
 
 
 
 

 
 

 ھنر دانشگاه سبز فضاھای و آبدارخانھ و نظافتی خدمات واگذاری حجمی قرارداد                         
 : قانونی  استناد  
   . است گردیده منعقد  ھنر دانشگاه امنای ھیأت مصوبھ معامالتی و مالی نامھ آیین 48 ماده موضوع چارچوب در قرارداد این 

 دانشگاه                 : )کارفرما ( دستگاه نام-1

 ھنر
 14003163969  : ملی شناسھ شماره

 4114-1438-9597  : اقتصادی کد

 داوود دکتر: )کارفرما(دستگاه نماینده سمت و نام-2

 قنبریان
 )مالی و اداری معاون(

  ):قرارداد طرف ( شرکت نام-3
 : شرکت ثبت تاریخ و شماره
 :شرکت اقتصادی کد و ملی شناسھ

 :عامل مدیر ملی کد و کامل نام
 :مدیره ھیئت ریس ملی کد و کامل نام

 

 شرکت فعالیت صالحیت تعیین تاریخ و شماره-4
 )قرارداد طرف ( 

 اجتماعی امور و کار اداره  :از
 :تاریخ                                                         :شماره

 :قرارداد طرف شرکت نمایندگان  نام-5
1 -
2 -
3 -

 : کارفرما ناظرین  نام-6 
1 -
2 -
 

 : دانشگاه  )مناقصھ ( معامالت کمیتھ برگزاری صورتجلسھ  تاریخ و  شماره-7
 : تاریخ                                               :  شماره 

  
 1398 سال در ھنر دانشگاه سبز فضای و  پذیرایی و آبدارخانھ _ نظافت خدمات  :قرارداد موضوع -8
     :مترمربع برحسب کار کل حجم -     )پیوست توضیحات  طبق(  مربع متر  : کار واحد-      حجمی : کار نوع-

  ناظرین و کارفرما  اعالم و قرارداد عمومی و اختصاصی شرایط بند  مندرج شرایط مطابق :کار شرایط و کیفیت
  آن

 ضمائم و  عمومی و اختصاصی شرایط در شده ذکر موارد قطب:موردنیاز  دمصرفی موا و تجھیزات و امکانات
 قرارداد

 : قرارداد  انجام تاریخ و مدت -9
 29/12/98   لغایت  1/1/98 از  : تاریخ       شمسی  سال کی  :کار مدت

 : ر اعتبا تامین محل و قرارداد  مبلغ -10
 :........................... عدد با : )کار کل حجم ارزش ( قرارداد مبلغ کل     

 :...................................حروف با                                                           
 . دانشگاه جاری اعتبارات   : اعتبار تامین محل

 . میگردد تعیین و محاسبھ  )مناقصھ اسناد در قیمت پیشنھادی فرم ( قیمت آنالیز فرم طبق واحدکار ھر حجم میزان برحسب :کار واحد ھر ارزش
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 :قرارداد مبلغ  پرداخت نحوه  -11

  کسورات از پس  مرحلھ 12 طی  کارفرما و  قرارداد ناظرین  توسط شده دییتأ  و گواھی کار حجم اساس بر قرارداد مبلغ
  شرکت  بانکی حساب وجھ در ماھانھ بصورت قرارداد مبلغ از بخشی بعنوان قرارداد در شده ذکر موارد سایر و قانونی
 .میشود پرداخت  قرارداد طرف

 برخوردار خوبی پشتیبانی و بالقوه مالی ازتوان بایست می قرارداد زمان شروع از قرارداد طرف شرکت اینکھ بھ باتوجھ
 تامین از پس کارفرما دییتأ ناظرو کارباگواھی گزارش دو ارائھ و فعالیت ماه دو از سپ حداقل پیمانکار صورتحساب .باشد

 .میگردد پرداخت دانشگاه مالی  امور توسط اعتبار
 وضعیت صورت آخرین ھمراه قرارداد پایان در کھ کسر کار انجام حسن بعنوان %5 قرارداد طرف شرکت بھ ھرپرداخت از

 اجتماعی تامین سازمان از بیمھ مفاصاحساب و کارگران با حساب تسویھ صورت تسلیم و ناظر گواھی از پس پرداخت  
 .میگردد مسترد پیمانکار بھ کارفرما ناظرونماینده دییتأ با )سازمان آن 38 ماده طبق(

 .پذیرد می  انجام  شده تاییده وضعیت صورت طبق ماھانھ بصورت ) طرفین توافق با (پرداخت  نحوه سایر
 

 : تعھدات اجرای  حسن تضمین -12
 اجرای حسن بعنوان  بانکی نامھ ضمانت یک طی را قرارداد کل مبلغ درصد 10 بایست می قرارداد طرف شرکت-
 .قراردھد ) ھنر دانشگاه ( کارفرما اختیار در را  قرارداد این متن در مندرج تعھدات  
  پیمانکاربھ کھ ھرزمان در داشت خواھد حق  دیگری دلیل یا دعوی اقامھ بھ نیاز بدون خود تشخیص بھ کارفرما -

  انجام عدم خسارت  مذکوربعنوان تضمیین از را مبلغی ننماید عمل کلی و جرئی بصورت جھ خود تعھدات    
  چنانچھ و داشت نخواھد بابت این از را راضیاعت و ادعا ھیچگونھ پیمانکارحق و نماید برداشت و کسر تعھدات   
  از تواند مي کارفرما ننماید را وارده خسارت تكافوي کارفرما نزد پیمانكار مطالبات سایر و مذكور نامھ ضمانت چنانچھ  
 .نماید اقدام خود حقوق یاستیفا جھت بداند مقتضي كھ ترتیب ھر بھ پیمانكار دارایي  
 اجراي از ناشي یاحتمال یھاخسارت پرداخت و تعھدات درانجام پیمانكار مدیره ھیات واعضاء عامل مدیر شخص -
 .دارند یتضامن مسئولیت پیمانكار با مربوط مقررات و قوانین و قرارداد این موضوع 
  وگواھي ناظر تائید با  حساب، تسویھ و قرارداد موضوع اتمام از پس پیمانکار، بھ الذکر فوق شده اخذ تضمین عودت-
  .باشدمی کارفرما  

 : کارفرما تعھدات -14
 .نماید معرفی قرارداد طرق پیمانکار بھ قرارداد ناظر عنوانبھ را نفر دو یا یک است متعھد کارفرما -
 حداقل اداری مراحل طی افتھ،یصیتخص اعتبارات محل از قرارداد خدمات انجام ھايھزینھ است موظف كارفرما-

صندوق و ھایتعاون  کسورات سایر و  کارگران بیمھ و حقوق پرداخت لیست ارائھ و ماھانھ کار انجام از پس ماه دو
 .نماید پرداخت پیمانکار، توسط مربوطھ مدارک سایر و وام یھا
 .قرارداد طرف شرکت اختیار در قرارداد انجام جھت را الزم اطالعات است متعھد کارفرما -
 موردنظر یامکانھ در شرکت نماینده استقرار جھت را مناسبی محل  موجود امکانات بھ نسبت است متعھد کارفرما-

 و تایپ خدمات و رایانھ و اداری اتیزیتجھ و لوازم کلیھ.(دھد اختصاص داخلی تلفن خط یک ھمراه   دانشگاه
 )است پیمانکار  عھده بھ نمایندگان تکثیر

 پیمانکار یسو از مربوطھ گواھینامھ ارائھ قبال در افزودهارزش بر مالیات احتساب بھ نسبت است متعھد کارفرما -        
  اقدام

 .نماید          
 

 
 

 : قرارداد طرف شرکت تعھدات -15
 نفر(نماید ،مستقر  کرج در نفر یک و تھران در نفر ،دو باتجربھ و فعال ندهینما نفر سھ است موظف مانکاریپ.-

  کرج در مستقر
 عنوانبھ تا ،)نماید رسیدگی امور  ھمھ بھ تا باشد سبز فضای امور  انجام در متخصص و کارشناس  ستیبایم

ً  قرارداد موضوع دماتخ کلیھ انجام در الزم ھماھنگی ایجاد و پاسخگویی جھت خود اریاالختتام نماینده  بھ کتبا
 الخصوصیعل و تحصیلی مدرک ملی، شناسنامھ،کارت( الزم مدارک ارائھ با ایشان ھاضمن. نماید معرفی کارفرما
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 و مربوطھ امور انجام براي شدهنییتع ھايمحل در اداري ساعات در روزهھمھ )اعتیاد و نھیشیسوءپ عدم گواھی
 مذکور نمایندگان خروج و ورود ساعت( .نمایند وظیفھ جام وان حضورداشتھ ستیبایم کارکنان عملكرد بر نظارت

 ) .شد خواھد  ثبت  حضوروغیاب واحد در
 سبزرنگ کار لباس کدستی سبز فضای خدمات كارگران بھ )بارکی ماه شش ھر( قرارداد ابتداي از است موظف پیمانكار--
 لباس  یکدست خدمات کارگران جھت و ))زمستان برای چکمھ و پانچ و حصیری وکالِ  مناسب دستکش و کفش جفت یک با

 و جلیقھ و پیراھن دودست ھاآبدارچی جھت و کار دستکش و  کفش جفت پایک ھمراه کارفرما  سفارش با دورنگ کار
 فرد خدمت نوع و خانوادگی نام و  نام ھمراه سینھ روی اتیکت( و شركت آرم با - کارفرما سفارش بھ دورنگ شلوار

ً )( است الزامی کنندهاستفاده  ،تا نماید تحویل و تھیھ )سال کی طی در نفر ھر برای قرارداد کل برای کامل دودست : جمعا
 شرکت، بھ مربوط کار بالباس دانشگاه، محیط در ھمواره فردی، نظافت و ظاھری آراستگی حفظ ضمن وظیفھانجام بھنگام

  ـ گردد قرارداد ناظر تحویل باید ماه شش ھر ابتدای در کارگران پوشاک رسید املک لیست .كنند تردد و استفاده ھاآن از
 و ناظر گزارش با پوشش تحت کارکنان اداری مقررات اجرای عدم و کارگران رفتار و ظاھر در نظمیبی عدم ھرگونھ تذکر

 . شد ،خواھد  جریمھ مشمول  ھاخوابگاه و  ھاپردیس در ناظر نماینده
 
   خ�دمات انج�ام جھ�ت موردنیاز و كافي میزان بھ را تجھیزات و امكانات شرایط، واجد انساني نیروي گرددمی متعھد پیمانکار -

 .دھند انجام رساندمی ناظر تائید بھ كھ بندیزمان برنامھ طبق را قرارداد موضوع خدمات كھ  گیرد كار بھ  قرارداد موضوع
 حداقل پرداخت جھت لقوه با مالی توان از قرارداد بابت از وجھی دریافتی بدون داردمی اذعان پیمانکار ھمچنین -
 م�ی برخ�وردار  ق�رارداد موض�وع  موردنی�از ل�وازم و مواد توزیع و تھیھ نیز و را خود کارگران کسورات و حقوق  ماه دو تا    

 .باشد
 پرداخ�ت مج�از ت�أخیر زمان و مقرر موعد در ھردلیل بھ را کارکنانش کسورات و حقوق قرارداد طول در پیمانکار چنانچھ -  

ً  تعھد اجرای عدم مدت از یکماه گذشت از پس  میتواند دانشگاه  . ننماید  انج�ام حسن کسورات و پیمانکار مطالبات محل از راسا
 کار

 . نماید قداما کارگران و کارکنان حقوق پرداخت بھ  نسبت -  خود نفع بھ بانکی نامھ ضمانت کارسازی و ضبط یا و  
 بان�ک در حس�اب ش�ماره و مل�ی ک�د وش�ماره كام�ل مشخص�ات ذكر با را خود كارکنان كلیھ اسامي فھرست بایستمي پیمانكار -

  )خ�روج و ورود ھم�اھنگی   جھ�ت( کارفرم�ا ب�ھ ق�رارداد موض�وع  ھ�ایمح�ل در ی�ك ھ�ر مس�ئولیت و تخص�ص ن�وع و   عام�ل
   .نماید ارائھ

 متخصص و مجرب و شرعي آداب بھ ومؤّدب ایران اسالمي جمھوري تابعیت با مسلمان  نیروھاي زا است موظف پیمانكار  -
 اخالق و رفتار و كار از كارفرما ھرگاه و نموده استفاده ھنر دانشگاه  براي باشد كارفرما گزینش تائید مورد آنان صالحیت كھ
 دار ص�الحیت ش�خص كارفرم�ا اخط�ار ب�ا ب�ود خواھد مكلف ارپیمانك )دلیل ذكر بدون( باشد نداشتھ رضایت كارکنان از یك ھر

 خ�ود از را اعت�راض ھرگون�ھ ح�ق پیمانك�ار و ب�وده ص�ائب م�وارد تم�ام در كارفرما نظر و گمارده بكار وي جاي بھ را دیگري
 .نماید مي سلب

 
 
 
 
 خاص مقررات نیز و مملكتي راتمقر كلیة رعایت بر عالوه قرارداد اجراي ھايمحل در حضور ھنگام پیمانكار كلیةكاركنان-
 ومراجعین دانشجویان كارمندان، استادان، با رفتار حسن وھمچنین خروج و ورود مقررات رعایت بھ مكلف ھنر، دانشگاه 

  دانشگاه
 فوق مربوطة وضوابط مقررات رعایت عدم درصورت و نمایند مراعات را اسالمي و اخالقي ضوابط موظفند و میباشند

 .نماید معرفي و تعیین را مزبور افراد یا فرد مناسب جانشین  است وپیمانكارموظف اخراج كارفرما تشخیص بھ الذكر
 .بدھد )كار واگذاري جھت( خود كاركنان بھ را الزم اي حرفھ و تخصصي ھايآموزش ماه سھ ھر گرددمی متعھد پیمانکار.-

 اینصورت غیر در .باشد نظارت دستگاه دییتأ مورد کارگران کارایی و تبحر بطوریکھ نماید اعمال جدید کارکنان جھت بویژه
 .. بود خواھد متبحر  جدید نیروی  نمودن ایگزین بھ موظف پیمانکار

 مراتب شامل( بھداشت و سالمت کارت کارگران و کارکنان برای قرارداد اول ماھھ یک طی گرددمی متعھد پیمانكار -
 بھ و اخذ ذیربط ھایسازمان طریق از یکسالھ اعتبار با پیشینھ سوء عدم گواھی و )مخدر دموا بھ اعتیاد عدم جسمانی، سالمت

 بیمھ  دفترچھ صدور و نام ثبت و بانکی حساب نمودن باز بھ نسبت وقت اسرع در پیمانکار ھمچنین .نماید ارائھ ناظرکارفرما
 بعھده مربوطھ ھای ھزینھ نگردد کارگران متوجھ کلیمش درمانی و مالی لحاظ بھ تا نمایید اقدام  بایست می کارگران ھای

 . است پیمانکار
 تمام در کھ نحوی بھ نماید تقسیم را خود نیروھای قرارداد، موضوع فضاھای کار حجم با متناسب است موظف پیمانکار - 

 ایجاد شده، تعھد خدمات ارائھ در کمبودی )کارکنانش مرخصی زمان در حتی(قرارداد موضوع انجام برای کاری روزھای
 تأمین بھ نسبت -کارکنانش  روز یک از بیش حضور عدم یا و مرخصی صورت در است موظف پیمانکار ضمننا .نگردد
   نماید اقدام جایگزین نیروی

  کارکرد گزار ارائھ و شده مشخص محل در آن نصب و قرارداد ناظر یا کارفرما تایید با پیشرفتھ و تصویری کارتکس تھیھ -
 .قرارداد ناظر بھ خود کارکنان حضور معد و
ً  بھداشتی بصورت را حاصلھ ھايزبالھ خود كارگران توسط است موظف پیمانكار -  بھ و گذارده زبالھ ھاي كیسھ در مرتبا

 ھایمحل در دانشگاه از خارج بھ مکانیزه بصورت  است نقلیھ وسیلھ تردد امکان کھ ھاپردیس در و دھند انتقال  اصلی مخازن
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 بھ ای ھزینھ ھیچگونھ بابت  این از و نماید منتقل اند، شده معین شھرداری توسط  )شھر خارج یا و  داخل از اعم( مجازیکھ
  .باشدمی پیمانکار عھده بھ مربوطھ تعھدات تمامی و شد نخواھد پرداخت  پیمانکار بھ قرارداد مبلغ از غیر

 و  بازیافت قابل خشک ( ھا زبالھ تفکیک بھ نسبت  ضمننا .شود انجام دبای  معین ساعت در روز ھر ھا زبالھ مخازن تخلیھ
 طبق  تفکیکی سطلھای اساس بر  ھاخوابگاه و ھا دانشکده و ھاپردیس ھای محوطھ در ) سمی و بازیافت غیره و تر و خشک

 . نمایند اقدام  علوم وزارت بخشنامھ
 تجھیزات و ھا آبدارخانھ  لوازم و نیزمواد و شوینده و بھداشتی و ینظافت مصرفی مواد و لوازم کلیھ است موظف پیمانکار-

 و ھاخوابگاه و اداری مکانھای بھ مربوط لوازم و مواد و  حشرات نوع حسب بر  پاشی سم الزم مواد و لوازم موردنیازو
 مکانھای در کھ بطوری .نماید توزیع و تھیھ ) گیاه و گل و درختان خاص سمپاشی مواد و خاک و کود و نھال ( سبز فضای

  ..نیاید بوجود مشکلی و کمبود قرارداد موضوع
 و مزد تعیین و قرارداد موضوع وظایف انجام در را اجتماعي تامین قانون و كار قانون مقررات گرددمی متعھد پیمانکار-

 آراء اجراي و شكایات بھ گوئيپاسخ ھرگونھ و نماید رعایت ، ایشان بیمھ حق بموقع پرداخت نیز و كارکنان مزایای و حقوق
 نیروي مطالبات قبال در كارفرما لذا.بگیرد بعھده را كار قانون تعھدات سایر و كارگري اختالفات حل ھايھیات بھ مربوط
 وامور كار وزارت برابر در مربوط مقررات و قوانین سایر و اجتماعي تامین قانون كار، قانون زمینھ در شركت انساني

 .ندارد مسئولیتي ھیچگونھ ذیصالح قانوني مراجع سایر و اجتماعي تامین مانساز اجتماعي،
 13 ماده یک تبصره اجرای در جز کارفرما و باشدمی پیمانکار بعھده کار قانون بھ مربوط پیمانکار کارکنان تعھدات کلیھ.-

 .داشت نخواھند زمینھ این در تعھدی ھیچگونھ کار قانون
 از را کارکنان بھ پرداخت شود، پیمانکار سوی از قرارداد موضوع انجام در تخلف  ھرگونھ جھمتو کارفرما کھ صورتی در-

ً  و داد خواھد انجام مورد حسب مالی امور مدیر طریق از ناظر خواست در با قرارداد مبلغ محل  مدیریتی ھایھزینھ متناسبا
 .شد خواھد کسر صورتحساب آن در پیمانکار

 .باشدمی پیمانکار بعھده  قرارداد این موضوع كاركنان قانوني حساب تسویھ قرارداد، تماما یا لغو فسخ، صورت در.-
 قبل ماه بیمھ واریزی فیش و بیمھ ولیست عامل بانک دییتأ با حقوق پرداخت لیست تصویر ماھیانھ است مکلف پیمانکار.-

 از كارفرما اینصورت غیر در .نماید ارائھ فرما کار بھ است رسیده اجتماعی تامین سازمان تائید بھ کھ را خود کارکنان
 .كرد خواھد خودداري مطالبھ مورد ماه بھ مربوط پیمانكار مطالبات پرداخت

 .باشدمي فوق تعھد ایفاي بھ ومتعھد سلب خود از ار اعتراض ھرگونھ حق پیمانكار و 
ً  روز 5 مدت ظرف قراردادرا طرف شركت وضعیت در تغییر ھرگونھ است موظف پیمانکار .-  .گردد اعالم كارفرما بھ كتبا
  باشدمی پیمانکار عھده بھ كاركنان ظاھری و اداری انضباط و رفتار و اخالق و کار انجام حسن بر نظارت. -
 .باشد می پاسخگو ناظردانشگاه  درمقابل حیث این انکارازپیم و
 و تھران شھر در کارپیمانکار صالحیت گواھی مھلت انقضای صورت در قرارداد طول در است متعھد پیمانکار -

 اگر .نماید اقدام قرارداد ناظر یا و کارفرما بھ یکماھھ طی جدید صالحیت گواھی ارائھ و تمدید بھ نسبت سریعا کرج
 مختار دانشگاه ننماید ارائھ را جدید گواھی  صالحیت  گواھی انقضای تاریخ از  یکماه از پس دلیلی بھر یمانکارپ

 .نماید اقدام قرارداد طرفھ یک  فسخ بھ نسبت  ھفتھ یک مھلت با  کتبی اعالم از پس است
 با کتبی ھماھنگی با ضروری مواقع در مگر باشد مي ممنوع كار محل در شب ھنگام بھ پیمانكار كارکنان بیتوتھ-

 .باشدمی بالمانع قرارداد ناظر
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 : نظارت -16
 توسط شده معرفی نیناظر یا ناظر بعھده  قرارداد طرف شرکت  فعالیتھای وضعیت صورت و عملکرد بھ رسیدگی و نظارت-

 . باشد می کارفرما
  .نماید اعمال و بینی یش  سنجی نظر بر  مبتنی  مدیریتی و علمی ھای شیوه بھ توجھ با را نظارت اجرای مکانیزم باید ناظر -
  قرارداد موضوع وظایف انجام یا و  تعھدات دراجراي پیمانکار کارفرما، تأیید و  ناظر كتبي گزارش اساس بر صورتیكھ در-

 :شد خواھد ذیل  شرح بھ  جریمھ مشمول  )باشد داشتھ قصور قرارداد موضوع ونقض كیفي یا كمي
 

 میشود كسر ماھانھ تعھد مورد رقم از جریمھ درصد  %5 اول مرحلھ در  -1-16
 . میشود كسر ماھانھ تعھد مورد رقم از  جریمھ درصد %10 دوم مرحلھ در -2-16
 طرف پیمانكار كارفرما، نمایندگان حضور با اي كمیتھ در موضوع جریمھ  %20 کسر ضمن سوم مرحلھ در  -3-16

 نوبت دو طی پیمانکار کھ صورتی در .است االجرا الزم كمیتھ تصمیمات میشود،  گیري تصمیم  و بررسي ناظر و قرارداد
 .نماید اقدام قضایی ذیصالح مراجع طریق از خود حقوق اخذ و نتأمی بھ نسبت میتواند کارفرما نیابد حضور کمیتھ جلسھ در

 از قرارداد مبلغ از درصدي میزان بھ تواند مي دانشگاه پیمانكار، سوي از تعھدات اجراي عدم و خسارت ایراد صورت در-
 .نماید خسارت اخذ شركت ھايسپرده و ھانامھضمانت مطالبات، محل

 . است ممنوع باشد انسانی نیروی گیری بکار آن نتیجھ کھ قرارداد ھرگونھ -: تذکر    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرارداد موضوع اجراي ھايمحل -17   
 : تھران*

 56 پالک – تیر سی خیابان از بعد-سخائی سرھنگ خیابان –تیر سی درخیابان واقع )دانشگاه مرکزی ستاد(ملی باغ پردیس-1
  تکمیلی تحصیالت و رھبری نھاد دفتر و تئاتر گروه و تجسمی و مرمت و نظری علوم ھای دانشکده شامل آموزشی پردیس

 ) بوستانھا و ھا محوطھ و ساختمانھا کلیھ ( شھرسازی معماری دانشکده  آموزشی وگروه  چاپخانھ و
 و ...چاپخانھ و مالی و اداری پژوھشی، و دانشجویی آموزشی ریاست، ھای حوزه شامل مرکزی ستاد ساختمانھای کلیھ-
 حراست و ت انتظاما استقرار محل و نمازخانھ مکان و بامھا پشت و ھا زمین زیر و ھا محوطھ و ھا شوفاژخانھ و بارھاان
 بیرونی نماھای ھاو پنجره و ورزشی سالن و بدنی تربیت مکان .بودجھ و برنامھ و طرح و... عمرانی و فنی اداره دفاتر  و

 بیرون از نما دیوارھای  شگاهدان  تابلوھای و  ھا در سر و  ورودی درھای
 

 بزرگمھر خیابان روبروي انقالب، - عصر ولی چھارراه از باالتر عصر، ولی خیابان در واقع )عج( عصر ولی پردیس -2

 ...و ھا بام پشت و ھا باغچھ و ھا  محوطھ و پایندان ساختمان و آن در واقع ساختمانھای طبقات کلیھ
 
 آموزشی ساختمان و )13شماره( اداری ساختمان ورزنده خیابانمفتح، شھید خیابان در واقع:سینماوتئاتر دانشكدة -3

 دانشکده با مرتبط  ساختمانھای  و بوستانھا سایر و  18 شماره
 
 شھید کوچھ نبش ولیعصر بھ نرسیده  انقالب خ در واقع 4و2 پالک دو  در نگارخانھ و  اجتماعی و فرھنگی معاونت -4 

 مربوطھ ھای محوطھ و فضاھا تطبقا کلیھ باالوربا
 
 310 شماره اسالمی، جمھوری خیابان از تر پائین جنوبي، فلسطین درخیابان واقع : حراست ساختمان-5
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  رھساز خوابگاه باالور کوچھ ولیعصر خ  مکان سھ در تھران در  دانشجویی ی ھاخوابگاه  -6
  غریب دخترانھ خوابگاه  یکم خ اعتصامی پروین خی فاطمی خ  /ھادیان خوابگاه چھر ھور کوچھ  حافظ خ
 )ھاخوابگاه از ھریک در  ھا باغچھ و محوطھ و زمینھا زیر و بامھا پشت و طبقات کلیھ (
 :كرج* 
 نبوت، بلوار مطھری، خیابان ادگان،آز میدان طالقاني، خیابان كرج، نشاني  بھ: فارابی پردیس و کرج پردیس مجموعھ -7 

  اوج، شھرك روبروی بوعلی، خیابان
 و فنی دفتر و انتظامات و نقلیھ واحد فارابی آموزشی پردیس و موسیقی و سازی شھر و معماری نشکده دا دو شامل
 دو و ساختمانھا مجموعھ و دانشگاه فرھنگی و دانشجویی و پژوھشی و آموزشی و اداری ساختمانھای کلیھ - يعمران

 و  عمومی محوطھ و پردیس درداخل بدنی تربیت ورزشی وسولھ تجسمی آموزشی سولھ دو و دانشجویی خوابگاه
 ھنر دانشگاه ھای حصار محدوده در آبرسانی منابع و بایر و چمن زمین و سبز فضای و بوستانھا

 مکانھای سایر در را قرارداد موضوع خدمات 17 ماده در شده ذکر مکانھای بر عالوه است موظف پیمانکار : تبصره

  . دھد انجام نیز کارفرمارا سوی از شده معرفی
 

 
 
 
 
 
 
 : مکاتبات انجام جھت طرفین نشانی -18
 ):دانشگاه ( کارفرما نشانی
  . مالی و اداری معاونت دفتر  56 پالک تیر سی تقاطع بعداز سخایی سرھنگ خیابان حافط خیابان تھران   : آدرس

 1136813518 پستی کد
 66727942دورنگار   66734008 :تلفن

 
 : قرارداد طرف شرکت  نشانی
 :کدپستی و  آدرس
 : نمابر و  ھمراه و ثابت تلفن

 
 موظفند نشانی،طرفین تغییر ھرگونھ صورت در لذا .باشد می طرفین قانونی قامتگاها منزلھ بھ فوق ھای نشانی:تذکر

 ابالغ  ارسالی ھای نامھ و مکاتبات کلیھ صورت این غیر در .سازند مطلع جدید آدرس از را یکدیگر ساعت 48 ظرف

 .باشد نمی پذیرفتھ اطالع عدم عذر و تلقی شده
 

 : قرارداد عمومی شرایط-19 
 1337 دیماه 29 مصوب دولت كاركنان مداخلھ منع قانوني الیحة در مذكور ممنوعیت مشمول كھ است معترف پیمانكار-
 و سھیم و الذكر فوق قانون در مذكور اشخاص عناوین از عنوان ھیچ بھ قرارداد اجراي پایان تا كھ نماید مي تعھد و نبوده  

 و فسخ را قرارداد میتواند كارفرما فوق تعھدات خالف صورت رود ننماید استفاده قرارداد موضوع در آنان نمودن ذینفع
 .نماید وصول را وارده خسارات كلیھ

 .ندارد )حقوقي یا حقیقي از اعم( جزاً  یا كالً  دیگر اشخاص بھ را قرارداد موضوع واگذاري حق پیمانکار  -
 كالً  قرارداد موضوع با رابطھ در  ماموریت و كار انجام زمان در پیمانكار كارگران براي احتمالي حوادث وقوع جبران -

 و مقررات رعایت و كار از ناشي حوادث ھرگونھ ومسئولیت ندارد تعھدي مورد دراین وكارفرما است پیمانكار عھده بھ
 .*باشدمي پیمانكار عھده بھ کامال کار قوانین

 حقھ وحقوق قانونی ھایپرداخت رعایت عدم بر مبنی اجتماعی وامور کار وزارت اعالم با است موظف کارفرما -
 رعایت با گیرد،می صورت )روز 10ھرکدام( فاصلھ با اخطار بار دو از پس کھ ذیربط پیمانکار سوی از کارگران

 نام و.باشدمی ممنوع مزبور پیمانکار با قرارداد گونھ ھر عقد آن از پس و نماید اقدام قرارداد لغو بھ نسبت مربوط مقررات
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 چنانچھ-.میدارد اعالم وابستھ سازمانھای و متبوعھ وزارت بھ )المعاملھ ممنوع(سیاه لیست در درج ھتج را شرکت
 ما.باشد قرارداد عقد از بعد آن زمان و نماید ومزایا حقوق افزایش بھ اقدام -کار قانون مشمول افراد براي كار شورایعالي

ً  قرارداد آنالیز و مقررات طبق كارفرما مالی امور حدوا توسط )آن کسورات و مزایا و حقوق فقط(آن التفاوت بھ  عینا
 . شد خواھد پرداخت پیمانكار بھ و محاسبھ

  قرارداد موضوع خدمات مناسب کار انجام پیمانکارجھت نیروی تعداد افزایش برلزوم مبنی ناظر و کارفرما تشخیص با -
 است موظف پیمانکار خدمت درحال نیروی تعداد کمبود زمان در یا و خاص مقاطع در )قرارداد حجم در افزایش بدون ( 

  بھ نسبت
 . نماید اقدام قرارداد مبلغ افزایش بدون انسانی نیروی  افزایش

 خواھد ایجاد شرکت کارکنان نیرو استخدام و جذب ی زمینھ در تعھدی ھیچگونھ  کارفرما برای آن فسخ یا و  قرارداد مدت اتمام با**   
 .**شد
 : قرارداد  موضوع اختصاصی شرایط-20   

 میگردد اعالم   ظھر بعداز 19 الی صبح7 ساعت از رسمی تعطیل ایام غیراز پنجشنبھ تا شنبھ از ھفتھ روزھای طی سال از کاردرھرماه ایام -
 سوی از پیمانکارجدید تعیین مکان ا عدم صورت در قرارداد پایان در ضمننا .میگردد گواھی  شده کارانجام حجم طبق حضور ساعات : تذکر 

 .دھد ادامھ خود خدمات بھ قرارداد ھمین قیمت با ماه سھ تا است موظف "قرارداد طرف شرکت  " کارفرما
  بھداشت و نظافت بخش : الف

 :روزانھ نظافت-1
 ھاصندلی و میزھا کامل نظافت ، نظافت امور انجام جھت دانشگاه واحدھای ھااتاق اثاثھ روزانھ نقل و حمل و جابجایی-

 و ولوازم ھااتاق ھا،دربمیزھا،کتاب روی اداری ملزومات و ابزارھا و تجھیزات کمدھا، ھا،قفسھ ھا،کتابخانھ ، ھانیمکت
 و انبارھا بدنیتربیت ھایمکان و ورزشی سولھ و ھاکتابخانھ و ھاآزمایشگاه و ھا،کارگاه اھاتاق داخل اداری تجھیزات
 مکانھای دیگر و دانشجویی ھایخوابگاه و ھاپردیس و ھادانشکده کلیھ در و وحراست نگھبانی ھایواتاق نمازخانھ
 ھا،محوطھ ھا،سالن ھا،اتاق و ھا نرده و ھپلراھروھا،راه بھداشتي، ھایسرویس جاروب و تی و آب با شستشو مربوطھ

 و روھا پیاده و ھاپارکینگ آسانسورھا، داخل رجوع، ارباب تردد و تجمع ھایمکان سبز، فضای و ھاھا،بوستانحیاط
 دانشگاه  ھایمکان دیگر و ھاآن نظایر و  نگھبانی و نقلیھ ھایاتاقک و ھانمازخانھ

ً  زبالھ سطلھای روزانھ تخلیھ-   دانشگاه خارج بھ نیزانتقال و بھداشتی صورت بھ آن تجمع درمركز وحمل زبالھ ھاي دركیسھ مرتبا
 حسب بر بار تخلیھ و بارگیری ، جابجایی ، وحمل وکرج درتھران سایرشرکتھا یا شھرداری قرارداد طرف شرکتھای زبالھ حمل ماشین بوسیلھ

   قرارداد ضوعمو  مکانھای در نیاز
  :ھفتگی نظافت -2

   دیگر و ھا اتاق واحدھا، پالستیکی و روغنی سرامیکی، دیوارھای  طرف، دو ھا پنجره ھا، شیشھ  دوطرف شستشوی  - 
 دیوارھا برروي شده نصب نمودارھاي و وتابلواعالنات چوبي ھاي قاب و عكس،تابلوھا قابھاي و مربوطھ مکانھای
  شگاهدان درھای سر تابلوھای

 مکانھای  دانشجویان تجمع ومحل انبارھا  نظافت و پاشی سم و  ھا حمام و  بھداشتی سرویسھای کلیھ نمودن ضدعفونی -        
 سایر و ھاخوابگاه و دانشگاه  ھای نرده و ھا در و ورودی محلھای شستشوی و نظافت و ورزشی عمومی، تردد            

  مکانھا
     :ماھانھ نظافت -3
 پشت و زمین زیر ھاي وطبقھ ھواساز و خانھ ژ شوفا موتورخانھ ومکانھای انبارھا،  عمومی محوطھ شستشوی و نظافت -   

 و ھا بام
 صیقل ھا، سقف ھا، پرده باز، فضای و داخلی موجود ھاي والمپ روشنائی ھاي حباب كلیھ كردن تمیز  نما ھای پنجره و      
 دادن
 آجری ھای دیوار وپاکسازی ھا پلھ و ھا سالن راھروھا، كارگاھھا،آزمایشگاھا، و اتاقھا و وسالنھا روھا راه کف پولیش و       

 و
  مربوطھ تجھیزات  با ساختمانھا سنگ و آجری نمای و  شده کاشیکاری

 : سال طی اضطراري خدمات -4
 ھا  وسالنھای  تربیت بدنیلیھ ساختمانھای  اداری و  خوابگاهانجام  خدمات سم پاشی تخصصی با تجھیزات مربوطھ  ک -
 کارگاھھا وآزمایشگاھھا و انبارھا  
 شیروانیھا و بامھا پشت و دانشگاه ھای محوطھ  یخ و برف پاکسازی و زمستان در پاشی شن و نمک و  روبی برف -
  زبالھ حمل یکامیونھا با دانشگاه از خارج بھ انتقال و  ھا سرشاخھ و درختان حرص-
  دیگر مکانھای و  حمامھا کف   ھا روشوئي و  ھا ظرفشوئی و بھداشتی سرویسھای ، فاضالب  آب راه آبگرفتگي رفع-
  بھ ایطبقھ از حتی( تابعھ واحدھاي دانشگاه  خدماتی و وآموزشي اداري وملزومات لوازم و ثیھ اثا  وجابجایی حمل-

  ھای وقفسھ اداری گردان ھای فایل مانند  سنگین یا سبک از  اعم دیگر ساختمان بھ  ساختمانی از یا و دیگر طبقھ         
   یا انبار باردر تخلیھ و بارگیری ھمچنین خسارت واردکردن بدون فنی تجھییزات با ) ھا صندوق گاو و ھا کتابخانھ-

 تعطیل و غیراداری ایام در جمعی و گروھی کارھای در ھمکاری و بھداشتی و نظافتی وسایل کاالھا توزیع مکانھای   -      
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. 
 نظافت و سم پاشی کلی خوابگاھھا دانشجویی در تھران و کرج در پایان ھرترم و قبل از ورود و ثبت نام دانشجویان جدید -
. 
 
 پذیرایی و آبدارخانھ خدمات بخش -:ب 

  بھداشتی نکات ورعایت آبدارخانھ تحویلی  مواد و  ولوازم وسایل از نگھداری و  حفاظت و نظافت -     
 اساتید و کارکنان حضور از قبل مسئولین و  دانشگاه کارکنان  براي چاي تھیھ منظور بھ آبدارخانھ سازيآماده-       
 وغیره  پذیرایی لوازم ایرس و  كتري قوري، سیني، نعلبكي، فنجان، استكان، :از اعم پذیرایي، وسایل شوي و شست-      
  )14 – 10 – 8:30( ساعات کارکنان جھت فقط كاري روز ھر ازاي بھ  نوبت، 3 در عادي طور بھ چاي نمودن سرو( -     

  ) ادارات روسای و مدیران اتاق و جلسات  ستثنای با(        
 . است ممنوع ھا آبدارخانھ در اداری وقت  ساعات در متفرقھ افراد و کارکنان کردن بیتوتھ :  تذکر        
 وپذیرایی ومسئولین اداری ازمیھمانان پذیرائی و سرپوشیده درقفسھ آنھا نگھداري و پذیرایي وسایل خرید براي اقدام-

 مذھبی و  فرھنگی ھای برنامھ ھاو جشن و یشھاھما عمومی درپذیرایھای ھمکاری  و جلسات ازاعضای مرتب
 شود انجام ھرروز اداری وقت پایان در آبدارخانھ محیط نظافت دانشگاه   

 ...ھفتھ ھر طی در کار لباسھای کردن اتو و شستن و روزانھ شخصی نظافت       
  کاالھا  نقل و حمل و مربوطھ واحدھای بھ آنھا رساندن و ھا دبیرخانھ از اداری محمولھ  ھاو نامھ انتقال و نقل

 ناظراداره سفارش با  سال طی اظطراری خدمات و ماھانھ و ھفتگی نظافتھای و جمعی و گروھی درکارھای ھمکاری-        
 ھا دانشکده و  ھاپردیس امورعمومی  مدیران یا خدمات و تدارکات         

  دانشگاه سبز فضاھای خدمات بخش  )ج
  سنتی ھایگلخانھ و درختان ھا،بوستان و ھاپارک سبز فضای نگھداری و برداشت داشت، کاشت، امور کلیھ انجام -    

 . )رس وخاك پوسیده كود مخلوط( مالچ ھاچمن در و پوسیده و شیمیایي دھي دانشگاه،كود     
  ھا پسمانده دپوي و آوري عجم و ھابوستان ھاي باغچھ زدن بیل و ھرس آبیاري، ھا،بوتھ و گل و درختان سمپاشي -    

  دانشگاه، از خارج بھ ھاآن انتقال و ھابوستان داخل ھايزبالھ و شده ھرس ھای شاخھ سر آوري جمع ھمچنین و      
    و ھاگلخانھ كشي نایلون و ھاداربست مرمت ھا،گلخانھ ایجاد و تجھیز و مجدد زیرسازي و تخلیھ نگھداري، و حفاظت     

  ھابوستان و فضاھا و ھامحیط مرمت و ترمیم و انتقال و انتظار ھاي ھخزان      
   زائد ھایشاخھ موقع بھ ھرس بھینھ و مطلوب بصورت فصلی دھی کود و برگردان خاک , زنی بیل انجام-    

  .ھابوتھ و ھاگل ھا،درختچھ , شده خشک درختان      
         ھا باغچھ دیواره انھدام از جلوگیری و محیط سازی زیبا جھت بھ پذیر فرم ھایدرختچھ و درختان دادن فرم  با ھرس -    
 مربوط فصل در دانشگاه نیاز نسبت بھ تکثیر قابل درختان و ھاگیاھان،گل کلیھ زنی قلمھ و گیری قلمھ -    
 باشندمی تکثیر قابل مذکور طرق از کھ گیاھان گیری نشاء و تکثیر - 
 دانشگاه موردنیاز ھایدرختچھ و درختان زنی پیوند و گیری پیوند -   
  سبز فضای بھ صدمھ شدن وارد از جلوگیری و دانشگاه سبز فضای و درختان آبیاری در مراقبت و دقت - 
 یفصول در است موظف پیمانکار( نیاز صورت در ھاگلخانھ و درختان سبز فضای شبانھ یا شیفتی آبیاری انجام -  

 ایجاد و بندی نوبت و روزی شبانھ آبیاری قبیل از تدابیری اتخاذ با شودمی مواجھ دانشگاه در آب کمبود با کھ    
  .دھد تشکیل موقع آن در شبانھ و شیفت اکیپ و آورده بعمل جلوگیری آب رفتن ھدر از ...و جویی صرفھ    
    * ً  * باشدمی ارپیمانک عھده بر شب شیفت کارگران  جایی جابھ ضمنا

 واگذاری امور در استفاده برای چمن بذر و گیاه و ،گل بادی ماسھ و خاک ،کود، سم تھیھ   -
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 )ھاجوب ترمیم و ھابوتھ و ھای درختچھ و درختان و چمن بھ کود و خاک دادن( سالیانھ زراعی عملیات انجام (    -      

 لزوم صورت در( .کارفرما با کامل ھماھنگی ضمن کارشناسی ھایروش با ھابیماری و آفات با مبارزه و پیشگیری  - 
  )دھد انتقال پزشکی گیاه ھای کلینیک بھ پیمانکار خود ھزینھ با تشخیص جھت  را گیاھی بیمار ھانمونھ       

  افراد توسط الزم زیبایی و گیاه عمر دوام و حفظ جھت نشگاهدا محوطھ ھایترون و شمشادھا ھا،ختچھ در فرم ھرس - 
 و ھادرختچھ اضافی ھایشاخھ و جوش تنھ ، پاجوش حذف.نمایدمی ابالغ کارفرما کھ شکل بھ دیده تعلیم و مشخص      
 مجموعھ پردیس کرجھای ھای موجود درگلخانھنگھداری مستمر گل و گیاه، قلمھ باغبانی چسب با آن پوشاندن   درختان      
 وایجاد گلخانھ درسایرپردیس ھا جھت تو لید      

 . آن بھ رسیدگی و نگھداری و .فضاھا سایر و اداری اتاقھای در استفاده جھت  آپارتمانی گیاھان تکثیر     
  ای ترمیم جھت حفاری اثر در تخریب یا و ھرز علف وجود اثر در کھ چمن از ھایقسم  مرمت و واکاری      
 ..پذیرد انجام بایستمی کارفرما نظر طبق و دارند ترمیم بھ نیاز ...و گذاری کابل یا و آب ھایلولھ  تعویض      

 سرشاخھ کلیھ تخلیھ و بایر زمینھای و ھا باغجھ و ھا بوستان اطراف و عمومی ھا محوطھ کلیھ پاکسازی و کردن جارو  - 
 ھا

  سبز فضای و نظافت امور خدمات از ای ناشی  ضایعات و ھا نخالھ  ھا وزبالھ      
  پیمانکار . باالبر و جرثقیل و مکانیزه  وسیستم  نقلیھ وسیلھ بھ خدمات ھرگونھ و جابجایی بھ نیاز صورت در  
 . ببندد بکار و تھیھ بایست می  
 :زنی چمن-

  دیده آسیب مناطق واکاری )کرج پردیس در( مربع متر 4800 مساحت بھ چمن فوتبال زمین باب یک ترمیم و نگھداری      
   و خشکیدگی دچار ھیچگاه چمن بطوریکھ ھوا حرارت درجھ بھ توجھ با و مناسب میزان بھ مستمر بطور چمن، آبیاری   

  .نشود پژمردگی    
  پذیرد انجام ھاچمن رشد میزان بھ بستھ و مرتب بصورت زنی چمن بایستمی ھاچمن سالمت و زیبایی بمنظور           
 . شود جلوگیری چمن نشستن بذر بھ از و باشد سانتیمتر 6 تا 5 حداکثر خاک سطح از ھاچمن ارتفاع  کھ بطوری           
 آفات با مبارزه موقع بھ پاشی سم و )وجین( ھرز  علفھای اب مبارزه )رشد عامل و فسفات –پتاس – اوره کود( کودپاشی           
  ھاچمن ترمیم و گیری لکھ فوتبال زمین محوطھ از خارج بھ ھایسرچین حمل و چمن نظافت گیاھی ھایبیماری و           
  )چمن خزانھ در موجود چمن از استفاده با گیری لکھ یا و پاشی بذر بصورت(           
 سبز فضای و نظافتی ،بھداشتی، شوینده  لوازم و مواد توزیع و تھیھ :د          

 * قرارداد  پیوست جداول و لیست  طبق قرارداد ھای محل در  ماھانھ توزیع میزان و  برند نوع و مقدار -  
 تھیھ شرکتھای و تولیدی کارخانجات طریق واز اللمللی بین استاندارد دارای بایست می  لوازم و مواد  ھای خرید  کلیھ - 
 و

   .باشد قرارداد ناظرین تایید مورد و انجام  ایران کشور  شده شناختھ و معتبر  توزیع     
 .  گردد دانشگاه انبارمرکزی  تحویل و خریداری ماه سھ ھر طی حدااقل باید  قرارداد موضوع مصرفی لوازم و مواد   - 

 .بود پیمانکارخواھد  بعھده  زمان ھر در دانشگاه مختلف واحدھای بھ مصرفی لوازم و مواد انتقال است بدیھی     
 نشود احساس دانشگاه در لوازم و موردنیازمواد کیفیت و میزان تامین  لحاظ بھ کمبودی زمانی ھیچ در کھ بطوری           

 و فیتیک  لحاظ بھ ھاپردیس و مرکزی انبار بھ ای و کننده مصرف واحدھای بھ تحویل و لوازم و مواد توزیع و درتھیھ -
   و کمیت

  .آید بعمل کافی دقت بایست می مصرف تاریخ مھلت زمان و ظاھری شکل بودن وسالم لوازم و مواد برند بودن اصل   
 1جام این خدمات ودریافت اعتراض کتبی از سوی مسؤلین واحدھا مشمول جریمھ  طبق  بند ھرگونھ کوتاھی در ان: تذکر  

 .قرار داد  خواھد بود  16ماده 
 وضعیت درصورت کارفرما اجازه یا ھماھنگی بدون آن افزایش نیز و کارفرما توسط شده دییتأ و گزینش انسانی نیروی تغییردرلیست ھرگونھ  

 .باشد نمی قبول وقابل  ممنوع پیمانکار ارسالی ھای
 
 
 
 
 
 
 

 :قرارداد طرفین امضاء-
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 و متحدالشکل نسخھ 4 در و  صفحھ   3  در آن پیوست ضمائم ھمراه   صفحھ 11   مندرج ماده 20 در قرارداد این 
 . باشد می االجرا الزم طرفین برای اجرا تاریخ از کھ گردید مبادلھ و امضاء : تنظیم و تھیھ واعتبار  متحدالمتن  
 
 
 
 
 
 

 :قرارداد طرف امضاء و مھر                                                                                     : کارفرما امضاء و مھر
 

 :نماینده خانوادگی نام نام                                                                           :نماینده خانوادگی نام نام
 

     :امضاء محل                                                                                                   : امضاء محل    
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1شماره ضمیمھ
 ) مترمربع حسب بر قیمت آنالیزپیشنھاد فرم (  پیوست

 1398 ھنر دانشگاه سبز فضای و وآبدارخانھ بھداشتی نظافتی خدمات قرارداد

 در کاری فضای عنوان
 مساحت 

 مترمربع
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 بلایر مبلغ قرارداد اجرای ھای محل

 
 یکمترمرب��ع ب��رای مبل��غ

 نظر مورد فضای
 یکماه در

 
  مبل���������������غ جم���������������ع

 م�����ورد متراژفض�����ای
 کماهیدر نظر

 
 مت�����راژ ک�����ل جم�����ع

 نظ���ر م���ورد فض���ای
 سال کی در

 و اداری فض�������������اھای کلی�������������ھ
 (تھ���ران در دانش���گاه آموزش���ی

 و پ��ردیس و دانش��کده 5 ش��امل
 وس����اختمانھای خوابگ����اه س����ھ

 ستادی

 
45300 

 
 
 
 

  

 آموزش���ی و اداری فض���اھای کلی���ھ
 3 ش��������امل( ک��������رج در دانش��������گاه

 خوابگ��اه دو و پ��ردیس و دانش��کده

 ب��������دنی تربی��������ت س��������ولھ وی��������ک

 ستادی وساختمانھای
 

 
20500 

 

   

 بوس�تانھا و س�بز فضاھای کلیھ

 بھ�ره قاب�ل  ب�از ھ�ای محوطھ و

  کرج و تھران در  برداری

 
67200 

   

 مصرفی  لوازم و مواد ھزینھ
 بھداشتی و نظافتی شوینده

 
51800 

   

 مص��رفی ل��وازم و م��واد ھزین��ھ

 سبز فضای موردنیاز
 

67200 
 

   

 
  مدیریتی ھزینھ

 

 
 عدد بھ مبلغ کل   

 

 
 حروف بھ مبلغ کل

 

 .است مترمربع 700    :  نفر یک جھت  آموزشی و اداری فضاھای برای استاندارد - 1: توضیحات
 . است مترمربع4200 : نفر یک جھت باز ھای محوطھ و سبز فضای برای استاندارد  -2                       
  باشد می نفر 110  د قراردا نفرات جمع -3                       
 م�واد ش�ده ارائ�ھ قیم�ت میش�ود لح�اظ م�دیریتی ھ�ای ھزین�ھ ماخ�د س�رجمع در مص�رفی مواد ھای ھزینھ اینکھ بھ توجھ با -4                       

 مصرفی
 شود محاسبھ  دکنندهیتول و  خرید قیمت بھ  ستیبایم                               

                 
 

 2شماره ضمیمھ
 1398 سال طی  ماه در ) کار نفر(  کار قانون مشاغل یبندطبقھ طبق  شرکتی کارکنان مزایای و دستمزد زیآنال محاسبھ  پیشنھاد

 1398 ھنر دانشگاه سبز فضای و آبدارخانھ و بھداشتی نظافتی خدمات قرارداد
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 ساالنھ ماھانھ روزانھ عنوان ردیف

 پایھ حقوق 1
    

    کاال بن 2

    مسکن حق 3

    اوالد حق 4

 سنوات حق 5
    خدمت پایھ

    پاداش و عیدی 6

    سنوات بازخرید 7

    مرخصی ذخیره 8

9 
 کاراضافھ

 الحسابیعل
 ساعت 120 تا

   

10  
    کفش و لباس

11  
    نماینده نفر 3 ھزینھ

 %23کارفرما سھم بیمھ 12
 

   

13  
    کار نفر جمع

  1397 سال ماھانھ و روزانھ حقوق افزایش%20 میزان بھ 1398 سال ماھانھ و روزانھ حقوق حداقل     :توجھ  

 .شود محاسبھ           
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