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نگهداری فضای   امور آماده سازی، ایجاد و -نظافت و خدمات قرارداد  واگذاری امور 

 دانشگاه دامغان  مورد نیاز مرتبط   سبـز اختصاصی

 

  دانشگاه دامغان مابین  فی  .............مورخ  ................شمارهمناقصه  برگزاری  صورتجلسه    به استناداین قرارداد  

 از یک طرف   به عنوان کارفرما  اداری ومالی دانشگاه  معاونسید سعید الرضا اسالمی    دکتر  به نمایندگی آقای

  ………به شماره شناسنامه   ..……    فرزند   ...............مدیر عاملی  به  …………شماره ثبت   به    .............   تشرکو  

 گردد. د میــبا شرایط ذیل منعق شودمحسوب میعنوان پیمانکار  بهاز طرف دیگر که  ..…… صادره از

 : :موضوع قرارداد 1ماده 

نظافت و ارزیابی    مناقصه،اختصاصی    (شرایط1و نظافت اعالم شده در بند )انجام کلیه امور خدمات    الف ( : 

ها و  تمیز کردن شیشهکلیه امور خدمات نظافت که شامل جاروکشی،گردگیری،طی کشی،   و پاسخگویی در

های تعیین شده،جابجایی وسایل و لوازم در داخل دانشگاه و اماکن آوری زباله وحمل آن به مکان غیره و جمع

و توزیع چای،پذیرایی    ها و غیره(با نظر کارفرما،انجام امور آبدارخانهمورد اجاره در خارج از دانشگاه)خوابگاه

ها و مراسمات و  از کارکنان و اساتید و مدعوین دانشگاه در وقت اداری و خارج از وقت اداری و مناسبت 

 نشجویی(،نامه رسانی داخل دانشگاه. اردوهای دانشگاهی)اداری،اساتید،دا 

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

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

 باشد. اصلی پیمانکار می

مبارزه با  نظافت محوطه دانشگاه  ونگهداری فضای سبز و  ایجاد و  آماده سازی و  عبارت است ازب(: 

                                                      و فضای سبز اختصاصی محوطه دانشگاه  کشاورزی آفات
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 : : مدت قرارداد 2ماده 

 باشد. میدوازده ماه )یک سال شمسی ( معادل    15/7/1402لغایت 7/1401/ 16مدت این قرارداد از تاریخ

 : : مبلغ قرارداد 3ماده 
از پرداخت   اعم  های مربوطهمبلغ کل قرارداد از شروع تا خاتمه بصورت حجمی با درنظر گرفتن کلیه هزینه

امور ایجاد و نگهداری فضای   برای امور نظافت،  حقوق نیروی مورد نیاز،خرید لوازم و ملزومات بهداشتی 

-افزایش  درنظر گرفتن    با رضایت و آگاهی طرفین و  ،احتمالی  تأمین نیروی جایگزین و پرداخت خسارتسبز،  

 ......................... ریال مبلغ   براساس برگه اعالم قیمت و تأیید شده در صورتجلسه مناقصه  های احتمالی ساالنه

   تعیین و قطعی گردیده است.

نیاز دانشـگاه های احتمالی حجم کار و خدمات مورد  :مبلغ این قرارداد با توجه به افزایش یا کاهش  1تبصره  

،پژوهشکده و  وآموزشی  د اداریـ ای جدیـه مانـش ساختـزای ـیا اف  وسال از جمله تابستان    در ایـام مختلف

 .قابل اجرا است  %25غیره تا سقف 

به انضمام لیست بیمه    از طرف شرکت   ارائه صورت وضعیت ماهیانه:پرداخت مبلغ قرارداد پس از    2تبصره  

و تأیید سازمان تأمین اجتماعی و کسر کلیه کسورات   برای نیروهای بکار گرفته شده  پرداخت شده ماه قبل

پرسنل  قانونی، وغیاب  حضور  لیست  جریمه ارائه  از  احتمالی  هایکسر  نماینده    پس  کارفرما)ناظر  تأیید 

دانشگاه(و ارائه لیست پرداخت شده حقوق و مزایای ماه قبل نیروهای پیمانکار که به تأیید بانک عامل رسیده  

 است،انجام خواهد شد. 

 : :کسورات قرارداد 4ماده 

،شامل تأمین  ی اجباری قانونیهابیمه  وتکلیفی  ی  هااین قرارداد،شامل مالیاتپرداخت کلیه کسورات قانونی  

که ناشی از کم کاری یا وارد نمودن    )بینی شده در قراردادهای احتمالی پیشجریمهاجتماعی،بیمه مسئولیت و  

وسایل و عدم تأمین به موقع    وکمبود    یابر اثر عدم مهارت نیروهای بکار گرفته شده و    کهخسارات عمدی  

 .باشدهد پیمانکار میباشد( به ع مواد شوینده و نداشتن کیفیت مواد مذکور می
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   ::شرایط عمومی و اصالح قرارداد 5ماده 

خدمات موضوع قرارداد با   انجام هریک از    بودن مستخدم رسمی در  تواند در صورت دارا( کارفرما می5  -1

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

 مذکور(به پیمانکار اعطا نماید.

 : :تعهدات کارفرما 6ماده 

جهت همکاری و ایجاد   خود  و ناظر  االختیارنماینده تام  یک نفر را به عنوان  موظف است   ( کارفرما6  –  1

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

نیاز خود    های انجام خدماتهزینه  موظف است براساس این قرارداد( کارفرما  6  –  2 از محل اعتبار  مورد 

یافته پس و    ازتخصیص  تأیید  بررسی  وصول  ناظرتوس  صورت وضعیت   و  قانونی و    ط  و کسر کسورات 

 پرداخت نماید.  احتمالیهای جریمه

صرفاً از طریق نماینده    کارفرما موظف است اطالعات الزم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد(  6  –  3

 در اختیار پیمانکار قرار دهد. معرفی شده

مابین را به هر دلیل تشخیصی  قرارداد فیطرفه   کارفرما به دلیل اهمیت موضوع قرارداد حق فسخ یک(  6  –  4

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

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

ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به    برای فسخ قرارداد،حداقل یک  یدنما محفوظ اعالم نموده و صرفاً تعهد می

 پیمانکار اطالع دهد. 

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

ارداد را به تصمیم  تواند موضوع قراین قرارداد تعیین نموده ارسال گردد.در صورت فسخ قرارداد کارفرما می
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-د به پرداخت هزینهـار متعهـجام برساند و پیمانکنداند به ا که صالح میخود و از طریق راهکارهایی  

 های اضافی ناشی از این تهیه و تدارک تا هر مبلغی که باشد،)در مقابل کارفرما(خواهد بود.

،کارفرما حق از سوی مراجع قانونی  پیمانکارنیروهای  بر مطالبات  صدور رأی مبنی(درصورت  6  –  5

 دارد بدهی پیمانکار به نیروهایش را از محل مطالبات وی پرداخت نماید. 

 :تعهدات پیمانکار  7ماده 

االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی ( پیمانکار ملزم است یک نفر را بعنوان نماینده تام7  –  1

 معرفی کارفرمابه  و رابط متخصص در امور فضای سبز  عنوان ناظر به و فرد دیگریالزم در انجام خدمات 

 . در تمامی ساعات اداری و انجام مورد نیاز خدمات در محل دانشگاه حضور فعال داشته باشد و.نماید

که دارای تجربه   روهای دارای صالحیت اخالقی و کاری موجود در دانشگاهاز نیملزم است پیمانکار  ( 7 – 2

یا نماید و در  ه،شرایط و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام موضوع قرارداد ماستفاده نماید   باشندکافی می

اداری و  وی انسانی جدید پس از معرفی کتبی به انضمام کلیه مدارک شخصی آنها به امور صورت نیاز به نیر

 تأیید صالحیت اخالقی و سالمت جسمی با نظر کارفرما ایشان را بکارگیری نماید. 

گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما  پیمانکار متعهد می(  7  –  3

 رساند انجام دهد.می

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

 پیمانکار خواهد بود. 

متعهد می  ( 7  –  4 معامالت دولتی را بصورت مداخله پیمانکار  منع مداخله کارکنان دولت در  قانون  گردد 

 مستقیم و غیر مستقیم رعایت نماید. 

 از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار الزامی است  معتبر صالحیت  تایید( ارائه گواهی 7 - 5

و ارسال یک نسخه از قرارداد  با هریک از نیروهای درحال کار خود    موظف به انعقاد قراداد( پیمانکار  7  –  6

می دانشگاه  می  و  باشدبه  کار  براساس  بایست همچنین  فیش    قانون  حقوق  پرداخت  و    نموده  صادرجهت 
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ن کار و تأمین اجتماعی و سایر مصوبات بعدی را در انجام موضوع قرارداد،تعیین مزد و  مقررات قانو

های تشخیص وق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایت و اجرای آراء مربوط هیأتقح 

کارفرما  متوجه  مسئولیتی  هیچگونه  و  گیرد  بعهده  را  کار  قانون  تعهدات  سایر  و  کارگری  اختالف  حل 

الزام به پرداخت باشد  نمی هایی به نیروهای خود گردد متعهد به پرداخت و  و از طرف هر مرجع ذیصالح 

آن می به رعایت  را  ارباب رجوع  اسالمی و جلب رضایت  و  اخالقی  شئونات  است حفظ  باشد.و موظف 

اصالح  جبران خسارت نسبت به بررسی و  ضمن  ،آموزش و یادآوری نماید و درصورت تخطینیروهای خود  

 ،نسبت به جایگزینی نیروی متخلف اقدام الزم نماید.امور اقدام نموده و در صورت نیاز

نمی  ( 7  –  7 وجه  هیچ  به  قرارداد  اجرای  طول  در  استفاده  پیمانکار  خارجی  اتباع  خدمات  از  تواند 

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

 ع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً)اعم از حقیقی یا حقوقی(ندارد.وانکار حق واگذاری موضپیم(  7  –  8

قانون تأمین اجتماعی مفاصا حساب بیمه از    38( پیمانکار متعهد است در پایان قرارداد مطابق ماده  7  -  9

 سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

بایست ظرف مدت پنج روز کتباً  شرکت طرف قرارداد میاساسنامه و مدیریت  ( هرگونه تغییر در  7  –  10

 به کارفرما اعالم گردد. توسط مدیر عامل 

است ماهیانه لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل نیروهای خود را که به   ( پیمانکار مکلف7  –  11

است  رسیده  عامل  بانک  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  از  تأیید  نماید  پس  ارائه  کارفرما  به  ناظر  غیر تأیید  .در 

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

تواند اقدام به  باشد در غیر اینصورت کارفرما میداخت حقوق و مزایای نیروهای خود در موعد مقرر میپر

 فسخ قرارداد نماید. 

در مدت    نیروهای مشغول به کار  کلیه  ( درصورت فسخ،لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی7  –  12

 باشد. کار میبه عهده پیمان  قرارداد و موقت ساعتی یا روز مزد جایگزین

از نیروهای دارای کارت سالمت و بهداشت در انجام موضوع قرارداد استفاده گردد  ( پیمانکار متعهد می7  –  13

 نماید. 
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ن ــد و همچنیـ ای الزم را به نیروهای خود بده های حرفهگردد آموزش( پیمانکار متعهد می7  –  14

های الزم در زمینه حفظ اسرار محرمانه واحدهای شغلی محدوده خود و خودداری از انتشار آموزش

های شخصی را به نیروهای خود بیاموزد.و درصورت مشاهده و اثبات  صحیح یا کذب و یا برداشت اخبار  

 مورد یا مواردی در این خصوص کلیه مسئولیت متوجه پیمانکار خواهد بود. 

تب رالخصوص نظافت شخصی و مو علی  محیط کار  ررفتاو اخالق و  جام کار  ( ضمانت حسن ان7  –  15

کل و شکیل و درخور و شأن محیط اداری و آموزشی دانشگاه شیک  نیروهای شرکت از لباس    بودن و استفاده 

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

کل قرارداد ضمانت   %5  ،پیمانکار موظف است به میزان مبلغانجام تعهدات قرارداد ( به منظور حسن  7  –  16

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

گردد درصورت الزام از طرف اداره کار و امور اجتماعی نسبت به اجرای طرح ( پیمانکار متعهد می7  –  17

 اغل اقدام نماید.طبقه بندی مش

پیمانک  ( 7  –  18 نیروهای  استفاده  مرخصی)استحقاقی  ـ درصورت  از  و   -یـاستعالج   –ار  شیردهی  دوران 

المقدور از دانشگاه)کارفرما(خللی وارد نشود حتی  اتخاذ نماید تا در کار   یاست ترتیب  پیمانکار موظف،( غیره

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

به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز براساس حجم کار)و براساس ساعت  است نسبت  پیمانکار موظف  (  7  –  19

جلب رضایت کارفرما بدون در خواست   جهت کار(و حسب مفاد قرارداد برای انجام امور به نحو مطلوب  

و انجام پذیرد.مات موضوع قرارداد بصورت کامل  خدبه نحوی که  اقدام نموده  هرگونه وجه اضافی)اضافه کار( 

کاری جهت انجام موضوع قرارداد خارج از ساعات کاری تعیین شده قانونی بعهده  پرداخت هرگونه اضافه

 .داشت مانکار نخواهد باشد و کارفرما هیچ گونه پرداختی در این خصوص به پیپیمانکار می

نماینده7  –  20 است  پیمانکار موظف  نیروها  (  به  را رسماً  نظارت  کارفرما  هنگام  نموده و  معرفی  ی خود 

 و پیشنهادات و انتقادات را به وی منعکس نماید. همکاری الزم را با وی داشته و مشکالت 
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رفرما را ( پیمانکار موظف است به وسیله نیروهای خود کلیه کارهای روزانه و ارجاع شده از سوی کا7  –  21

حسب موضوع قرارداد به نحو احسن و در طول مدت زمان مشخص شده در قرارداد)ساعت کاری(به اتمام  

  به طول   که  طه را تا هر زمانیبرساند در غیر اینصورت موظف است به وسیله نیروهای خود کارهای مربو

اتمام رسانده  نجامد ا از محل کار خارج شوند و دراین خصوص  ،به  نیروهای خود و سپس  جهت حضور 

 های الزم را با اداره حراست دانشگاه انجام دهد. هماهنگی

بایست توان مالی پرداخت حقوق کلیه پرسنل و همچنین خرید کلیه لوازم مورد نیاز و  ( پیمانکار می7  -  22

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

پیمانکار موظف است به کلیه نیروهای خود تاکید نماید از مراجعه حضوری به واحد های مختلف  (  7-23

 دانشگاه جهت رفع مشکالت خود جدا خودداری نماید 

اقالم اموالی خویش را طی  ت  ( پیمانکار می بایست در ابتدای شروع فعالیت در دانشگاه )قرارداد( فهرس7-24

شگاه در اختیار امین اموال دانشگاه قرار داده وبابت هر گونه ورود وخروج صورت جلسه ای با تایید ناظر دان

 اموال، هماهنگی های الزم رابا امین اموال به عمل آورد. 

  مسئول گردد برابر مشخصات موضوع قرارداد امور محوله را انجام داده و به تأیید  پیمانکار متعهد می ( 7-25

ومعابر وخیابان    2و  1. همچنین نظافت محوطه های پردیس شماره  برساند امور عمومی و فضای سبز دانشگاه

 های دانشگاه را عالوه بر امور فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. 

 دستگاه چمن زن، شلنگ، فواره و بیل، کلنگ و  تراکتور،  فضای سبز شامل  تهیه وسایل نگهداری (  7-26

  .دباشبه عهده پیمانکار می  و غیره بیلچه و فرغون

تواند از امکانات دانشگاه بصورت :درصورتیکه پیمانکار امکانات کافی را در اختیار نداشته باشد می1تبصره

ای مجزا نوشته و پس از امضاء طرفین به این قرارداد پیوست مهاجاره با مبلغ توافقی استفاده نماید و اجاره نا

 گردد. 



 
 تاریخ:                                     بسمه تعالی                                                                                        

 شماره:                                                                                                                                      

 دفتر حقوقی                        پیمانکار                    ناظر دانشگاه                                                                                          کارفرما       

                                                                                                                                                            مدیر                        مدیر عامل                                            مدیر اداری و پشتیبانی                                 معاون اداری ومالی

-: درصورت استفاده وسایل و امکانات دانشگاه بصورت اجاره،تأمین سوخت،روغن،الستیک،سرویس 2تبصره  

کش تانکر کن و غیره و همچنین راننده یدکپاش،هرسزن،موتور سمآالت اعم از چمناری تراکتور و ماشینک

 باشد. پیمانکار میبعهده 

محوطه   تعمیرات ، نگهداری و پشتیبانی سیستم های آبرسانی ) لوله کشی ، قطره ای و سطحی ( و کلیه(  7-27

  . فضای سبز و دیگر تأسیسات تحویلی به پیمانکار بعهده وی می باشد

  مسئول الع  ارتباط خود را در خصوص موضوع قرارداد با اط پیمانکار موظف است کلیه مکاتبات و)7-28

 . انجام دهد و فضای سبز عمومی امور

تأسیسات ، شبکه آبرسانی توسط عوامل   خسارت وارده ناشی از انجام موضوع قرارداد و غیره از قبیل (  7-29

 . باشدیپیمانکار بعهده پیمانکار م

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

 .نماید  در محاکم قضایی را از خود سلب می یو طرح دعو

  فضای سبز اختصاصی دانشگاه هکتار از      16تقریباً      ایجاد و نگهداریپیمانکار موظف است نسبت به  (  7-30

 .اقدام نماید  نشگاهدا  مورد نظر جهت کشت 

افزایش ساالنه    ارد(پیمانکار با آگاهی واطالع از حجم کار ومشاهده فضای سبز موجود، ودر برخی مو7-31

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

 نخواهد بود 

، دانشگاه متعهد به از تعهدات پیمانکار جهت تهیه و خرید کلیه مواد مورد نیاز خارج:  1تبصره

گیاه اعم از دائمی و  گل و  از قبیل کود حیوانی و شیمیایی ، انواع  خرید مایحتاج فضای سبز 

ای تقویتی ، ــوم ، کوده ــسم فصلی ، درخت ، درختچه ، گیاهان بوته ای چند ساله ، بذور ،

تأمین آب مورد   ای (  گالس و شیشه فایبر ی وــی مورد نیاز ) سفالی ، پالستیکاگلدان در سایزه 

 باشد.    نیاز می
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کار، پیمانکار موظف به نگهداری وحفظ آنها بوده پس از تحویل مایحتاج فضای سبز به پیمان:  2تبصره 

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

    باشد                                                                                                                   

 ت نظار:  8ماده 

( درصورتی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در  8  –  1 

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

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

 و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.  جایگزینی پیمانکار دیگر اقدام نماید

( درصورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر،پیمانکار در اجرای تعهدات خود از نظر کیفی و کمی کوتاهی  8  –  2

ذیل مشمول پرداخت و تصمیمات متخذه  به شرح    نماید و یا قصوری داشته باشد و یا خسارتی را عمداً وارد  

 گردد. می

 در مرحله اول اخطار کتبی –الف 

مرحل  –ب یاقصور  جریمه  %10دوم حداکثره  ـدر  و  کوتاهی  تناسب  تعهد    به  مورد  رقم  کسر  ،ماه جاریاز 

 گردد. می

مرحل–ج تعه  %20ه سوم حداکثر ـدر  مورد  رقم  از  یاقصور  و  کوتاهی  تناسب  به  ،کسر  ماه جاری  دـجریمه 

 گردد. می

تناسب %30درمرحله چهارم حداکثر   –د به  تعهجریمه  مورد  رقم  از  یاقصور  و  ر  ـ،کسماه جارید  ــکوتاهی 

 گردد. می

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

االجرا بوده و  تصمیم اتخاذ شده برای طرفین الزمشود و حکم و  یم  گیریتصمیمامور اداری و امور مالی بررسی و  

 پیمانکار حق اعتراض ندارد.
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اد از طرف کارفرما نخواهد  ه و به هیچ عنوان مانع حق فسخ یکطرفه قراردمراحل فوق شرایط جریمه بود  : تبصره  

 بود.

 : فسخ قرارداد  9ماده    

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

 : باشداز حساب پیمانکار برداشت نماید ، بشرح ذیل می را ده ضرر و زیان وار

 آماده شدن کار بیش از یک هفته  تأخیر در تجهیز و ( 9-1

 . روز 3بدون هماهنگی کارفرما حداکثر بمدت  کار کردن رها کردن کار بدون سرپرست و تعطیل( 9-2

 ساعت .  24بار با فاصله  3کتبی حداکثر  انجام ندادن کار پس از تذکر( 9-3

 . اخالقی پیمانکار برای ادامه کار به تشخیص کارفرماتوانایی مالی ، فنی ، مدیریتی ،  احراز عدم )9-4

  . لت در معامالت دولتی بر پیمانکارقانون مداخله کارمندان دو در صورت احراز مشمولیت ) 9-5

 . اطالعات داده شده در هنگام عقد قرارداد نادرست بودن  ( 9 -6

 . کارگری مرتبط با قرارداد نقض قوانین و مقررات کار و ( 9 -7

 .روز در انجام قرارداد 10در صورت تأخیر بیش از  )9 -7

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

 . آنان و درنتیجه پایین آمدن کیفیت انجام موضوع قرارداد 
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 : شرایط عمومی قرارداد  10ماده 

تأمین اجتماعی و سایر    ( کارفرما در قبال مطالبات نیروهای انسانی پیمانکار در زمینه قانون کار،قانون10  –  1

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

 مسئولیتی ندارد.

متعلق به این قرارداد که توسط مراجع قانون گذار جمهوری اسالمی وضع و  ( کلیه کسورات قانونی  10  –  2

 باشد.پیمانکار میگردد به عهده اجرائی می

   پیمانکار   ( خرید لوازم مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد)مواد شوینده ، لوازم نظافت و غیره(بعهده 10  –  3

 در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.  کارفرماباشد و می

خصوص حجم کار  ( پیمانکار با آگاهی واطالع از حجم کار ومشاهده فضاهای موجود هیچ ادعایی در 10-4

 نخواهد داشت وحق اعتراض در این خصوص مسموع نخواهد بود.

بایست از مواد با کیفیت و دارای عالمت مورد استفاده در موضوع قرارداد،الزاماً می  مواد شوینده  :تبصره  

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

 جریمه خواهد شد. 

به منظور افزایش بهره وری وخدمات دهی کیفی تر پیمانکار موظف است برابر ضوابط دانشگاه  (  10  -  5

عالوه بر پرداخت حقوق و دستمزد برابر قانون با اعالم کارفرما به نیروهایی که به تشخیص کارفرما رضایت  

کرده ، ضمناً ضوابط اجرایی پرداخت آن توسط کارفرما   بیشتری از عملکرد آنها وجود دارد مبلغی راپرداخت 

 تعیین وتوسط پیمانکار پرداخت می گردد. که این مبلغ عینا از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

 نشانی و شماره تلفن طرفین جهت انجام مکاتبات / حوادث قهریه  : 11ماده 

ایران معین   حوادث قهریه یا غیر مترقبه همان است که مطابق قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی 

  .مستقیم با موسسه مرتبط باشد مستقیم یا غیرور گردیده و بط
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تعلیق درآمده و بالفاصله پس از رفع مانع ، طرفین  : در صورت بروز این حوادث قرارداد به حالت   1تبصره  

ود طبق شرایط قرارداد و در مدت مقرر خواهند موظف به ایفای تعهدات خ معاونت اداری و مالیبا ابالغ  

  . بود

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

 

   023-35220096تلفن: –دانشگاه دامغان  – میدان دانشگاه  –خیابان چشمه علی: دامغان نشانی کارفرما

  :نشانی پیمانکار

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

  هرگونه مکاتبه با آن ابالغ گردد و  می  محسوبطرفین    قراردادیهای فوق به منزله اقامتگاه  نشانی  :  1تبصره  

 .گرددمیمحسوب  قانونی

ها طرفین موظفند ظرف مدت پنج روز یکدیگر را مطلع  در صورت هرگونه تغییر در این نشانی:    2تبصره  

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

 :  حل اختالف 12ماده 

اجرای آن چنانچه مورد اختالف   تفسیر مندرجات قرارداد ویادر صورت بروز اختالف بین طرفین قرارداد ، در  

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

 

 سخ قرارداد ن: 13ماده 

طرفین  باشد  و  که در حکم واحد می  بدون قلم خوردگی  نسخهچهار    طیماده و در    سیزدهاین قرارداد در  

    باشند.ملزم به رعایت مفاد آن می ثبت و امضاءپس از 

 


