
  

  پیش نویس قرارداد امور نقلیه 

مابین پژوهشـگاه علـوم انسـانی ومطالعـات      فی، آئین نامه مالی و معامالتی ...........ماده............بند........ به استناد این قرارداد 
معـاون  عبداله قنبرلو به عنوان دکتر به نمایندگی آقاي  411414464941،کداقتصادي14003468962شناسه ملیفرهنگی

 ،بزرگـراه کردسـتان  تهران، :به نشانی ،شود نامیده می »کارفرما«اداري، مالی و مدیریت منابع که از این پس در این قرارداد 
بـه  .................موسسـه /وشـرکت  و طرفاز یک  88046891-3به شماره تماس  ،4پالك، )غربی 64( دکتر آئینه وندخیابان 

ــیو ..................شــماره ثبــت ــا  ......................اقتصــادي و شــماره ...............شناســه مل ــه نماینــدگی آق ــوان ................يب بعن
ه اجـراي     مینامیده "پیمانکار"که در این قرارداد منبعد، به اختصار مدیرعامل  شود از طرف دیگر منعقدو طرفین، متعهـد ـب

  :می گردد مفاد آن 

  :موضوع قرارداد )1ماده 
ــأم ــا مــدل (دســتگاه خــودرو ســواري 7ین و بکــارگیريت ــارس ،ســمند و دن ــژو پ ــاال 1394پ ــه ب و یــک دســتگاه ون                  ) ب

ث وسرنشـین   ) به باال 1394مدل ( فاقد نقص فنی، تمیز و سالم و مجهز به کولر و بخاري وتحت پوشش بیمه شخص ثاـل
رافیک جهت انجام امور جاري واحد نقلیه در سـاعات و روزهـاي   همراه،بیمه بدنه ،داراي معاینه فنی خودرو و مجوز طرح ت

  . در صورت لزوم در ساعات و روزهاي غیر اداري طبق برنامه تنظیمی توسط کارفرما)30/19الی  30/7از ساعت (اداري 
  :اسناد و مدارك الزام آور)2ماده

  .اسناد و مدارك الزام آور شامل قرارداد حاضر و اسناد مناقصه می باشد
  :مدت قرارداد )3ماده 
  .باشد میت یکسال شمسی به مد31/01/1400لغایت01/02/1399یخ راز تااین قرارداد مدت 

  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن )4ماده
ــراي هـــر خـــودرو ســـواري بـــا راننـــده  ) 1-4 ریـــال  ..................مبلـــغ قـــرارداد بـــه ازاي یـــک ســـاعت کـــاري ـب
ــال...................( ــودرو ون   ) ری ــراي خ ــاري ب ــاعت ک ــه ازاي یکس ــال ..................و ب ــال.....................(ری ــر  ) ری ــراي ه و ب

  .گردد تعیین می) ریال..........(ریال  .....................براي خودرو سواري تهران شهرکیلومتر خارج از 
، نحـوه  )شـهرداري تهـران  منـاطق  گانـه   22محـدوده  خـارج از  ( تهران اعزام به ماموریت خارج از شهردر صورت : تبصره

ه کیلـومتر  (بر مبناي مسافت طی شـده  صرفاً الزحمه محاسبه و پرداخت حق دون احتسـاب   (و میـزان سـاعات توقـف    ) ـب ـب
  .خواهد بود) ساعات رفت و برگشت



سـواري و  خودروهـاي  بـراي   سـال ساعت کاري در یـک  ) ریال...... ( ...............با در نظر گرفتن قرارداد سالیانه مبلغ ) 2-4
هایخـارج از شـهر تهـران    الزحمه ماموریتو محاسبه میانگین حقخودروي ون براي کاري ساعت  )ریال.............. ( ............

  .باشدمیریال).....................................(.....................مبلغ 
و کسر کسـور قـانونی در    قراردادپس از ارائه صورت وضعیت پیمانکار و تأیید ناظر  ،انهیبه صورت ماهها پرداخت :1تبصره 

  .وجه پیمانکار خواهد بود
ه پیمانکـار و کارکنـان آن    : 2تبصره  کارفرما غیر از مبلغ مربوط به صورت وضعیت ارسالی ماهیانه، هیچ پرداخت دیگري ـب

  .نخواهد داشت
ه پیمانکـار ابـالغ نمایـد و       ایش حجم فعالیت موضوع قرارداد میرت نیاز به افزکارفرما در صو:3تبصره  بایسـت مراتـب را ـب

را انجام داده و در صورتی که افزایش کار مستلزم صرف هزینـه مـازاد بـر      کار اضافی پیمانکار موظف است به نحو مقتضی
ه تعـدیل   هر حال کارفرما میدر .مبلغ قرارداد باشد مراتب را به صورت کتبی به کارفرما اعالم نماید کـاهش  (تواند نسبت ـب

  . اقدام نماید% 25مبلغ قرارداد حداکثر تا )یا افزایش

  :تعهدات پیمانکار ) 5ماده 
مـدل  (و یک دستگاه ون  )  به باال 1394پژو پارس و سمند مدل (تأمین  و بکارگیري هفت دستگاه خودرو سواري ) 5-1

  .باشند را داراورود به محدوده طرح ترافیک  مجوزبایست  ها می خودروو تمیز و مرتب )به باال 1395
کار، گواهی عدم سـوء پیشـینه،گواهی عـدم اعتیـاد،     ه پیمانکار موظف است براي کلیه کارکنان خود قبل از شروع ب) 5-2

قـانونی اخـذ و بـه    از مبادي ذیصـالح   ،تأییدیه سالمت جسمی و روانی و پایان خدمت وظیفه یا معافیت در مورد مشمولین
  .ارائه نمایدکارفرما 

گــردد مقـررات قــانون کــار و قـانون تــأمین اجتمـاعی را در انجــام وظـایف موضــوع قــرارداد      پیمانکـار متعهــد مـی   )5-3
ــوط بــه     ــه پاســخگویی بــه شــکایات و اجــراي آراء مرب و تعیــین مــزد و حقــوق کــارگران خــود رعایــت نمایــد و هرگون

، بـر عهـده پیمانکـار اسـت    قـانون کـار و تـأمین اجتمـاعی     موضـوع  ل اخـتالف کـارگري و سـایر تعهـدات     هاي حهیأت
بــه طوریکــه کارفرمــا در قبالمطالبــات نیــروي انســانی شــرکت و حــوادث احتمــالی ناشــی از کــار و همچنــین در برابــر   

ــه مســئولیتی ، ســازمان تــأمین اجتمــاعی و ســایر مراجــع قــانونی ذیــربط و ذی رفــاهکــار و تعاون،وزارت  صــالح هیچگون
  .ندارد

ــار  ) 5-4 ــط پیمانکـ ــه توسـ ــانی کـ ــروي انسـ ــرايبراي نیـ ــگاه   اجـ ــرارداد در پژوهشـ ــوع قـ ــارگیري  موضـ ــه کـ بـ
ــی ــود م ــیش ــردد     م ــی گ ــا معرف ــه کارفرم ــی ب ــورت کتب ــه ص ــت ب ــا . بایس ــن نیروه ــار   ای ــل پیمانک ــوب عوام محس

ــد و گردیـــده  ــه و فـــوق تعهـ ــاي مربوطـ ــاده  پرداخـــت کلیـــه حقـــوق و مزایـ ــه  آنـــان العـ از قبیـــل کمـــک هزینـ
ــوق        ــاال و لبــاس، حق ـن ک ــکن، پــاداش، عیــدي، ـب ــایر    زمــانمس ــین س ــاري و همچن ــانونی آنهــا   کســوربیک ق

ــی    ــار م ــده پیمانک ــه عه ــار       ب ــتی پیمانک ــأخیر و کاس ــا ت ــت ی ــدم پرداخ ــورت ع ــد و در ص ــاي باش ــدات  در ایف تعه



ــذکور  ــانونی مـ ــئولیتی   قـ ــه مسـ ــا هیچگوـن ــه  ، کارفرمـ ــن زمینـ ــد در ایـ ــتنخواهـ ــورت  . داشـ ــین در صـ همچنـ
  .باشد فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی آنها به عهده پیمانکار می

قانون تأمین اجتماعی، ماهیانه لیست بیمـه   38قانونی و رعایت ماده  کسورپیمانکار مکلف است ضمن پرداخت کلیه ) 5-5
  .ی رسیده است به کارفرما ارائه نمایدماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماع

ـ بصـورت  ) حقیقی یا حقوقی(اشخاصپیمانکار حق واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به ) 5-6 کلـی یـا   ، یجزئ
  .ندارد وکالت

  .باشد هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نکات ایمنی می پیمانکار موظف به رعایت نظام) 5-7
به مجموعه پژوهشگاه که بنابر تشخیص دفتر حقوقی پژوهشگاه، هـر  ) جزئی، کلی(در صورت بروز هرگونه خسارت  )5-8

یک از پرسنل پیمانکار متخلف محسوب گردد، مسئولیت کلیه خسارات وارده و جبران خسارت به عهـده پیمانکـار خواهـد    
حقـی را از خـود سـلب و سـاقط      مطالبه هر گونه ادعایی و و پیمانکار داوري دفتر حقوقی پژوهشگاه را پذیرفته و طرح بود

  .کرده است
نسبت به کیفیت خدمات هریک از رانندگان و خودروهـا ابـراز نارضـایتی نمایـد، شـرکت       )کارفرما( هرگاه پژوهشگاه) 5-9

  .باشد می روز 3ملزم به جایگزینی فرد و خودرو مذکور ظرف مدت 
هاي مربوط به خودرو اعم از نظافت، بیمه، سوخت و در مجموع استهالك همه جانبه خودرو به عهـده   کلیه هزینه )5-10

  .پیمانکار است
  .بایست از لحاظ نظافت مورد تائید کارفرما باشدخودروها می) 5-11
  .بایست تحت پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه باشند تمامی خودروها می )5-12
استفاده از مرخصی و یا عدم امکان حضور راننده، پیمانکار مکلف است نسبت به معرفـی فـرد جـایگزین    در صورت )5-13

  .اقدام نماید
و باالتر خواهـد   1394سمند با مدل  ، دنا یاجی ال ایکس  405پژو ، 90تندر خودروهاي در اختیار شامل پژوپارس، )5-14

ات رفـاهی   ...) سرمایش، گرمایش و (به لحاظ فنی  و در تمامی طول سالبود  مجهز بوده و نسبت به استفاده از کلیه امکاـن
  .خودرو براي سرنشین اقدام الزم معمول خواهد شد

را از محـل منـابع   ) نیـروي انسـانی موضـوع قـرارداد    (پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل خود  متعهد بهپیمانکار  )5-15
  .باشدمیداخلی خود 

  .حقوق پرسنل باید حداکثر تا بیست و هشتم همان ماه پرداخت گردد: تبصره
خودروهــاي معرفــی شــده را در اختیــار کارفرمــا ) ثالــث و بدنــه(هــاي  بایســت رونوشــت بیمــه نامــه پیمانکــار مــی)5-16

  .قرار دهد
  .اقدام نماید... و  بایست نسبت به استخدام و به کارگیري نیروهاي سالمت، توانمند، خبره پیمانکار می )5-17



الـی سـاعت   صـبح    30/7ساعت کـار پیمانکـار و راننـدگان موضـوع قـرارداد از شـنبه الـی چهارشـنبه از سـاعت          )5-18
  .باشند یم30/15

ه ارائـه خـدمات       بنا به تشخیص و نیاز کارفرما، پیمانکار می: تبصره  بایست در ایام تعطیل یا بعد از سـاعت اداري نسـبت ـب
  .نمایدالزم اقدام 

وط بــه انجـام کــار محولـه از ســوي پیمانکـار تــأمین مـی      )5-19 گــردد و کارفرمـا هیچگونــه مســئولیتی   کلیـه ابــزار مرـب
چنانچـه امـوال یـا اسـنادي متعلـق بـه پژوهشـگاه در اختیـار پیمانکـار قـرار گیـرد بـه             . در این خصوص نخواهـد داشـت  

فسـخ قـرارداد در قبـال اخـذ رسـید، بـه واحـد         ایـ خاتمـه  سـاعت پـس از    24عنوان امانت بـوده و مکلـف اسـت ظـرف     
  .مربوطه تحویل نماید

مسئولیت رعایت کلیه مقررات مربوط به ایمنی کار و پوشش بیمه مسئولیت مـدنی کارفرمـا در قبـال کارکنـان بـر      ) 5-20
  .باشدعهده پیمانکار می

نسبت به انجام شرایط قیـد شـده در فـرم    باشد ضمن رعایت کلیه مشروط مندرج در این قرارداد پیمانکار ملزم می) 5-21
  .گرددشرکت در مناقصه بوده و شرایط شرکت مناقصه جزء الینفک این قرارداد محسوب می

پیمانکار به هیچ وجه حق تأخیر در پرداخت حق الزحمه کارکنان خود، حتی در صورت تـأخیر در اخـذ مطالبـات از    -5-22
  .طرف کارفرما را نخواهد داشت

ماه حقوق و مزایاي کارکنان تحت پوشش خـود را در صـورت احتمـال     2پیمانکار بایستی توانائی پرداخت حداقل  -5-23
  .عدم پرداخت حق الزحمه توسط کارفرما در موعد مقرر داشته باشد

از جهـت  هیچ کدام از افرادي که از طرف پیمانکار براي اجراي موضوع این قرارداد به کار گمارده میشـوند نبایـد    -5-24
 .قانون نظام وظیفه عمومی و سایر قوانین، ممنوعیت اشتغال یا بکارگیري داشته باشند

مسئولیت کلیه پرداخت ها به کارکنان موضوع این قرارداد اعم از حق الزحمه، اضافه کار، حق مسکن، حـق اوالد،   -5-25
بن کارگري، عیدي، پاداش آخر سال، بازخرید سنوات خدمت و سایر مزایاي قانونی و همچنین کسور قانونی شامل؛ بیمـه،  

ذکر    با رعایت مقررات مربوط بعهده پیمانکار ... مالیات و  می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مـوارد فـوق اـل
  .ندارد



هـاي   پرداخت هزینه سرویس، تعمیر، سوخت، لوازم یدکی، خسارات ناشی از تصادفات، بیمه، جرائم رانندگی، هزینه-5-26
وهرگونه تغییـر در قیمـت   .اشدبین راهی از قبیل قبض عوارض بزرگراهها و سایر هزینه هاي مشابه به عهده پیمانکار می ب

  .سوخت هیچ تعهدي براي کارفرما ایجاد نخواهد

پیمانکار وکارکنان آن هیچ گونه رابطه استخدامی با کار فرما ندارند وکارفرما هیچگونه تعهد استخدامی نسـبت بـه   -5-27
  .می نماید کارکنان پیمانکار نداشته وپیمانکار نیز حق هرگونه دعاوي در این رابطه را از خود سلب

  .دپیمانکار متعهد می گردد در زمان اجراي موضوع قرارداد از نوار و لوح فشرده غیر مجاز استفاده ننمای -5-28

پیمانکار ملزم به تأمینکپسول اطفاء حریق خودرو ، تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ، السـتیک یـخ شـکن و    -5-29
  .جهت انجام مأموریت زمستانی می باشد.... 

 :نحوه پرداخت)  6ماده 

پرداخت مبلغ قرارداد در پایان هر ماه پس از اخذ گواهی انجام کار و تأیید صورت وضعیت از سوي نماینـده کارفرمـا     1-6
ک   ..........از طریق اداره کل امور مالی   بـه شـماره حسـاب پیمانکـار      بنـام  ......... کـد شـعبه   ............شـعبه  ............ نـزد باـن

  .طی چک قابل پرداخت میگردد............. .. .

  :قانونی قرارداد عبارتست از رکسو 2-6

پس از ارائه مفاصا حساب بیمه در خاتمه قرارداد و با تائید نمایندگان کارفرمـا مسـترد   (درصد سپرده بیمه ) 5(پنج  1-2-6
ا  ) .خواهد شد ه مفاصـا       پرداخت قسط آخر قرارداد و سپرده بیمه موضوع بند مذکور ـب درخواسـت پیمانکـار و منـوط بـه اراـئ

  .قانون تامین اجتماعی و تایید ناظر و نمایندگان کارفرما خواهد بود 38حساب بیمه ماده 

سـپرده مـذکور بهمـراه آخـرین      ،بعنوان سپرده حسن انجام کار کسـر مـی گـردد   % 10از هر صورتحساب معادل  2-2-6
صورتحساب شرکت در پایان مدت قرارداد و پس از تایید نماینده کارفرما در رابطه با حسن انجام مفاد قرارداد مسـترد مـی   

  .گردد

در صورت اتمام و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهائی،پیمانکار به کارفرمـا بـدهکار باشـد،پیمانکار موظـف      3-6
سـپرده  (لغ بدهکاري را پرداخت کند، در غیر اینصورت کارفرما نسبت به برداشت مطالبات خود از محل سپرده هـا است مبا

  .و مطالبات پیمانکار با اخذ هزینه هاي مربوط اقدام می نماید)حسن انجام کار و سپرده حسن اجراي تعهدات 



. دات پیمانکـار براسـاس شـرایط قـرارداد نمـی باشـد      عدم تائید کل و یا بخشی از عملکرد، رافع هیچ بخشی از تعه:تبصره
همچنین مبلغ کل قرارداد، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد که طی صورتحساب ارسالی پیمانکـار، بصـورت   

بـر   ارائه گواهینامه ثبت نام در سامانه نظـام مالیـات  . جداگانه اعالم و توسط کارفرما به شرکت پیمانکار پرداخت خواهد شد
  .ارزش افزوده  ضروري بوده و در غیر اینصورت  مبلغ درخواستی مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت  نمی باشد

  :تعهدات کارفرما )7ماده 
ــده  کارفرمــا )1-7 ــوان نماین ــه عن ــر را ب ــک نف ــاهنگی  ی ــاري و ایجــاد هم ــود جهــت همک ــه پیمانکــار   خ ــاي الزم ب ه

  .نماید معرفی می
  .شود اطالعات الزم را در خصوص موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار قرار دهد کارفرما متعهد می )2-7
ه پرداخـت   قرارداد  ناظرتوسط تعهدات پیمانکار  پس از تائید انجام کار وکارفرما موظف است ) 3-7 مبلـغ صـورت   نسبت ـب

  .ام نمایدپس از وضع کسور قانونی در وجه پیمانکار اقد وضعیت ارسالی ماهیانه
هـیچ گونـه دخـالتی در امـور داخلـی       نظارت عالیه در انجام امور موضوع قـرارداد، حـقّ   کارفرما ضمن دارا بودن حقّ)4-7

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

  :سایر شرایط قرارداد) 8ماده 
، پیمانکار در اجـراي تعهـدات خـود، از نظـر کمـی یـا کیفـی،        )کارفرما(در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر قرارداد 

  :گرددکوتاهی و قصور داشته باشد به شرح ذیل اعمال می
ــذکر   ) 1-8 ــمن تـ ــه اول ضـ ــفاهیدر مرحلـ ــغ      ،شـ ــه از مبلـ ــوان جریمـ ــه عنـ ــرارداد ـب ــغ قـ ــد از مبلـ یک درصـ

  .شود قرارداد کسر می
  .شود مبلغ قرارداد به عنوان جریمه از مبلغ قرارداد کسر میدو درصد از ،تذکر کتبی ضمندر مرحله دوم ) 2-8
سـه درصـد از مبلـغ    و همچنـین  بوده کتبی در خصوص علت قصور گزارش پیمانکار موظف به ارائه در مرحله سوم ) 3-8

  .شود قرارداد به عنوان جریمه از مبلغ قرارداد کسر می
شـود و تصـمیمات    مـی  اتخـاذ تصـمیم  پیمانکار بررسـی و   ورکمیسیون مناقصات با حضدر مرحله چهارم موضوع در ) 4-8

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

  :ناظر قرارداد )9ماده 
  .دگردمیامور اداري و پشتیبانی بعنوان ناظر قرارداد از طرف کارفرما تعیین مدیر

  :انجام کارتضمین حسن )10ماده 



از مبلـغ  % 10پیمانکار موظف است در حین انعقاد قرارداد به منظور حسن اجراي تعهدات و تامین خسارات احتمالی، معادل 
  .نماید صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در نزد کارفرما تودیعکل قرارداد را به 

قرار نگیرد و یا از این بابت خسـاراتی بـه پژوهشـگاه وارد    چنانچه انجام تعهدات پیمانکار مورد تایید ناظر قرارداد : 1تبصره 
ود و در اینصـورت پیمانکـار حـقّ      یآید، کارفرما محق به است  فاء و جبران خسارات وارده از محل تضمین مـاخوذه خواهـد ـب

  .نمودطرح هر گونه اعتراضی را از خویش سلب و ساقط 
ه پیمانکـار مسـترد       تضمین مذکور در پایان قرارداد و پس از تایی: 2تبصره  اظر قـرارداد ـب د حسن انجام تعهدات از سـوي ـن

  .خواهد شد
چنانچه کارفرما بـه هـر علـت مطالبـاتی از پیمانکـار داشـته باشـد اسـترداد ضـمانت حسـن انجـام کـار بعـد از              : 3تبصره 

ب و طــرح هرگونــه اعتراضــی را از خــویش ســل  اســتیفاي کامــل حقــوق کارفرمــا انجــام خواهــد شــد و پیمانکــار حــقّ 
  .نمود ساقط

  :ممنوعیت قانونی) 11ماده 
مشـمول ممنوعیـت    و همچنین در طول مـدت قـرارداد   کند که در موقع عقد این قرارداد میاعالم پیمانکار  اقرار و 1-11

 در معـامالت دولتـی و کشـوري،    ان دولتمندکاروزرا و نمایندگان مجلس و قانون اساسی و قانون منع مداخله  )141(اصل 
  . باشد نمی 22/10/1337مصوب مصوب 

قانون کار در خصوص اشتغال افـراد   )120(نماید که هیچ یک از کارکنانش مشمول ماده  میو اعالم  اقرار پیمانکار  2-11
  . باشد بیگانه نمی

انکــار پیم ایجادشــود کــه مشــمول ممنوعیتیادشدهباشــد،درســاختاروقوانین و مقرراتپیمانکــار   درشــرایطیکهتغییراتی3-11
چنانچـه  .قـراردادرا خاتمهخواهـدداد   کارفرمـا نشـود،  کندودرصـورتیکهمنع قـانونیرفع  اعـالم کارفرما  بهاً موظفاست مراتبراکتب

  .شود میشده تلقی  اعالمنکند، قراردادفسخکارفرما مراتب را به محض اطالع، کتباً به  پیمانکار
  .حق دخالت در امور سیاسیایران را ندارند ،کارکنان خارجی شرکت و یا همراهان ایشان4-11
  .ندارند کارفرماهیچگونه رابطه استخدامی با  آن،کارکنان پیمانکارو  5-11
 .حق تعلیق اجراي قرارداد را ندارد پیمانکار 6-11

 . پیمانکار حق فسخ قرارداد را به هر نحو ندارد 7-11

  
  



  :فسخ قرارداد )12ماده 
قضـایی  صـالح  ذيمراجـع   تواند یک طرفه و بدون مراجعه بـه  یقرارداد و در هر زمان و به هر علت مقبل از اتمام کارفرما
فسـخ   قبـل از پایـان قـرارداد حـقّ    پیمانکار ا ام ،اعالم نمایدپیمانکار قرارداد را به د را فسخ و مراتب فسخ و یا خاتمه قراردا

ه پرداخـت خسـارات وارده بـه         قرارداداجراي کامل موضوع قرارداد را نداشته و در صورت عدم  و قطـع همکـاري ملـزم ـب
  .نمودی را در هر مرجعی اعم از قضایی و یا غیر آناز خود ساقط هرگونه ادعا و یا مطالبه حقّپیمانکار باشد و  میکارفرما 

 )فورس ماژور: (عوامل قهري) 13اده م

ـــه، حریــــق و  ) 1-13   ، کــــه ایفایتعهــــدات از... در صــــورت بــــروز حــــوادث قهــــري از قبیــــل ســــیل، زلزـل
اسـت  ابالغ کتبی کارفرمـا   با ،پس از مرتفعشدن حوادثمذکور ،استمرار قرارداد سازد، را غیر ممکن میطرفین یکی از ناحیه 

  .کارفرمااست شدن تعلیق قرارداد به علت حوادث قهریه به عهدهو تشخیص زمان برطرف

 ،حاضر به ایفاي تعهدات خـود نگـردد  ،با ابالغ کتبی کارفرما قهریه شدن حوادثپس از مرتفع پیمانکاردر صورتیکه )2-13
تواند سـپرده حسـن انجـام     محفوظ و می کارفرمابراي  ،رقم پرداختی نصفحق فسخ یکجانبه با دریافت خسارت به میزان 

  .نمایدرا نزد خود ضبط و حسن اجراي تعهدات کار

و همچنین در صورتیکه قرارداد با قید اخیـر   پیمانکارعلت حوادث مذکور از سوي ه در صورت اعالم توقف پروژه ب)3-13  
  .خواهدبود پیمانکاربا  کارفرمامالك محاسبه میزان پیشرفت کار و تسویه حساب مالی کارفرما، گردد، گزارش فسخ

  :اختالفحل مرجع ) 14ماده
ه قراردادهـا   حقوقی امورگونه اختالف در اجرا یا تفسیر این قرارداد نظر مدیر در صورت بروز هر  ، قراردادها و پاسـخگویی ـب

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

  :اقامتگاه قانونی ) 15ماده 
روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطـالع   15 مدت ظرفپیمانکار موظف است در صورت تغییر نشانی اقامتگاه جدید خود را 

  .گرددمیدهد در غیر این صورت مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی 

  :نسخ قراردادتصویب و  ) 16ماده 
یک از نسخ، از اعتبار واحـد برخـوردار   که هر  گردیدنسخه تنظیم  4بند و در  31تبصره، 9ماده،  16مشتمل بر این قرارداد 

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



امضاء کننده ذیل این قرارداد به نمایندگی از شرکت پیمانکار و کارکنان تحت پوشش آن ضامن اجـراي تعهـدات قـرارداد    
کارمندان تحت پوشش آن در قبـال کارفرمـا مسـئولیت تضـامنی      قانونی این قرارداد بوده و در انجامم تعهدات با شرکت و

 دارد

  
  
  

  پیمانکار
  
  

  ناظر
  

  اداري و پشتیبانی مدیر

  کارفرما
  

  معاون اداري، مالی و مدیریت منابع
  
  
  
  
  


