
  پیش نویس قرارداد امور نقلیه 

پژوهشـگاه علـوم   مـابین   فـی ، آئـین نامـه مـالی و معـامالتی      ...........ماده............بند........ به استناد قرارداد این        
معـاون اداري، مـالی و مـدیریت منـابع      عبداله قنبرلو به عنـوان  دکتر به نمایندگی آقاي   مطالعات فرهنگی انسانی و

 دکتر آئینه ونـد خیابان  ،بزرگراه کردستانتهران،  :به نشانی ،شود نامیده می »کارفرما«که از این پس در این قرارداد 
: بـه نشـانی   ....................................شـرکت و  طـرف از یـک   88046891-3به شماره تماس  ،4پالك، )غربی 64(

و عضــو هیئــت بــا عنـوان مــدیرعامل   ............................بـه نماینــدگی ...................................................................
  :با شرایط ذیل منعقد گردید دیگر، طرفد از شونامیده می» پیمانکار«در این قرارداد  کهمدیره 

  :موضوع قرارداد )1ماده 
ا راننـده، بـراي جابجـایی پرسـنل و        خودرو دستگاه خودرو سواري و یک دستگاه  7تامین  ون، داراي آرم طرح ترافیک ـب

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    انجام امـور حمـل و نقـل روزانـه اداري      براي ماموریت هاي درون شهري و برون شهري
  .مطالعات فرهنگی

  :مدت قرارداد )2ماده 
  .باشد میت یکسال شمسی به مد 31/01/1399 لغایت 01/02/1398یخ رتااز این قرارداد مدت 

  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن )3ماده
ــغ ) 1-3 ــده          مبل ــودرو ســواري بــا رانن ــراي هــر خ ــاري ب ــاعت ک ــک س ریــال  ..................قــرارداد بــه ازاي ی
ــال ...................( ــک) ریـ ــه ازاي یـ ــودرو ون   و بـ ــراي خـ ــاري بـ ــاعت کـ ــال  ..................سـ  .....................(ریـ

ــال ــومتر خــارج از  ) ری ــر کیل ــراي ه ــران شــهرو ب ــراي خــودرو ســواري  ته ــال  ..................... ب ــال ..........(ری ) ری
  .گردد تعیین می

، )شـهرداري تهـران  منـاطق  گانـه   22محـدوده  خارج از ( تهران اعزام به ماموریت خارج از شهردر صورت : تبصره
بـدون  (و میـزان سـاعات توقـف    ) به کیلـومتر (بر مبناي مسافت طی شده صرفاً الزحمه نحوه محاسبه و پرداخت حق

  .خواهد بود) احتساب ساعات رفت و برگشت



خودروهـاي  بـراي   سـال سـاعت کـاري در یـک    ) ریال...... ( ...............با در نظر گرفتن قرارداد سالیانه مبلغ ) 2-3
 هـاي الزحمه ماموریـت و محاسبه میانگین حقخودروي ون براي کاري ساعت  )ریال.............. ( ............سواري و 

  .باشدمی ریال ).....................................( .....................مبلغ خارج از شهر تهران 
و کسـر کسـور    قـرارداد پس از ارائه صورت وضعیت پیمانکار و تأیید ناظر  ،انهیها به صورت ماهپرداخت :1تبصره 

  .قانونی در وجه پیمانکار خواهد بود
هـیچ پرداخـت دیگـري بـه پیمانکـار و      ، مربوط به صـورت وضـعیت ارسـالی ماهیانـه     مبلغکارفرما غیر از : 2تبصره 

  .کارکنان آن نخواهد داشت
بایسـت مراتـب را بـه پیمانکـار ابـالغ      ایش حجم فعالیت موضوع قرارداد میدر صورت نیاز به افزکارفرما  :3تبصره 

را انجام داده و در صورتی که افزایش کار مستلزم صـرف    کار اضافی نماید و پیمانکار موظف است به نحو مقتضی
توانـد  هـر حـال کارفرمـا مـی    در  .نمایدهزینه مازاد بر مبلغ قرارداد باشد مراتب را به صورت کتبی به کارفرما اعالم 

  . اقدام نماید% 25مبلغ قرارداد حداکثر تا  )کاهش یا افزایش(نسبت به تعدیل 

  :تعهدات پیمانکار ) 4ماده 
  .باشند را داراورود به محدوده طرح ترافیک  مجوزبایست  ها می خودرو) 4-1
گـواهی عـدم    کار، گواهی عدم سوء پیشینه،ه شروع بپیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خود قبل از ) 4-2

از مبـادي ذیصـالح    ،اعتیاد، تأییدیه سالمت جسمی و روانی و پایان خدمت وظیفـه یـا معافیـت در مـورد مشـمولین     
  .ارائه نمایدقانونی اخذ و به کارفرما 

م وظــایف موضــوع گــردد مقــررات قــانون کــار و قــانون تــأمین اجتمــاعی را در انجــا   پیمانکــار متعهــد مــی )4-3
ــه شــکایات و اجــراي      ــه پاســخگویی ب ــد و هرگون ــین مــزد و حقــوق کــارگران خــود رعایــت نمای قــرارداد و تعی

قــانون کــار و تــأمین اجتمــاعی  موضــوع هــاي حــل اخــتالف کــارگري و ســایر تعهــدات  آراء مربــوط بــه هیــأت
ــار اســت    ــده پیمانک ــر عه ــه طــوري ب ــا در قبــال   ، ب ــرکت و حــوادث      کــه کارفرم ــانی ش ــات نیــروي انس مطالب

ــر وزارت     ــین در براب ــار و همچن ــی از ک ــالی ناش ــاون،احتم ــار و  تع ــاهک ــایر   رف ــاعی و س ــأمین اجتم ــازمان ت ، س
  .مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد



ــار  ) 4-4 ــط پیمانکــ ــه توســ ــانی کــ ــروي انســ ــراي  نیــ ــرايبــ ــگاه   اجــ ــرارداد در پژوهشــ ــوع قــ ــه موضــ بــ
عوامـــل  ایـــن نیروهـــا. بایســـت بـــه صـــورت کتبـــی بـــه کارفرمـــا معرفـــی گـــردد مـــیشـــود کـــارگیري مـــی

ــار  ــوب پیمانکـ ــده محسـ ــد و گردیـ ــوق   تعهـ ــه و فـ ــاي مربوطـ ــوق و مزایـ ــه حقـ ــت کلیـ ــاده  پرداخـ ــان العـ آنـ
ــاال و لبــــاس، حقــــوق     بیکــــاري و  زمــــاناز قبیــــل کمــــک هزینــــه مســــکن، پــــاداش، عیــــدي، بــــن کــ

ــایر  ــین سـ ــورهمچنـ ــ کسـ ــانونی آنهـ ــی قـ ــار مـ ــده پیمانکـ ــه عهـ ــا    ا بـ ــت یـ ــدم پرداخـ ــورت عـ ــد و در صـ باشـ
در ، کارفرمــــا هیچگونــــه مســــئولیتی تعهــــدات قــــانونی مــــذکور در ایفــــاي تــــأخیر و کاســــتی پیمانکــــار

ــن زمینـــه   ــویه حســـاب        . نخواهـــد داشـــت ایـ ــام قـــرارداد تسـ ــا اتمـ ــو یـ ــورت فســـخ، لغـ ــین در صـ همچنـ
  .باشد قانونی آنها به عهده پیمانکار می

قـانون تـأمین اجتمـاعی، ماهیانـه      38قانونی و رعایـت مـاده    کسورپیمانکار مکلف است ضمن پرداخت کلیه ) 4-5
  .لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید

، یجزئـ بصـورت  ) حقیقی یا حقوقی(اصاشخپیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به ) 4-6
  .ندارد کلی یا وکالت

  .باشد هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می پیمانکار موظف به رعایت نظام) 4-7
بـه مجموعـه پژوهشـگاه کـه بنـابر تشـخیص دفتـر حقـوقی         ) جزئی، کلی(در صورت بروز هرگونه خسارت  )4-8

پژوهشگاه، هر یک از پرسنل پیمانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسـارات وارده و جبـران خسـارت    
 هـر گونـه ادعـایی و    و پیمانکار داوري دفتـر حقـوقی پژوهشـگاه را پذیرفتـه و طـرح      به عهده پیمانکار خواهد بود

   .حقی را از خود سلب و ساقط کرده است مطالبه
یک از رانندگان و خودروها ابراز نارضایتی نمایـد،   نسبت به کیفیت خدمات هر )کارفرما( هرگاه پژوهشگاه) 4-9

  .باشد می روز 3شرکت ملزم به جایگزینی فرد و خودرو مذکور ظرف مدت 
هاي مربوط به خودرو اعم از نظافت، بیمه، سوخت و در مجموع استهالك همـه جانبـه خـودرو     کلیه هزینه )4-10

  .به عهده پیمانکار است
  .بایست از لحاظ نظافت مورد تائید کارفرما باشدخودروها می) 4-11 

  .بایست تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه باشند تمامی خودروها می )4-12



استفاده از مرخصی و یا عدم امکان حضور راننده، پیمانکار مکلف است نسـبت بـه معرفـی فـرد     در صورت  )4-13
  .جایگزین اقدام نماید

و  1394سـمند بـا مـدل     ، دنـا یـا  جـی ال ایکـس    405پژو ، 90تندر پارس،  خودروهاي در اختیار شامل پژو )4-14
مجهز بوده و نسـبت بـه اسـتفاده از    ...) رمایش و سرمایش، گ(به لحاظ فنی  و در تمامی طول سالباالتر خواهد بود 

  .کلیه امکانات رفاهی خودرو براي سرنشین اقدام الزم معمول خواهد شد
را از محـل  ) نیروي انسانی موضـوع قـرارداد  (پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل خود  متعهد بهپیمانکار  )4-15 

  .باشدمیمنابع داخلی خود 
  .حداکثر تا بیست و هشتم همان ماه پرداخت گرددحقوق پرسنل باید : تبصره

ــه  پیمانکــار مــی )4-16 ــه(هــاي  بایســت رونوشــت بیمــه نام ــث و بدن ــار  ) ثال خودروهــاي معرفــی شــده را در اختی
  .کارفرما قرار دهد

  .اقدام نماید... بایست نسبت به استخدام و به کارگیري نیروهاي سالمت، توانمند، خبره و  پیمانکار می )4-17
ــاعت         )4-18 ــنبه از س ــی چهارش ــنبه ال ــرارداد از ش ــوع ق ــدگان موض ــار و رانن ــار پیمانک ــاعت ک ــبح   30/7س ص

  .باشند می 30/15الی ساعت 
بایست در ایـام تعطیـل یـا بعـد از سـاعت اداري نسـبت بـه ارائـه          بنا به تشخیص و نیاز کارفرما، پیمانکار می: تبصره 

  .خدمات الزم اقدام نماید
ــزار   )4-19 ــه اب ــی     کلی ــأمین م ــار ت ــوي پیمانک ــه از س ــار محول ــام ک ــه انج ــوط ب ــه   مرب ــا هیچگون ــردد و کارفرم گ

ــن خصــوص نخواهــد داشــت     ــنادي متعلــق بــه پژوهشــگاه در اختیــار       . مســئولیتی در ای چنانچــه امــوال یــا اس
فســخ قــرارداد  یــاخاتمــه ســاعت پــس از  24پیمانکــار قــرار گیــرد بــه عنــوان امانــت بــوده و مکلــف اســت ظــرف 

  .در قبال اخذ رسید، به واحد مربوطه تحویل نماید
مسئولیت رعایت کلیه مقـررات مربـوط بـه ایمنـی کـار و پوشـش بیمـه مسـئولیت مـدنی کارفرمـا در قبـال            ) 4-20

  .باشدکارکنان بر عهده پیمانکار می



سبت بـه انجـام شـرایط قیـد شـده      باشد ضمن رعایت کلیه مشروط مندرج در این قرارداد نپیمانکار ملزم می) 4-21
  .گردددر فرم شرکت در مناقصه بوده و شرایط شرکت مناقصه جزء الینفک این قرارداد محسوب می

  :تعهدات کارفرما )5ماده 
هــاي الزم بـــه   خــود جهـــت همکــاري و ایجــاد همـــاهنگی    یــک نفـــر را بــه عنــوان نماینـــده    کارفرمــا  )1-5

  .نماید پیمانکار معرفی می
  .شود اطالعات الزم را در خصوص موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار قرار دهد کارفرما متعهد می )2-5
مبلـغ  نسبت به پرداخـت  قرارداد  ناظرتوسط تعهدات پیمانکار  پس از تائید انجام کار وکارفرما موظف است ) 3-5

  .پس از وضع کسور قانونی در وجه پیمانکار اقدام نماید صورت وضعیت ارسالی ماهیانه
هـیچ گونـه دخـالتی در امـور      نظارت عالیه در انجام امور موضوع قرارداد، حقّ کارفرما ضمن دارا بودن حقّ )4-5

  .را نخواهد داشت... داخلی پیمانکار، نظیر معرفی کارکنان، نحوه مدیریت و

  :سایر شرایط قرارداد) 6ماده 
، پیمانکار در اجراي تعهدات خـود، از نظـر کمـی یـا     )کارفرما(صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر قرارداد در 

  :گرددکیفی، کوتاهی و قصور داشته باشد به شرح ذیل اعمال می
یــــک درصــــد از مبلــــغ قــــرارداد بــــه عنــــوان جریمــــه از   ،شــــفاهیدر مرحلــــه اول ضــــمن تــــذکر ) 1-6

  .شود مبلغ قرارداد کسر می
  .شود دو درصد از مبلغ قرارداد به عنوان جریمه از مبلغ قرارداد کسر می ،تذکر کتبی ضمندر مرحله دوم ) 2-6
سـه درصـد   و همچنـین  بوده کتبی در خصوص علت قصور گزارش پیمانکار موظف به ارائه در مرحله سوم ) 3-6

  .شود به عنوان جریمه از مبلغ قرارداد کسر می از مبلغ قرارداد
شـود و   مـی  اتخـاذ تصـمیم  پیمانکـار بررسـی و    کمیسیون مناقصـات بـا حضـور   رحله چهارم موضوع در در م) 4-6

  .نمایداعتراضی را از خود سلب و ساقط میطرح هرگونه  بوده و پیمانکار حقّاالجرا الزم کمیسیونتصمیمات 

  :ناظر قرارداد )7ماده 
  .دگردمیامور اداري و پشتیبانی بعنوان ناظر قرارداد از طرف کارفرما تعیین  مدیر



  :حسن انجام کار تضمین )8ماده 
پیمانکار موظف است در حین انعقاد قرارداد به منظور حسن اجـراي تعهـدات و تـامین خسـارات احتمـالی، معـادل       

  .نماید نزد کارفرما تودیع صورت ضمانت نامه معتبر بانکی درقرارداد را به از مبلغ کل % 10
چنانچه انجام تعهـدات پیمانکـار مـورد تاییـد نـاظر قـرارداد قـرار نگیـرد و یـا از ایـن بابـت خسـاراتی بـه              : 1تبصره 

فاء و جبران خسارات وارده از محل تضـمین مـاخوذه خواهـد بـود و در     یپژوهشگاه وارد آید، کارفرما محق به است
  .نموده اعتراضی را از خویش سلب و ساقط طرح هر گون اینصورت پیمانکار حقّ

تضمین مذکور در پایان قرارداد و پس از تایید حسن انجام تعهـدات از سـوي نـاظر قـرارداد بـه پیمانکـار       : 2تبصره 
  .مسترد خواهد شد

حســن انجــام کــار  ضــمانتچنانچــه کارفرمــا بــه هــر علــت مطالبــاتی از پیمانکــار داشــته باشــد اســترداد : 3 تبصـره 
ــد ــد    از  بع ــد ش ــام خواه ــا انج ــوق کارفرم ــل حق ــتیفاي کام ــقّ  اس ــار ح ــی را از    و پیمانک ــه اعتراض ــرح هرگون ط

  .نمود ساقطخویش سلب و 

  :قانون منع مداخله در معامالت دولتی) 9ماده 
موقع عقد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نماینـدگان و کارکنـان دولـت     گردد که در متعهد می پیمانکار

کـه خـالف آن بـراي     صـورتی  و اصالحات و الحاقات بعدي نبوده و در 1337دیماه  22معامالت دولتی مصوب در 
خصـوص جبـران کلیـه      گردد و کلیه عواقـب کیفـري و مـدنی بـه     محرز شود قرارداد کان لم یکن تلقی می کارفرما

  .باشد خسارات وارده برعهده پیمانکار می

  :فسخ قرارداد )10ماده 
صـالح  ذيمراجـع   تواند یک طرفه و بدون مراجعـه بـه   یقبل از اتمام قرارداد و در هر زمان و به هر علت م کارفرما

قبـل از پایـان   پیمانکـار  ا امـ  ،اعـالم نمایـد  پیمانکـار  قـرارداد را بـه   د را فسخ و مراتب فسخ و یا خاتمه قضایی قراردا
و قطـع همکـاري ملـزم بـه      امـل موضـوع قـرارداد   اجـراي ک فسخ قرارداد را نداشته و در صورت عـدم   قرارداد حقّ

ی را در هـر مرجعـی اعـم از    هرگونه ادعـا و یـا مطالبـه حقّـ    پیمانکار باشد و  میکارفرما پرداخت خسارات وارده به 
  .نموداز خود ساقط  قضایی و یا غیر آن



  :اختالفحل مرجع ) 11ماده
، قراردادها و پاسـخگویی بـه   حقوقی امورگونه اختالف در اجرا یا تفسیر این قرارداد نظر مدیر در صورت بروز هر

  . باشد پژوهشگاه به عنوان داور مرضی الطرفین الزم االجرا است و قاطع نزاع می قراردادها

  :اقامتگاه قانونی ) 12ماده 
روز پـیش از تغییـر بـه طـرف      15 مدت ظرفپیمانکار موظف است در صورت تغییر نشانی اقامتگاه جدید خود را 

  .گرددمیدیگر اطالع دهد در غیر این صورت مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی 

  :نسخ قراردادتصویب و  ) 13ماده 
یـک از نسـخ، از اعتبـار واحـد     که هـر   گردیدنسخه تنظیم  4بند و در  31تبصره،  9ماده،  13مشتمل بر این قرارداد 

  .باشدو اسناد و مدارك مرتبط با مناقصه جزء الینفک این قرارداد میبرخوردار 
  
  

  پیمانکار
  
  

  ناظر
  

  اداري و پشتیبانی مدیر

  کارفرما
  

  معاون اداري، مالی و مدیریت منابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  


