانی ) لوله کشی ، قطره ای و سطحی ( ومیتع کلیه(  4-6

  . گر تأسیسات تحویلی به پیمانکار بعهده وی می باشدسبز و دی

و   عمومی  امور  مسئولارتباط خود را در خصوص موضوع قرارداد با اطالع   پیمانکار موظف است کلیه مکاتبات و) 4-7

 .  انجام دهد فضای سبز

  . ندارد اعم از حقیقی و حقوقی پیمانکار حق واگذاری کل یا بخشی از قرارداد را به شخص ثالث (4-8

جاری (4-9 قوانین  حسب  بر  بایستی  پیمانکار  توسط  نیروها  حقوق  پرداخت  و   .        باشد کشور بکارگیری 

تأمین اجتماعی مفاصاحساب بیمه از سازمان تأمین   انونق  38پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد مطابق ماده   (4-10

 .اجتماعی تهیه و ارائه نماید

منقش به آرم شرکت پیمانکار و   پیمانکار می بایست با لباس کار تأیید شده از طرف کارفرما  کلیه نیروهای(  4-11

 . سسه فعالیت نمایندؤکارت شناسایی در م

اخالل در نظم بعهده  سهل انگاری و  یز هر گونه عواقب ناشی از حوادث ،مسئولیت بکارگیری کلیه نیروها و ن  )4-12

   اهد برکناری متخلف خو  پاسخگویی و درصورت لزوم  ه پیمانکار مکلف ب  ارفرما،تشخیص کپیمانکار بوده و در صورت  

 . بود
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به    )4-13 از      12تقریباً      ایجاد و نگهداریپیمانکار موظف است نسبت  جهت    دانشگاه  یفضای سبز اختصاصهکتار 

  .اقدام نماید دانشگاه مورد نظر کشت

ه فضای سبز موجود، ودر برخی موراد افزایش ساالنه حجم فضای (پیمانکار با آگاهی واطالع از حجم کار ومشاهد4-14

 سبز ادعایی در خصوص حجم کار نخواهد داشت وحق اعتراض در این خصوص مسموع نخواهد بود 

البسه و پوشاک و چکمه و مواد شوینده و دستکش برزنتی و ماسک و  سبت به تأمینپیمانکار موظف است ن) 4-15

 . موضوع قرارداد اقدام نماید امثالهم جهت کلیه کارگران

 نمیباشد.ن دولت در معامالت دولتی قانون منع مداخله کارمندا پیمانکار اعالم نموده مشمول( 4-16

 الزامی می باشد ارتعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانک( ارائه گواهی تعیین صالحیت از اداره 17- 4

بدون دریافت پیش پرداخت و دریافت وجه  حقوق به پرسنل خود را  بایست قدرت پرداخت دو ماه  ( پیمانکار می4-18

 ضمنا مالک تسویه با پیمانکار منوط به ارائه تسویه حساب با کلیه پرسنل خود می باشد  داشته باشد.صورت وضعیت 

تر  (19  -  4 وری وخدمات دهی کیفی  بهره  افزایش  منظور  ب  به  دانشگاه عالوه  برابر ضوابط  است  ر پیمانکار موظف 

ی که به تشخیص کارفرما رضایت بیشتری از عملکرد  با اعالم کارفرما به نیروهایق و دستمزد برابر قانون  پرداخت حقو

دارد وجود  را  آنها  کرده  مبلغی  اجرا،  پرداخت  ضوابط  توسضمناً  آن  پرداخت  تعیینیی  کارفرما  پیمانکار   ط  وتوسط 

 ه پیمانکار پرداخت می گردد. که این مبلغ عینا از طرف کارفرما ب .پرداخت می گردد

به    (  20  -  4 قرارداد  از  نسخه  ارسال یک  و  نیروهای درحال کار خود  از  با هریک  قراداد  انعقاد  به  پیمانکار موظف 

ت براساس قانون کار جهت پرداخت حقوق فیش صادر نموده و مقررات قانون کار  یس باباشد و همچنین میدانشگاه می

مص سایر  و  اجتماعی  تأمین  و  و  نماید  رعایت  کارگران  حقوق  و  مزد  قرارداد،تعیین  موضوع  انجام  در  را  بعدی  وبات 

هدات قانون های تشخیص حل اختالف کارگری و سایر تعهرگونه پاسخگویی به شکایت و اجرای آراء مربوط هیأت

هایی به  لزام به پرداختباشد و از طرف هر مرجع ذیصالح انه مسئولیتی متوجه کارفرما نمیکار را بعهده گیرد و هیچگو

می آن  رعایت  و  پرداخت  به  متعهد  گردد  خود  به  نیروهای  را  اسالمی  و  اخالقی  شئونات  حفظ  است  موظف  باشد.و 

ت تخطی،ضمن جبران خسارت نسبت به بررسی و اصالح امور اقدام  نیروهای خود آموزش و یادآوری نماید و درصور

 روی متخلف اقدام الزم نماید.ینی نینموده و در صورت نیاز،نسبت به جایگز

 : کارفرما : تعهدات 5ماده 

 .نماید به پیمانکار معرفی و رابط متخصص در امور فضای سبز  عنوان ناظر بهرا  فردی کارفرما می بایست  -1

مابین    در:  1  تبصره  فی  اختالف  بروز  ناظر    پیمانکارصورت  بندهای    کارفرماو  از  یک  هر  انجام  نحوه  در خصوص 

معاون اداری   –)شامل پیمانکار یا نماینده قانونی وی  قرارداد،تشخیص در مرحله اول بعهده هیأت منتخب طرفین قرارداد

 باشد. می قی وقراردادها ( می باشدومالی ، مدیر امور اداری وپشتیبانی ، مدیر مالی، ومدیر امور حقو



 تاریخ:                                                                 بسمه تعالی                                               

 شماره:                                                                                                                                                                   

 دفتر حقوقی                                                         ناظر دانشگاه                                     پیمانکار                                                                     کارفرما                 

 مدیر دفتر حقوقی                                      مدیر امور اداری و پشتیبانی                                       مدیر عامل                                                   الیمعاون اداری وم    

، دانشگاه متعهد به خرید مایحتاج فضای از تعهدات پیمانکار ه مواد مورد نیاز خارججهت تهیه و خرید کلی -2

گل و گیاه اعم از دائمی و فصلی ، درخت ، درختچه ، گیاهان  از قبیل کود حیوانی و شیمیایی ، انواع  سبز 

سفالی ،  ی مورد نیاز )اای تقویتی ، گلدان در سایزهــوم ، کودهــسم بوته ای چند ساله ، بذور ،

 باشد.    تأمین آب مورد نیاز می ای ( گالس و شیشه فایبر ی وــپالستیک

، پیمانکار موظف به نگهداری وحفظ آنها بوده ودر پس از تحویل مایحتاج فضای سبز به پیمانکار :2تبصره 

                                                                                                                  آنها مسئول جبران هر گونه خسارت وارده می باشد  صورت وارد آمدن خسارت واز بین رفتن

    

از   ضمانت نامه حسن انجام کار را پس در صورت عدم تخلف پیمانکار از تعهدات خود  است کارفرما متعهد -3

 .مایدنیه حساب با پرسنل از سوی پیمانکار به ایشان مستردو تسو پایان قرارداد و ارائه مفاصاحساب های مربوطه

 

 :شرایط قرارداد  6  ماده 

نمایندة (6-1 حضور  با  فصلی  و  ماهیانه   ، هفتگی   ، روزانه  بازدیدهای  طی  قرارداد  موضوع  امور  کلیه  پیمانکار  انجام 

   د:گردر کسر میپیمانکا ام نشده بعنوان کسر کار از صورت وضعیت ماهیانهکنترل و درصد کار انج

 در مرحله اول اخطار کتبی (الف  

 گردد. انه،کسر مییجریمه به تناسب کوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعهد ماه %20در مرحله دوم حداکثر (ب

 گردد. انه،کسر مییم مورد تعهد ماهجریمه به تناسب کوتاهی و یاقصور از رق %30در مرحله سوم حداکثر( ج

 گردد. انه،کسر مییکوتاهی و یاقصور از رقم مورد تعهد ماهجریمه به تناسب%50داکثردرمرحله چهارم ح ( د

پیمانکار و ناظر و همچنین مدیر امور اداری و   ،ای با حضور نمایندگان کارفرما در مرحله چهارم موضوع در کمیته ( و 

و   بررسی  مالی  میتصمیمامور  طرفینگیری  برای  شده  اتخاذ  تصمیم  و  حکم  و  حق الزم  شود  پیمانکار  و  بوده  االجرا 

 اعتراض ندارد. 

قرارداد را طبق شرایط تعیین شده انجام ندهد کارفرما می تواند ضمن   در صورتیکه پیمانکار وظایف مندرج در (6-2

هزینه انجام امور  جه  تو نجام کار طی مهلت داده شده باکتبی انجام تعهدات را درخواست نماید ، در صورت عدم ا تذکر

.بدیهی است در صورت عدم انجام مجدد  منظور خواهد شد عوقه ، دو برابر آن را بعنوان جریمه بحساب بدهی شرکتم

 .خواهد شد مورد فوق مبلغ جریمه تکرار

قبیل  (6-3 از  قرارداد و غیره  انجام موضوع  از  ناشی  ، خسارت وارده  پیمانکار شبکه آبرسانی توسط عوامل    تأسیسات 

 .باشدیبعهده پیمانکار م

پیمانکار حق هر گونه اعتراض و   ،مذکور : در صورت اقدام کارفرما مطابق هر یک از بندها و تبصره های    تبصره  

 . نماید در محاکم قضایی را از خود سلب می یطرح دعو
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و  رکه دارای سابقه کافضای سبز دانشگاه حیت اخالقی و کاری دارای صالاز کلیه نیروهای   ملزم است پیمانکار ( 6-4

استفاده نموده ودر بخش فضای سبز دانشگاه می  تجربه کافی ارائه    باشند  آنها را بکار گیرد و درصورت تشخیص و 

ید الذکر نسبت به جایگزین نمودن نیرو پس از معرفی و تأیدلیل موجه و اثبات عدم کارایی هریک از نیروهای فوق

تخصص   و  اخالقی  اداری  صالحیت  امور  هماهنگی  ارائه  نماید.  اقدام  با  قرارداد  پایان  در  حساب  تسویه  مالک  ضمنا 

 تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار می باشد 

 : فسخ قرارداد   7ماده    

قرارداد اقدام و ضرر و   روزه نسبت به فسخ  15تواند با یک اخطار کتبی   موارد مشمول فسخ قرارداد ، که کارفرما می

 :باشد ار برداشت نماید ، بشرح ذیل میاز حساب پیمانک را ده زیان وار

 آماده شدن کار بیش از یک هفته  تأخیر در تجهیز و (7-1

 .روز 3بدون هماهنگی کارفرما حداکثر بمدت  کار کردن رها کردن کار بدون سرپرست و تعطیل (7-2

 ساعت .  24بار با فاصله  3کتبی حداکثر  رانجام ندادن کار پس از تذک (7-3

 .اخالقی پیمانکار برای ادامه کار به تشخیص کارفرماتوانایی مالی ، فنی ، مدیریتی ،  دماحراز ع )7-4

  . قانون مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی بر پیمانکار در صورت احراز مشمولیت) 7-5

 .در هنگام عقد قرارداد اطالعات داده شده نادرست بودن  (6 -7

 .  کارگری مرتبط با قرارداد ر ونقض قوانین و مقررات کا ( 7 -7

 . روز در انجام قرارداد  10در صورت تأخیر بیش از  )8 -7

ایجاد نارضایتی در آنان و  و    )تأخیر بیش از بیست روز(عدم پرداخت به موقع حقوق نیروهای تحت پوشش  (9  -  7

 انجام موضوع قرارداد.  پایین آمدن کیفیت درنتیجه

 :  حل اختالف 8ماده 

بر ویادر صورت  قرارداد  مندرجات  تفسیر  در   ، قرارداد  طرفین  بین  اختالف  از   وز  اختالف  مورد  چنانچه  آن  اجرای 

 .قضایی صالحه پیگیری خواهد شد ید موضوع از طریق محاکمدطریق مذاکره حل و فصل نگر

 : حوادث قهریه   9ماده  

ی قهریه  قوانین و مقررات جاری   ا غیر مترقبه همان است کهحوادث  ایران معین گردیده و جمهوری  مطابق  اسالمی 

  .مستقیم با موسسه مرتبط باشد مستقیم یا غیرور بط



 تاریخ:                                                                 بسمه تعالی                                               

 شماره:                                                                                                                                                                   

 دفتر حقوقی                                                         ناظر دانشگاه                                     پیمانکار                                                                     کارفرما                 

 مدیر دفتر حقوقی                                      مدیر امور اداری و پشتیبانی                                       مدیر عامل                                                   الیمعاون اداری وم    

تعلیق درآمده و بالفاصله پس از رفع مانع ، طرفین با ابالغ  : در صورت بروز این حوادث قرارداد به حالت  1تبصره  

  . دت مقرر خواهند بودموظف به ایفای تعهدات خود طبق شرایط قرارداد و در م لیاداری و مامعاونت 

 . مدت تعلیق پس از زمان زوال مانع و رفع حوادث قهریه محاسبه خواهد شد : 2 تبصره

 : اقامتگاه قانونی: 10ماده 

اقامتگاهشان   فند هر گونه تغییرهمان است که در ابتدای قرارداد ذکر شده و طرفین قرارداد مکل اقامتگاه قانونی طرفین

شده در قرارداد معتبر بوده و مکاتبات به  عالم نمایند ، در غیر این صورت اقامتگاه تعیینبه طرف دیگر کتباً اا  ر

 و حکم ابالغ قانونی را خواهد داشت.   آن محل ارسال خواهد شد

 : نسخ قرارداد   :11ه ماد 

صفحه که تماماً دارای اعتبار  5ر  هر نسخه دو    تبصره  7  ماده و  11قرارداد در   و اطالع کامل از    آگاهی د با  قراردااین   

طرفین  مفاد   و  تنظیم گردیده  است  ذیل  آنواحد  امضاء  اجرای  با  به  می  متعهد  آن  مندرجات  و  مفاد            باشند. کلیه 

                                                

 


