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ری   امور مشاغل غيرحاكميتي، سررپستي و خدمات دااگشنه قرارداد واگذا

قرارداد   خ ................مور.................. به شماره (دانشگاه و نظافت یخدمات سرپرست یواگذارکمیسیون معامالت )بر اساس صورتجلسه 

 شود.یمشروحه ذيل منعقد م

الر، شهرجديد، انتهای چهل متری »مجتمع، به آدرس  رياست، علی طاهری الرستان به نمايندگی آقای  اين قرارداد بین مجتمع آموزش عالی

به  ................شرکت شود و نامیده می دانشگاه/کارفرماکه از اين پس « 31135225تلفن  الرستان یمجتمع آموزش عالاداره بهداشت، 

،  .......................... یو شناسه مل ......................... ی، کد اقتصاد  ................................................» به آدرس  ............................. یندگينما

با شرايط و موارد  شودیم دهینام مانکاریقرارداد پ نيدر ا هک«  ........................مورخ  .... .............. تیو شماره صالح ............شماره ثبت 

 ذيل منعقد گرديد.

هفته کتباً به طرف مقابل  کيمراتب حداکثر ظرف  ،ینشان رییقرارداد مالک ابالغ اخطار است در صورت تغ نيمندرج در ا ی: نشانتبصره

 .گرددیفوق ارسال و ابالغ شده محسوب م یمکاتبات به نشان هیکل نصورتيا ریاطالع داده شود. درغ

 قراردادموضوع  .1 ماده
 هایطیتمام مح در زاتیو تجه ليحفظ و نگهداری وسا وخدمات ، یسرپرست ،مشاغل غیرحاکمیتی انجام امور مربوط به»موضوع قرارداد 

 کلی طيو شرا. حدود است« نفرساعت 1222با حدود  در تمام روزهای هفته الرستان یمجتمع آموزش عال دانشجويی و آموزشی ،اداری

 .شودیاعالم ممجتمع و حراست  اداریخدمات توسط امور جزيی  رحش و دهیرس مانکاریپ ديیو تا تيبه رو موضوع قرارداد

 قراردادمدت  .2 ماده
 . است 2531سال  انيپا تا  22/22/2531قرارداد از تاريخ  مدت

 پرداخت ةونحو قراردادمبلغ  .3 ماده

به پیمانکار پرداخت  همین ماده  5-5طبق بند است که  الير( و پانصد میلیون  سه میلیارد)  3.055.555.555حدوداً مبلغ کل قرارداد  .5-2

  شود.می

خدمت  زانیتواند در صورت ضرورت با اعالم به شرکت طرف قرارداد، مخود، می یو معامالت ینامه مالنيیکارفرما )دانشگاه( طبق آ .5-1

 .کاهش دهد ايدرصد افزايش  13موضوع قرارداد را تا 

 رسد. یبه ثبت م یاتینظام جامع مال تيدر سا مانکاریمشخصات هر پرداخت به پ .5-5

انجام خدمات موضوع قرارداد را حداکثر تا  یالزم برا یروهاین تياضافه کار و حق مأمور ،ايحقوق و مزا هیموظف است کل مانکاریپ .5-4

 مانکاریموضوع قرارداد توسط پ یپرداخت یايو حقوق و مزا مهیشده ب ديیتأ ستیل هيماه بعد از ارا کي. کارفرما تا ديهر ماه پرداخت نما انيپا

مازاد  تيرياقدام خواهد نمود. سود مد مانکاریبه پصورت وضعیت نسبت به پرداخت مبلغ  ،یناظر قرارداد وکسر کسور قانون ديیتأو پس از 

و  نییريال تع............................مبلغ موضوع قرارداد در هر ماه خدمات ساعت انجام نفر 232مذکور به ازاء هر  یقانون یها تبر پرداخ

 افتيگردد، بدون در یمرا که توسط کارفرما اعالم  یگريد یموظف است هرگونه پرداخت قانون مانکاری. پگرددیپرداخت م مانکاریبه پ

 .ديانجام خدمات موضوع قرارداد پرداخت نما یالزم برا یروهایبه ن یگونه سود اضاف چیه
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 قانونی کسور .4 ماده
و ساير حقوق دولتی و غیره که به هر اسم  ی، مالیات، عوارض و مسائل کارگراعم از بیمه یکسور قانون هیپیمانکار مسئول پرداخت کل .4-2

ت و عنوان از لحاظ اجرای قرارداد به او تعلق میگیرد بوده و مکلف است شخصاً به اداره دارائی يا سازمان تأمین اجتماعی و يا ساير ادارا

 هیچگونه مورد اين در کارفرما. ايدنم واريز و روشن را خود …مورد قرارداد مراجعه نموده و تکلیف پرداخت مالیات و بیمه و محلدولتی 

وضع  عنوان هر به جديد بیمه و عوارض مالیات، کارگران، مزايای و حقوق افزايش قرارداد خالل در چنانچه و نداشته عهدههب مسئولیتی

 نخواهد داشت.عهده هکند اجرای آن  کالً برعهده پیمانکار است و کارفرما در اين مورد مسئولیتی ب یداگردد و صورت قانونی پ

صورتیکه پیمانکار مطابق قانون تأمین اجتماعی عمل نکند و نتیجتاً بابت اجرای قرارداد مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار  در .4-1

تی  شود و طبق مقررات و قوانین جاری کشور اين بدهی از دانشگاه مطالبه و دريافت شود، دانشگاه حق خواهد داشت چنانچه پیمانکار مطالبا

حسن انجام کار و تعهدات نسبت به  یضمانت نامه بانک یداشته باشد از محل مطالبات پیمانکار يا از طريق ضبط و کارساز هاز دانشگا

 در خصوص مورد را ندارد. یگونه ادعا و  اعتراض چیحق ه مانکاریپرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمايد و پ

 .شودیپرداخت نم شانينبوده و توسط کارفرما به ا مانکاریجزو مطالبات پ یفیتکل اتیدرصد مال 5 ،یاتیمال ديقانون جد طبق .4-5

 بر عهده کارفرما است.در بازة اعتبار گواهی ارزش افزوده بر ارزش افزوده با ارائه اسناد مثبته  اتیاست مال یهيبد .4-4

 ضمانت حسن انجام کار .5 ماده

شعبه  .................بانک  ........................ اليقرارداد، پیمانکار يک فقره ضمانت نامه بانکی به سر نجام تعهداتحسن اابت ضمانت ب .3-2

تا پس از اتمام مدت قرارداد و يا فسخ  نمودتحويل کارفرما  ريال (میلیون  دويست ) 055.555.555 مبلغ به ................کد  ..................

 مسترد گردد. یکارفرما به و ديیو با تأ يیحساب نها هيهرگونه خسارت و تسو جاديعدم ا وقرارداد و در صورت ارائه مفاصا حساب 

 ربطيمراجع ذ گريو د یاجتماع نیمدت قرارداد و در صورت ارائه مفاصاحساب از سازمان تأم انيتعهدات در پا انجامحسن  ضمانت .3-1

 مسترد خواهد شد. مانکاریحساب کامل با کار فرما، به پ هيتسو نی)طبق قانون( و همچن

نامه را به نفع خود )ذکر شده در قرارداد(، کارفرما مجاز است وجه ضمانت مانکاریاز تعهدات توسط پ کيدر صورت اجرا نشدن هر  .3-5

  .دينما یخصوص را  از خود سلب و ساقط م نيدر ا یعتراضحق هرگونه ادعا و ا مانکاریو پ ديارسازی نماک ضبط و

 مانکاریتعهدات و الزامات پ .6 ماده
انجام خدمات موضوع قرارداد را حداکثر تا  یالزم برا یروهاین تيو اضافه کار و حق مأمور ايحقوق و مزا هیموظف است کل مانکاریپ .6-2

وضعیت به پیمانکار  صورت وضعیت توسط امور اداری دانشگاه، مبلغ صورت تأيیدحاسبه و به دانشگاه اعالم نمايد که پس از ، مهر ماه انيپا

 شود. پرداخت می

يک نفر به عنوان نمايندة تام االختیار خود جهت پاسخگويی و هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به  مانکاریپ .6-1

 نمايد.کارفرما معرفی می

 خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی مورد تأيید کارفرما به نحو صحیح و احسن انجام دهد.گردد که متعهد می مانکاریپ .6-5

پیمانکار ايجاد نخواهد شد و در پايان قرارداد پیمانکار موظف است  یروهاین. با اتمام قرارداد هیچگونه تعهدی برای دانشگاه در جذب 3-26
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 .ارائه دهد یامور مال تيريرا به مد مهیمفاصا حساب ب نیب پرسنل تحت پوشش خود را و همچنمفاصا حسا ،های قانونیضمن تسويه حساب

 د.شو ديیدانشگاه تاحراست/ گزينش  توسط ديبا مانکاریبکارگرفته شده توسط پ نیروهای یةکلصالحیت عمومی  .6-4

 یست.نو اصالحات بعدی آن دولت در معامالت دولتی  قانون منع مداخله کارکنانممنوعیت گردد که مشمول متعهد می مانکاریپ .6-3

 ظرف مدت پنج روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. بايستمی مانکاریهرگونه تغییر در وضعیت پ .6-6

 متعهد است مجوز تعیین صالحیت الزم را جهت انجام موضوع قرارداد از مراجع ذيصالح اخذ نموده و به کارفرما ارائه نمايد. مانکاریپ .6-5

 . استموظف به رعايت قوانین و مقررات و نظام های دولتی جاری دستگاه و حفظ اسرار و نکات ايمنی  انکارمیپ .6-1

خود را نیروهای انجام خدمات موضوع قرارداد و حقوق  یالزم برا نهيماه هز 5که توان مالی پرداخت حداقل  دينمایپیمانکار تعهد م  .6-3

اسفند پرداخت  12ايستی تا بحقوق و مزايای اسفند و پاداش و عیدی و سنوات و ... . از دانشگاه را دارد یگونه وجهچیه افتيبدون در

 یضمانت نامه بانک یضبط و کارساز قياز طر ايتواند در صورت مطلع شدن رأساً از مطالبات پیمانکار و می انشگاهدر غیر اينصورت د .گردد

از  %23نفع دانشگاه نسبت به پرداخت حقوق اين افراد اقدام نموده و مبلغ پرداختی را با افزايش حسن انجام کار و تعهدات پیمانکار به 

حسن انجام کار و تعهدات به نفع دانشگاه ضبط و  یو دريافت نمايد و در هر حال ضمانت نامه بانک اخذمطالبات يا تضمینات پیمانکار 

را  یگونه ادعا و اعتراض چیحق ه مانکاریقرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد و پ 3ه ماد 5خواهد شد و بر اساس ضمانت اجرا بند  یکارساز

 در خصوص مورد نخواهد داشت.

و  یدیشده و ع نییتع یها تيو حق مأمور انهینسبت به پرداخت اضافه کار ماه یگردد بدون درخواست سود اضافیمتعهد مپیمانکار  .6-22

 .ديپرداخت خواهد گردپیمانکار توسط دانشگاه به  یاست اصل مبالغ مذکور به انضمام کسور قانون یهي. بدديپاداش توسط کارفرما اقدام نما

 خود نیروهایهای پیمانکار درقبال مسئولیت .7 ماده
واصول انضباطی  ادباند خارج از شده به کار گرفتهوی که برای انجام خدمات موضوع قرارداد  نیروهایرفتار  پیمانکار متعهد است .5-2

که در انجام خدمات موضوع قرارداد  یبه نحو؛ ديخود نظارت نما یروهاین و کیفیت کار ابیبه نحو احسن  بر حضور و غو همچنین  نبوده

دانشگاه به اين  ،رپیمانکار و يا هر نوع بی نظمی از سوی پیمانکانیروهای در صورت بروز اختالف بین . ديایبه وجود نای و وقفه مشکل

  صون از هرگونه اعتراض خواهد بود.پیمانکار الزم االجرا و م توسطيات دانشگاه در اين باره  قطعی و موضوع رسیدگی و نظر

های مربوط دارای مشکل با توجه به شرايط خاص دانشگاه در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که هر يک از نیروها از نظرصالحیت .5-1

است پرداخت هزينه خسارت کار ناشی از لغو قرارداد و اخراج کارگر به لحاظ  یاست. بديه رویو اخراج ن ضيموظف به تعوپیمانکار باشند 

 درخصوص مورد نخواهد داشت. یو تعهد تیمسئول چگونهیعدم رعايت شرايط مورد نظر کارفرما با پیمانکار است و دانشگاه ه

الزم اخذ نموده و به کارفرما ارائه  یوزهامتعهد است برای نیروی انسانی خود کارت سالمت و بهداشت و بیمه و ديگر مج مانکاریپ .5-5

 نمايد.

 به کارفرما است.نیروها پیمانکار ملزم به ارائة مدارک و مستندات عدم سوپیشینه، عدم اعتیاد، و ....  .5-4

 بدهد.نیروها خود به  ةای الزم را با هزينگردد آموزش های تخصصی و حرفهمتعهد می مانکاریپ .5-3

 نمايد. یمدن تیمسئول تامین اجتماعی و مهیمستقر در محل کار را بنیروهای  هیکل ستيبایم مانکاریپ .5-6
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ای که ممکن است بعللی و در حین انجام کار مربوط به قرارداد متوجه پیمانکار مسئولیت رعايت موارد ايمنی و هرگونه حادثه يا صدمه .5-5

 نيعهده پیمانکار خواهد بود و دانشگاه در اهجانی و پرداخت ديه بپیمانکار و اموال آنان گردد و همچنین جبران خسارت مالی يا نیروهای و 

 ندارد. یتعهد چیخصوص ه

و تعهدی در اين خصوص ندارد  تی. رعايت کلیه قوانین کار و کارگری و تامین اجتماعی برای پیمانکار الزامی است وکارفرما مسئول3-25

و حل اختالف اداره کار و بروز هرگونه  صیتشخ یاتهایو ه يیدر مراجع قضا یفوق و بروز هرگونه دعو نیقوان تيو در صورت عدم رعا

ندارد.  یتعهد چگونهیخصوص کارفرما ه نيراساً مسئول و پاسخگو به جبران آن خواهد بود و در ا مانکاریپ یجان و یخسارت اعم از مال

دخالت دارند طبق  قراردادخدمات تحت  موضوعاز انحاء در  که بنحوی رهیپیمانکار و غنیروهای و دستمزد  مهیتمام حقوق و مزايا، حق ب

 یو تعهد تیمسئول چگونهیو کارفرما ه استعهده پیمانکار هب یاجتماع نیتأم مهیقانون و مقررات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ب

های حل اختالف کارگری و ساير هیأت هرگونه پاسخگويی به شکايات و اجرای آراء مربوط بهمشخصاً،  درخصوص مورد نخواهد داشت.

 یدرصورت فسخ، لغو يا  اتمام قرارداد، تسويه حساب قانونهمچنین  .است مانکاریعهده پ هخسارت و ديه ب تتعهدات و و نیز احیاناً پرداخ

 مسئولیتی ندارد. چگونهیمی باشد و کارفرما ه مانکاریبه عهده پنیروهای 

 نظارت .8 ماده

 د.گرددانشگاه معرفی میحراست نیز  و پشتیبانی و امور اداریاداره ناظر اين قرارداد  .1-2

 موضوع قرارداد با ناظر است. نیروهای و  مانکارینظارت بر اجرای تعهدات قانونی پ .1-1

 .استموضوع اين قرارداد در واحد مربوط  نیروهای وظايف یمسئول هر واحد ناظر بر حسن اجرا .1-5

، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده يا به هر مانکاریدهد که پ کارفرما تشخیص ،در صورتی که با گزارش ناظر .1-4

موضوع قرارداد  نیروهای یاياز مفاد موضوع قرارداد خصوصاً پرداخت به موقع حقوق و مزا کيو هر  طيدلیلی از انجام تعهدات و شرا

 و 22و  3ماده  یرارداد و اخذ خسارت) طبق نظر کارفرما( و اجرانسبت به فسخ ق دانشگاه ،جلوگیری از تضییع حقوق یسرباز زده است، برا

 حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را ندارد.پیمانکار نمايد و  یجايگزينی شرکت ديگر اقدام م

 جرایم قرارداد .9 ماده
 داشته باشد:در اجرای تعهدات خود از نظر کمی يا کیفی کوتاهی و قصور پیمانکار در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی ناظر،  .3-2

 شود.موضوع قرارداد کسر می انهیدرصد جريمه از مبلغ ماه 5 در مرحله اول -

 شود.موضوع قرارداد کسر می انهیدرصد جريمه از مبلغ ماه 3در مرحله دوم  -

 شود.موضوع قرارداد کسر می انهیدرصد جريمه از مبلغ ماه 22در مرحله سوم -

کارفرما  صیموظف به جبران خسارت وارده طبق نظر و تشخ مانکاریو پ ديقرارداد را فسخ نماتواند میدر مرحله چهارم کارفرما  -

 .مورد ندارد نيرا در ا یگونه ادعا و اعتراض چیبوده و حق ه

 فسخ قرارداد .11 ماده
 نی. همچنديروزه قرارداد را فسخ نما 24  و با ذکر مهلت یتواند با اخطار کتب یکارفرما م رياز موارد ز کيدر صورت تحقق هر  .22-2
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حق هرگونه اعتراض به  مانکاریپ نصورتي. در ادياقدام نما مانکاریپو تعهدات حسن انجام کار  نیمجاز است نسبت به ضبط تضام کارفرما

 :دينما یرا از خود سلب م یقانون مراجع

 در شروع انجام خدمات موضوع قرارداد ریهرگونه تأخ 

  کارفرما یو کتب ی( بدون اجازه قبلیحقوق اي یقیبه شخص ثالث )اعم از حق یکل اي یواگذاری قرارداد به شکل جزئ 

  شود. قرارداد کندی اجرای موضوع ايموجب توقف  کهيبطور يیاز سوی محاکم قضا مانکاریپ یاثبات ورشکستگ ايدر صورت اعالم 

 جهت انجام موضوع قرارداد برای کارفرما محرز گردد. مانکاریپ یو مال یتخصص ،یفن يیکه عدم توانا یدر صورت 

 مانکاریانحالل شرکت پ 

  هستند. یقانون تهاییشرکای وی مشمول ممنوع ايو  مانکاریمشخص شود پ 

 ن اجازه کارفرما و بدون علل قهریعدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدو 

  قرارداد طيطبق مفاد و شرا مانکاریاز تعهدات توسط پ کيعدم انجام هر 

 يیاجرا دستگاه و مبارزه با رشوه در رییشگینامه پ نيی( آ2از اعمال بندهای شش گانه ماده ) یکيمرتکب  مانکاریدر مواردی که پ 

  گردد. رانيوز أتیمصوب ه

 بند، کارفرما است. نياز حاالت ا کيمرجع احراز وقوع هر :  2تبصره 

 کوششهای الزم یمکلف است بالفاصله تمام مانکاریبند فسخ گردد، پ نياز حاالت ا کيکه قرارداد بر اساس هر  ی: در صورت 1تبصره

 و را که برای حفظ و نگهداری اموال یالغاء تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را بعمل آورده و صرفاً اعمال زیفسخ قرارداد و ن جهت

دادن  خاتمه از یو خسارات ناش انيکه به منظور مطالبه ضرر و ز نکارمایمربوط به قرارداد ضروری است، انجام دهد. هرگونه ادعای پ ليوسا

 بابت به وی تعلق نخواهد گرفت. نياز ا ینبوده و وجه یدگیفسخ آن مطرح گردد، قابل رس ايقرارداد و 

بر  عالوه که یاراتیحقوق و اخت ريکارفرما در مورد استفاده وی از سا اراتیماده به اخت نياز عبارات و مطالب مندرج در ا کي چی: ه 5تبصره

 وارد نخواهد ساخت. یخدشه و خلل باشد،یماده دارا م نيمذکور در ا اراتیحقوق و اخت

 حداقل ديبه ادامه همکاری نداشته باشد، با ليکه به هر عنوان تما یطرفه ندارد و در صورت کيحق فسخ قرارداد را به طور  مانکاریپ .22-1

تا عقد  را موظف است تعهدات خود مانکاریپ نی. همچنديوی را اخذ نما یماه قبل موضوع را کتباً به کارفرما اعالم و موافقت کتب کي

 صیوارده طبق نظر و تشخ خسارتهای هیمتعهد به جبران کل مانکاریصورت، پ نيبه طور کامل ادامه دهد. در ا نیجانش مانکاریقرارداد با پ

گونه ادعا و  چیحق ه مانکاریپ و شد خواهد به نفع دانشگاه ضبط و کارسازی زیضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی نکارفرما بوده و 

 خصوص ندارد. نيدر ا یاعتراض

 چنانچه صورت ني. در اديای( اقدام نما)دو هفته یو کتب یقبل یجانبه قرارداد، با اطالع رسان کيکارفرما حق دارد نسبت به فسخ   .22-5

و  نیقوان و ضمائم آنها و مهیاز مفاد قرارداد، ضم کيو عدم اجرای هر  ریتأخ ايو عوامل وی و  مانکاریقصور پ جهیفسخ قرارداد در نت

نفع خود  به حسن انجام کار را نیو مقررات مرتبط کشور باشد، کارفرما ضمن فسخ قرارداد، تضم نیقوان ريمقررات خاص دانشگاه و سا

می  فاءیاست مانکاریپ و مطالبات نهایخود از اموال، تضم صیرا بنا به تشخ نيگزيقرارداد جا دیاز فسخ و تمه یخسارات ناشکارسازی کرده و 

 را ندارد. یگونه اعتراض چیحق ه مانکاریبوده و پ یخصوص قطع نياست نظر کارفرما در ا یهي. بددينما
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 حل اختالف و مرجع حل اختالف .11 ماده
خواهد  دانشگاه امور اداری و قراردادهایمرجع حل اختالف  زیو عدم حل و  فصل مسالمت آم نیطرف نیاختالف بدر صورت بروز هرگونه 

 است. یدعو نیطرف هیو الزم االجرا و مصون از هرگونه ادعا و اعتراض از ناح یقطع آنبود و نظر

 نسخ قرارداد .12 ماده
برای طرفین نسخه که همگی حکم واحد را دارند بین طرفین قرارداد مبادله گرديده است و پس از امضاء  و سهماده  دوازدهقرارداد در  اين

 و الزم االجراست. یقطع

 علی طاهری

 رئیس مجتمع آموزش عالی الرستان

 کارفرما

 

 

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

 پیمانکار

 مجید آرزومند

 معاون اداری مالی مجتمع

 

 عبدالرضا شامحمدی

 مجتمع یامور مال ريمد

 

 ناظر قرارداد

 مجتمع و پشتیبانی امور اداری

 

 ناظر قرارداد

 حراست مجتمع

       

 


