
 
 

  »قرارداد پیمانکاري واگذاري فعالیتهاي خدماتی و نگهبانی«

آئین نامه مالی و معامالتی و در اجراي تصمیمات متخذه در جلسه مورخ  43استناد بند ب ماده این قرارداد به 
 شناسه ملی مابین پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی کمیسیون معامالت، فی ..…………

به نمایندگی آقاي دکتر عبداله قنبرلو به عنوان معاون اداري،  411414464941،کداقتصادي14003468962
شود، به نشانی:تهران، بزرگراه نامیده می» کارفرما«مالی و مدیریت منابع که از این پس در این قرارداد 

(برنده مناقصه  .………………از یک طرف 88046891-3، به شماره تماس 4غربی، پالك 64کردستان، خیابان 
)، به شماره اقتصادي ................، به شماره ثبت ........... در ادارة ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري، شناسه 

ه تماس............... و شماره همراه ...............، ب ملی ................، به نشانی: ..............................، به شماره
نمایندگی آقاي ................... با عنوان مدیر عامل شرکت که به موجب ماده ....... اساسنامه و آگهی روزنامه 
رسمی شماره ................ مورخ ................. و به موجب تصویر رسید تغییرات به شماره 

» پیمانکار«صاحب امضاء مجاز شناخته شد و از این پس در این قرارداد  ...................مورخ ..........................
  شود از طرف دیگر، با شرایط ذیل منعقد گردید:نامیده می

  ) موضوع قرارداد:1ماده 

نویسـی،تکثیر اوراق وحفاظـت از   دهی آبدارخانه، نظافـت، نامـه رسانی،ماشـین   انجام وظایف مربوط به خدمات
  هاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرح ذیل:نفر نیرو در ساختمان 111 ها به تعدادساختمان

متـر مربـع    7200متر مربع فضاي پارکینگ و  5000) ساختمان مرکزي پژوهشگاه با حدود مساحت تقریبی 1-1
  ).64متر مربع فضاي سبز(به نشانی: بزرگراه کردستان، نبش خیابان  2000فضاي اداري و

متر مربـع حیـاط (بـه     200متر مربع فضاي اداري و  300مان کتابخانه استاد مینوي با مساحت تقریبی ) ساخت2-1
  نشانی: خیابان شریعتی، خیابان معلّم، کوچه سعدي).

  ساختمان کریم خان (محل استقرار مرکز تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه). )3-1
شـرقی، کوچـه یکـم،      64بـع (واقـع در خیابـان    ) متر مر1558ساختمان فرهنگ با حدود مساحت تقریبی ( )4-1

  ). 6پالك 



 
 

مترمربع واقع در سعادت آباد، بلوار فرهنگ، انتهـاي   1300) ساختمان پژوهشکده دانشنامه نگاري با حدود 5-1
  .1بن بست دانش، پالك  داود رشیدي،خیابان 

  ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:2ماده 
  گردد .) تعیین می.....................ریالریال (مبلغ کل قرارداد بابت یکسال ........................  )1-2

از سـوي شـوراي عـالی     1401تبصره : مابه التفاوت مبلغ قرارداد پس از اعالم افزایش حقوق کارگران در سـال  
  گردد.کار پرداخت می

) قرارداد براساس صورت وضـعیت اعـالم شـده    1مشروحه در ماده ( ) مبلغ قرارداد بابت انجام کلیه خدمات2ـ2
شرکت و طبق آنالیز ارائه شده در پیوست قراردادبه صورت ماهیانه و بر اساس گواهی انجام کار و تأییـد نـاظر   

  قرارداد وپس از وضع کسور قانونی و نیز رعایت سایر مقررات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
به پرداخت ماهیانه براساس انجام کار در ساعات اداري و خارج از آن و نیـز در ایـام تعطیـل     ) مبالغ مربوط3-2

  باشد.  ) قابل پرداخت می2-2حسب اعالم نیاز پژوهشگاه تعیین گردیده است که ضمن رعایت مفاد ماده(
پیمانکـار ابـالغ   بایسـت مراتـب را بـه    )کارفرما در صورت نیاز به افزایش حجم فعالیت موضوع قرارداد مـی 4-2

را انجـام داده و در صـورتی کـه افـزایش کـار مسـتلزم       کاراضـافی نماید و پیمانکار موظف است به نحو مقتضی
صرف هزینه مازاد بر مبلغ قرارداد باشد مراتب را به صورت کتبی به کارفرما اعالم نماید.در هـر حـال کارفرمـا    

  اقدام نماید.   %25رداد حداکثر تا تواند نسبت به تعدیل (کاهش یا افزایش)مبلغ قرامی
) به استثناي موارد فوق، پیمانکار تا پایان قرارداد حق مطالبـه هیچگونـه افـزایش از قبیـل افـزایش دسـتمزد،       5-2

  هزینه مواد و لوازم مصرفی، حقّ مدیریت و غیره را ندارد.
- حکم این بند مستثنی می: افزایش حقوق و دستمزد قانونی در چارچوب مقررات ابالغی دولت از 1تبصره

  باشد.
: از مبلغ فوق سود شرکت بابت هر نفر ...................... ریال می باشد که به این مبلغ ارزش افزوده 2تبصره

  اضافه می گردد.
  ) مدت قرارداد: 3ماده 

  باشد.شمسی می یک سال به مدت 12/1401/ 29 لغایت 01/01/1401مدت این قرارداد از تاریخ 
  ) تعهدات پیمانکار: 4ماده 
  باشد:می) زمان و ساعات انجام موضوع قرارداد به شرح زیر 1-4



 
 

  16صبح الی  30/6)جهت انجام امور نظافت شنبه تا چهارشنبه از ساعت1-1-4
  16صبح الی 7) جهت انجام امور آبدارخانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت2-1-4
  ورت شبانه روزي در قالب نوبت کاري.ها به ص)جهت حفاظت از اموال و ساختمان3-1-4
  باشد.: ساعات فوق بنا به تشخیص کارفرما قابل تغییر می1تبصره 

: پیمانکــار موظــف اســت در صــورت عــدم حضــور هــر یــک از کارکنــان بــه هــر علــت (مرخصــی،  2تبصــره 
  مصدومیت، بیماري و غیره) نسبت به جایگزینی فرد مناسب اقدام نماید.

  ارت مستمر دائمی بر نحوه انجام موضوع قرارداد که توسط نیروهاي پیمانکار انجام )کارفرما حقّ نظ2-4
شود را براي خود محفوظ داشته و گزارش موارد تخطی و عدم رضایت از کارکنان را به پیمانکار اعالم می
ظرف  نماید، پیمانکار موظف است نسبت به رفع موانع و مشکالت و جایگزینی فرد با صالحیت حداکثرمی
  ساعتاز تاریخ ابالغ کارفرما اقدام و مراتب را کتباً به کارفرما اعالم نماید. 48

شـوند، بایـد بـه    مـی کارگماردهکه توسط پیمانکار براي اجراي موضوع قرارداد در پژوهشگاه به) نیروهاي 3-4
کلیـه حقـوق و    صورت کتبی به کارفرما معرفی گردند و عوامل پیمانکار محسـوب گردیـده و تعهـد پرداخـت    

العاده از قبیل کمک هزینه مسکن، عیدي، بن کاال، بیمه بیکاري و همچنـین سـایر کسـور    مربوطه و فوقمزایاي
صورت عدم پرداخت یا تأخیر و کاستی پیمانکار در پرداخت اقـالم   باشد و درقانونی آنها به عهده پیمانکار می

مذکور، هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. همچنین در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد، تسـویه  
  باشد.به عهده پیمانکار مینیروي بکارگیري شده  حساب قانونی با 

ــه پردا  1تبصــره  ــبت ب ــار موظــف اســت نس ــت و    :پیمانک ــاریخ بیس ــا ت ــود ت ــنل خ ــاي پرس ــوق و مزای ــت حق خ
ــا         ــور، کارفرم ــورت قص ــد و در ص ــدام نمای ــا اق ــه کارفرم ــانکی ب ــه ب ــه تاییدی ــاه و ارائ ــان م ــتمین روز هم هش

ــر مفــاد تعهــدات  ــه اعتراضــی  ایــن قــرارداد اقــدام مــی 6مــاده )  6-1بنــد( براب نمایــد و پیمانکــار حــقّ هــر گون
  را از خود سلب و ساقط نمود.

ــه همــراه حقــوق بهمــن     2ره تبصــ ــان خــود ب ــالی کارکن ــان ســال م ــه پرداخــت عیــدي پای : پیمانکــار مکلــف ب
  باشد.ماه می



 
 

ــه شــرط تضــمین مــی   4-4  باشــد. جبــران) پیمانکــار ملــزم بــه حفــظ و نگهــداري از کلیــه امــوال پژوهشــگاه ب
ــور یــا تقصیرپرســنل پیم       هرگونــه خســارت  انکــار بــر  وارده بــه امــوال و پرســنل پژوهشــگاه ناشــی از قص

 باشد.عهده پیمانکار می

لزم به تأمین و توزیع کلیـه وسـایل حفاظـت فـردي و لـوازم ایمنـی کارکنـان خـود بـوده و در          ) پیمانکار م5-4
اجراي موضوع قرارداد حوادیث، بیماري، مصدومیت و نقص عضو یا فوت ناشی از کار براي عوامـل و پرسـنل   

  (مادي و معنوي) برعهده پیمانکار است.پیمانکار رخ دهد، جبران خسارت وارده 
6-4 (و پوشـش  به ایمنی کار  ط ت رعایت کلیه مقررات مربومسئولی»  در قبـال   »ت مـدنی کارفرمـا  بیمـه مسـئولی

  باشد.بر عهده پیمانکار میدر محیط کار کارکنان 
هـاي  و سـالن هـا  ي درهاي ورودي ساختمان و کف اتاقرت لزوم شستشووو در ص کردننظافت و تمیز ) 7-4

و بعد از اتمـام سـاعات   ، قبل از شروع ساعات اداري، میان روز )حداقل دوبار در روز بصورت روزانه (طبقات 
  .فرش و موکت با جاروبرقی)ها، لزوم طبق نظر کارفرما (کف پوشاداري عندال

  .نظافت آسانسورها (داخل و بیرون کابین)) 8-4
ا، چـوب  هـا، تابلوهـ  ها، فایـل ها، مبلروي آن، کامپیوترها، صندلی ءاشیانظافت میزهاي تحریر و جلسه و ) 9-4

هـا  و  داخـل اطـاق   ها و کلیه لـوازم بنديها و پارتیشنها، رادیو ضبط، تلفني، گلدانهاي رومیزها، چراغلباسی
  .نظافت نمازخانه

در محوطه بیرون ساختمان یا  به محل جمع آوري زبالهها در ظروف مخصوص و انتقال آنها ) تخلیه زباله10-4
  داخل آن هرجا که کارفرما توصیه نماید.

  .ها، برف روبینظافت کلیه آبسردکن) 11-4
ه صبح قبل هایی که درب آنها بعد از ساعات اداري بسته است در ساعات اولیگردگیري و نظافت اطاق) 12-4

  .داز شروع ساعات اداري که توسط کارفرما باز خواهد ش
13-4 (ه کولرهاي گازي و رادیاتورهاگردگیري و نظافت کلی.  
  .ها از باال به پایین روزانه الاقل سه بار) نظافت راه پله14-4
ها و ضدعفونی کردن آنهـا  ها و دیوارهاي مربوطه، حمامهاي بهداشتی، دستشوییسرویسنظافت کلیه ) 15-4

  .(اعم از آینه، شیشه، جالباسی، آویز)
  .هاهاي داخل اطاقآمدگیقرنیزها و پیش) نظافت 16-4



 
 

  موضوع قرارداد. اداري هاينظافت پشت بام ساختمان) 17-4
حـداقل  هـا  درب هاي ورودي اصـلی و پارکینـگ   سالن رستوران  ،هاهاي پنجره اطاقشیشه کردن) تمیز 18-4

  .در ماه باردو
  .از مدعوین بعد از برگزاري جلسات و پذیراییو نظافت سالن جلسات قبل  )19-4
  .ها و جابه جایی لوازم اداري در طبقات ساختمانجابه جایی اثاثیه داخل اتاق)20-4
  .انجام مراحل توزیع کاالهاي مربوط به رفاه پرسنل) 21-4
دستگاه شوینده و دسـتگاه وکیـوم در محـل پژوهشـگاه الزامـی       2، دستگاه جاروبرقی صنعتی 5) استقرار 22-4
  است.
  .چاي از پرسنل طبق برنامه زمانبندي ارائه شده از طریق کارفرماپذیرایی ) 23-4
  ان و مدعوین شرکت کننده در جلسات.پذیرایی از مهمان) 24-4
شستشوي کامل آبدارخانه و ظروف موجـود در آن، در پایـان روز اداري چهارشـنبه و یـا پنجشـنبه هـر       ) 25-4

  .هفته با مواد ضدعفونی کننده استاندارد
  .حفاظت از وسایل و لوازم آبدارخانهو  نظافت) 26-4
ارسال و مراسالت نامه، بسته پستی و مشابه آن از واحد دبیرخانه پژوهشگاه به کلیه واحـدهاي ذیـربط و    )27-4

  ها و ... به صالحدید پژوهشگاه در استان تهران.تمامی مؤسسات و ارگان
  باشد.اسرار و نکات ایمنی می هاي جاري دستگاه، حفظپیمانکار موظف به رعایت نظام) 28-4
) پیمانکار موظف است گواهی عدم سوء پیشینه، تأییدیه پایان خدمت نظـام وظیفـه یـا معافیـت در مـورد      29-4

اخذ و همچنین معاینات اولیه قبل از استخدام کارکنان خود (موضـوع مـاده   قانونی مشمولین از مبادي ذیصالح 
نتیجـه  و ) انجام تا پایان آبان ماهقانون کار 92واري ساالنه (موضوع ماده قانون تأمین اجتماعی) و معاینات اد 90

  به ناظر قرارداد اعالم نماید. تا پایان اردیبهشت ماه کتبا
(حقیقی یـا حقـوقی)    اشخاصثالثموضوع قرارداد را به  جزئی، کلی یا به وکالتپیمانکار حق واگذاري ) 30-4
  ندارد.
هزینه خود یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خـود جهـت پاسـخگویی و    ) پیمانکار مکلف است با 31-4

 فـی  اد کتباً به کارفرما معرفی نماید که فرد معرهاي الزم در جهت انجام خدمات موضوع قراردایجاد هماهنگی
  پژوهشگاه حضور دائمی داشته باشد.عصر در  6صبح تا  7از ساعت  هر روز کاري موظف استشده 



 
 

قـانون تـأمین اجتمـاعی     38پیمانکار مکلف است ضـمن پرداخـت کلیـه کسـور قـانونی و رعایـت مـاده         )32-4
ماهیانه لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است و هر سـه مـاه یـک    

 بـه هـاي کارفرمـا منـوط    اخـت تمـامی پرد و  بار مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده را به کارفرما ارائـه نمایـد  
  رعایت مفاد این بند است.

  بایست حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به کارفرما اعالم گردد.) هرگونه تغییر در وضعیت شرکت می33-4
هاي مربوط به حقوق و سایر مزایـاي پرسـنل شـرکت، بـه مـدت      پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه هزینه) 34-4

  باشد.ماه ا ز محل منابع داخلی خود می یک
اي مـورد نیـاز افـراد بـراي انجـام بهتـر امـور را بـه         هاي تخصصی و حرفه) پیمانکار موظف است آموزش35-4

در غیر این صورت به کار فرماوکالت بالعزل داده شـد تـا نسـبت بـه      بار در سال) انجام دهد. 2صورت فصلی (
و هزینه را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حـق هرگونـه   برگزاري دوره هاي آموزشی اقدام 

  ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود در هر مرجعی سلب و اسقاط نمود.
باشـد و موظـف اسـت    رفتار و اعمال کارکنان و کارگران خود میکلیه عواقب ناشی از) پیمانکار مسئول 36-4

در این موارد طبق دستور و نظریه کارفرما عمل نمایدو چنانچه طرز رفتـار و صـالحیت اخالقـی یـا جسـمانی و      
صحت عمومی فـرد یـا افـرادي از کارکنـان مـورد تأییـد کارفرمـا نباشـد، پیمانکـار موظـف اسـت در صـورت             

  واجد شرایط اقدام نماید.نسبت به جایگزینی افراد ساعت  72حداکثر ظرف درخواست کارفرما 
پیمانکار موظف است بـا اعـالم کارفرمـا نسـبت بـه ارائـه کلیـه خـدمات موضـوع قـرارداد در خـارج از            ) 37-4

  ساعات اداري و روزهاي تعطیل حسب مورد  اقدام نماید.
  سال و اتباع خارجی را ندارد. 18پیمانکار حق استفاده از کارگران زیر ) 38-4
اي بـه  و کارگري و ایام مرخصی افراد باید طـوري تنظـیم گـردد کـه هیچگونـه لطمـه      تعطیالت رسمی  )39-4

  انجام صحیح موضوع قرارداد وارد ننماید.
) پیمانکار موظف است حداکثر ظرف دو ماه از اجراي قـرارداد یـک نسـخه از پیمـان منعقـده بـا پرسـنل        40-4

  نماید. به کارفرما تحویلاز آن را و یک نسخه  تعاون کار و رفاه شهر تهرانخود را براي اداره 
) خروج کلیه اموال از داخل پژوهشـگاه بـه بیـرون بـا همـاهنگی کارفرمـا امکـان پـذیر اسـت و پیمانکـار           41-4

  تواند بدون هماهنگی با کارفرما در طول شبانه روز آنها را از پژوهشگاه خارج نماید.نمی



 
 

مانکـار ملـزم بـه    جـزء الینفـک ایـن قـرارداد بـوده و پی     ) شروط مندرج در فرم شرایط شرکت در مناقصه 42-4
و باشد و در صورت تخلف از شرایط مزبور ضمانت اجـراي مقـرر در ایـن قـرارداد اعمـال      رعایت مفاد آن می

  گردد.اجرا می
  .الزامی می باشد )پس از حسابرسی درموعد مقرر(ارائه تائیدیه صورتهاي مالی حسابرسی شده شرکت ) 43-4
  :تعهدات کارفرما )5ماده 
هاي الزم کتباً به خود جهت همکاري  و ایجاد هماهنگیاالختیار یک نفر را به عنوان نماینده تام کارفرما) 1-5

  پیمانکار معرفی می نماید.
  در اختیار پیمانکار قراردهد. مربوطه شود اطالعات الزم را جهت خدماتکارفرما متعهد می) 2-5
 قـرارداد و  کارکرد و انجام تعهدات پیمانکار توسط ناظر یا تاییدکارفرما موظف است در صورت گواهی ) 3-5

  پس از وضع کسور قانونی مبلغ آن را در وجه پیمانکار پرداخت نماید.
ها و جلسات ماننـد قنـد و چـاي و ... بـه     پذیرایی در همایشتدارك لوازم مصرفی و  گازو آب، برقهزینه)4-5

  ارفرما است.عهده ک
) کارفرما موظف است با رعایت قوانین کار و دستورالعملهاي مربوط لباس مناسب و متحدالشکل براي 5-5

هاي آقا و خانم و نگهبانان ساختمانها به شرح ذیل تهیه و کارکنان تحت نظر شرکت، میهمانداران، و نظافتچی
  تحویل نماید.

  نفر 14جفت کفش به تعداد  3دست لباس فرم و  3آقایان شاغل در بخش تنظیف ) 1-5-5
جفت کفش به تعداد  2دست لباس شامل: کت و شلوار وپیراهن، جلیقه،کمربند و  2آقایان مهماندار  )2-5-5

  نفر 15
  نفر 1جفت کفش به تعداد  2دست لباس شامل: مانتو، شلوار، مقنعه و  2خانمهاي مهماندار  )3-5-5
جفت کفش  2ت لباس شامل: کت و شلوار با کمربند، کاپشن، کاله، دستکش و دس 2آقایان نگهبان  )4-5-5

  نفر 22ثوپ به تعداد  2هن اوپیر
کننده کارفرما موظف است کلیه مواد تمیزکننده مصرفی و لوازم مورد نیاز از قبیل پولیش، مایع سفید )6-5

، کیسه زباله زرد و مشکی سرویس بهداشتی و کاشی، جوهر نمک، مایع صابون، مایع شستشو، آب ژاول
ضخیم، زمین شوي، واکس کف پوش، متقال، جارومویی و جارو دستی و دسته جارو، دسته تی، نخ تی، 

گرد، خاك انداز، آب برس دستی و برس سرویس بهداشتی، پودر رخشا، دستکش زنانه و مردانه اسکاچ، سیم



 
 

نظافت مطابق استاندارد وازنوع درجه یک  کن، رایت، آستري و... جهتپاكکن پالستیکی، تیغ شیشهجمع
  تهیه نماید.

  
  :سایر شرایط قرارداد )6ماده 
پیمانکـار در اجـراي تعهـدات خـود ازنظـر کمـی یـا        براساس گزارش کتبی ناظر قرارداد،  در صورتی که) 1-6

  :به شرح ذیل خواهد بودجریمه موظف به پرداخت  ،کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد
  .خواهد شدجریمه کسر از مبلغ قرارداد به عنوان نیم درصد ضمن تذکر شفاهی، اول ) براي بار 1-1-6
  خواهد شد.جریمه کسر از مبلغ قرارداد به عنوان یک درصد ضمن تذکر کتبی، دوم ) براي بار 2-1-6
کتبـی   و مـدیر عامـل موظـف اسـت در گـزارش     سوم دو درصد جریمه از مبلغ قرارداد کسـر  ) براي بار 3-1-6

  .دالیل قصور را به ناظر قرارداد اعالم نماید
اتخـاذ  تصـمیم قـانونی   بـا حضـور پیمانکـار بررسـی و      کمیسیون مناقصاتچهارم موضوع در ) براي بار 4-1-6

در  درهـر مرجعـی   هرگونـه اعتراضـی   بوده و پیمانکار حـقّ االجرا کمیسیون الزمتصمیمات . بدیهی خواهد شد
  باشد.به اجراي تصمیمات کمیسیون مناقصات می کلفو مو ساقط نمود این زمینه را از خود سلب 

گـردد و کارفرمـا هیچگونـه    پیمانکـار تـأمین مـی   موضـوع قـرارداد، از سـوي    کلیه ابزار مربـوط بـه انجـام    )2-6
پیمانکـارقرار  کـه در اختیـار   اموال یا اسناد متعلق به پژوهشـگاه   کلیهمسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 

آن امـوال  یا فسخ قرارداد خاتمه ساعت پس از  24مکلف است ظرف پیمانکار امانت بوده و  در حکمگیرد می
در صـورت امتنـاع پیمانکـار ، کارفرمـا مـی توانـد بنـا بـه          در قبال اخذ رسید تحویـل  واحـد مربوطـه نمایـد.    را 

سویه حساب نهایی از محـل طلـب پیمانکـار یـا محـل تضـمین       تشخیص خود قیمت اموال تحویلی را در موقع ت
هرگونه اعتراضی را از خود سـلب و   حق این قرارداد کسر نماید و پیمانکار در این خصوص 7ماخوذه در ماده 

  اسقاط نمود.
  باشد.پیمانکار متعهد به رعایت قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین جاري می )3-6
صورتی که برابر تصمیمات مقامات و مراجع ذیصالح قانونی کارفرمـا مکلـف بـه کـارگیري مسـتقیم      ) در 4-6

کارکنان پیمانکار گردد، کارفرما حق فسخ یکطرفه قـرارداد را دارد و پیمانکـار حـق هرگونـه اعتـراض، اقامـه       
خود سلب و اسـقاط  دعوي و درخواست جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ یکطرفه قرارداد را در هر مرجعی از 

  نمود.
  



 
 

  تضمین حسن انجام کار:) 7ماده 
ضـمانت  پیمانکار موظف است در حین انعقاد قرارداد به منظور حسن اجراي تعهدات و تـامین خسـارات احتمالی  

  نماید. در نزد کارفرما تودیعاز مبلغ کل قرارداد را  %10معادل  نامه بانکی،
مورد تایید نـاظر قـرارداد قـرار نگیـرد و یـا از ایـن بابـت خسـاراتی بـه          انجام تعهدات پیمانکار  : چنانچه1تبصره 

فاء و جبران خسارات وارده از محل تضـمین مـاخوذه خواهـد بـود و     یپژوهشگاه وارد آید، کارفرما محق به است
  .نموداز خویش سلب و ساقط در هر مرجعی طرح هر گونه اعتراض  در اینصورت پیمانکار حقّ

مذکور در پایان قرارداد و پس از تایید حسن انجام تعهدات از سوي ناظر قرارداد به پیمانکـار  : تضمین 2تبصره 
  مسترد خواهد شد.

ــاتی از پیمانکــار داشــته باشــد اســترداد ســپرده حســن انجــام      3 تبصــره ــت مطالب ــر عل ــه ه ــا ب : چنانچــه کارفرم
ــ     ــا انجــام خواهــد شــد و پیمانکــار ح ــوق کارفرم ــل حق ــد از اســتیفاي کام ــراض  قّکــار بع ــه اعت  طــرح هرگون

  نمود. ساقطرا از خویش سلب و در هر مرجعی 
  ناظر قرارداد : )8ماده 
  گردد.اداري و پشتیبانی بعنوان ناظر قرارداد از طرف کارفرما تعیین می مدیر

  قانون منع مداخله در معامالت دولتی: )9 ادهم
منـع مداخلـه وزراء، نماینـدگان و کارکنـان      گردد که در موقع عقد قـرارداد مشـمول قـانون   پیمانکار متعهد می

   کـه  و اصـالحات و الحاقـات بعـدي نبـوده و در صـورتی      1337دیمـاه   22ب دولت در معـامالت دولتـی مصـو
 گـردد و کلیـه عواقـب کیفـري و مـدنی بـه      خالف آن براي کارفرما محرز شود قرارداد کان لم یکن تلقی مـی 

  باشد.مانکار میخصوص جبران کلیه خسارات وارده برعهده پی
از مبحث سوم فصل پنجم قانون کـار مطلـع بـوده     نمایدمیو اعالم  اقرار  با امضاي این قرارداد تبصره: پیمانکار

    و متعهد به اجراي آن می باشد.
  )اقامتگاه قانونی:   10ماده 

از تغییر  سروز پ 10ت اکثر ظرف مدرا حدپیمانکار موظف است در صورت تغییرنشانی اقامتگاه جدید خود 
  گردد . کلیه مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی میمدت  دهد. در این اطالعکارفرما به 



 
 

  :فسخ قرارداد) 11 ماده
تواند هر زمان و تحت هر شرایطی تا انقضاي مدت قرارداد نسبت به فسخ قـرارداد اقـدام نمایـد و    پژوهشگاه می

قبل از پایان قرارداد حق فسخ قـرارداد را  پیمانکار ا اعالم نماید. امپیمانکار مراتب فسخ و یا خاتمه قرارداد را به 
برابـر ارزیـابی و   پرداخت خسـارات وارده   و قطع همکاري ملزم به زمان قراردادنداشته و در صورت عدم اتمام 

هرگونـه ادعـا و یـا مطالبـه     پیمانکـار  و  باشـد میبه پژوهشگاه این قرارداد  12تشخیص مرجع حل اختالف ماده 
  د.ونمساقطسلب و از خود  قانونی ی را در هر مرجعحقّ

  :حل اختالف مرجع) 12ماده 
گویی نظر مدیرامور حقوقی، قراردادهـا و پاسـخ  ، اختالف در اجرا یا تفسیراین قرارداد صورت بروز هر گونهدر

  باشد.قاطع نزاع می ن داور مرضی الطرفین الزم االجرا است وبه شکایات پژوهشگاه به عنوا
  نسخ قرارداد:  تصویب و )13ماده 

و اسـناد و   نسـخه تهیـه شـده کـه هرکـدام حکـم واحـد رادارد        4و تبصـره   11، بنـد  74 ،ماده13 این قرارداد در
بـه نماینـدگی از    ............. آقـاي  ذیل این قـرارداد  هباشد و امضاءکنندمدارك مناقصه جزء الینفک قرارداد می

  در قبال کارفرما مسئولیت تضامنی دارد. مالی شرکت با شرکت در انجام تعهدات
  
  

    کارفرما                 ناظر        پیمانکار 
  عبداله قنبرلو                          محمدعلی معتضدیان     .............  

  معاون اداري، مالی و مدیریت منابع    مدیر اداري و پشتیبانی                   مدیرعامل شرکت        
  
  
  
  
  

  نسخه بایگانی


