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 (9811-9831هنر) دانشگاه  مکانیکی و برقی تجهیزات و تاسیسات بازسازی و نگهداری ، تعمیر قرارداد

 : ونیقان  استناد  

   . است گردیده منعقد  هنر دانشگاه امنای تأهی مصوبه معامالتی و مالی نامه آیین 83 ماده ضوعمو چارچوب در قرارداد این 

 هنر دانشگاه   : کارفرما( ) دستگاه نام-9

 98338948141  : ملی شناسه شماره
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 شرکت صالحیت تعیین گواهینامه تاریخ و شماره-8

 تهران استان اجتماعی امور و کار اداره  :از 
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 قرارداد: طرف شرکت نمایندگان  نام-9
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 :قرارداد ناظرین  امن-4 
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 : دانشگاه  مناقصه( ) معامالت کمیته برگزاری صورتجلسه  تاریخ و  شماره-9

 : تاریخ                                                   :  شماره          

 

  

 مکانیکی و برقی  تجهیزات و تاسیسات  راهبری ، نگهداری یر،تعم خدمات     :کار نوع وقرارداد موضوع -3

 شهرتهران در  هنر دانشگاه آبرسانی منابع هاو خانه موتور و پمپ ها، محوطه ، ساختمانها

 واحدها توسط کامل برداری بهره برودتی(دائماآماده و )حرارتی مکانیکی و برقی تجهیزات ساختمانهاو که نحوی به

 .باشند

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

 قرارداد ضمائم و  عمومی و اختصاصی شرایط در شده ذکر موارد موردنیاز:طبق  دمصرفی موا و تجهیزات و امکانات

 

 : قرارداد  انجام تاریخ و مدت -1

 9/8/9811   لغایت  9/8/9813 از  : ختاری       شمسی  سال یک  مدت:         

 ماه سه بمدت است موظف کارفرما،پیمانکار سوی از جدید پیمانکار معرفی عدم صورت درقرارداد مدت پایان در -9

  دهد. ادامه خود تعهدات انجام به قرارداد قیمت و شرایط همین با کارفرما ابالغ طبق

 

 : ر اعتبا تامین محل و قرارداد  مبلغ -93

       3333333333333333 عدد با قرارداد: مبلغ کل

 ......................................................حروف:ب                                                           

 . دانشگاهایی( هزینه ) جاری اعتبارات   : اعتبار تامین محل       
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 :قرارداد بلغم  پرداخت نحوه  -99

 فیشو حقوق پرداخت لیست ارائهو  قرارداد ناظرین  توسط شده تأیید  و کار انجام گواهی گزارش اساس بر قرارداد مبلغ

 بعنوان قرارداد در شده ذکر موارد سایر و قانونی کسورات از پس  مرحله هر طی ؛ کارفرما به کارگران  بیمه واریزی

 میشود. پرداخت  (قرارداد طرفپیمانکار)  شرکت بانکی ابحس وجه در قرارداد مبلغ از بخشی

  صورتحساب باشد. برخوردار خوبی پشتیبانی و بالقوه مالی ازتوان بایست می قرارداد طرف شرکت اینکه به باتوجه

 توسط باراعت تامین از پس کارفرما تأیید ناظرو کارباگواهی گزارش دو ارائه و فعالیت ماه دو از پس حداقل پیمانکار اول

 میگردد. پرداخت دانشگاه مالی  امور

 صورت آخرین همراه قرارداد پایان در که کسر بیمه سپرده وکار انجام حسن بعنوان %93 قرارداد طرف به هرپرداخت از

 ماده جتماعی)طبق تامین سازمان از بیمه مفاصاحساب و کارگران با حساب تسویه صورت تسلیم و پرداخت  وضعیت

 میگردد. مسترد پیمانکار به کارفرما ناظرو تأیید با ان(سازم آن 83

 

 

 : تعهدات اجرای  حسن تضمین -92

  نامه ضمانت یک طی را قرارداد کل مبلغ درصد 93 قرارداد انعقاد با همزمان بایست می قرارداد طرف شرکت-

 قراردهد. ( هنر دانشگاه ) کارفرما راختیا در را قرارداد این متن در مندرج تعهدات  اجرای حسن بعنوان  بانکیمعتبر

   پیمانکاربه که هرزمان در داشت خواهد حق  دیگری دلیل یا دعوی اقامه به نیاز بدون خود تشخیص به کارفرما -

 و کسر تعهدات انجام عدم خسارت  مذکوربعنوان تضمین از را مبلغی ننماید عمل کلی و جرئی بصورت خود تعهدات

 و مذکور نامه ضمانت  چنانچه و داشت نخواهد بابت این از را اعتراضی و ادعا هیچگونه کارحقپیمان و نماید برداشت

 ترتیب هر به پیمانکار دارایی  از تواند می کارفرما ننماید را وارده خسارت تکافوی کارفرما نزد پیمانکار مطالبات سایر

 نماید. اقدام خود حقوق استیفای جهت بداند مقتضی که

 اجرای از ناشی احتمالی هایخسارت پرداخت و تعهدات درانجام پیمانکار مدیره هیات واعضاء عامل مدیر شخص -

 دارند. تضامنی پیمانکارمسئولیت با مربوط مقررات و قوانین و قرارداد این موضوع

 ناظر تائید با  ،نهایی حساب تسویه و قرارداد موضوع اتمام از پس پیمانکار، به الذکر فوق شده اخذ تضمین عودت-

 پذیرد. می انجام کارفرما وگواهی

 

 

 

 

 قرارداد: اصالح روش -89 

 پنج و بیست تا را قرارداد مبلغ جمع  قرارداد طرف شرکت به کتبی ابالغ با ضرورت صورت در میتواند  کارفرما - 

 . دهد  افزایش یا کاهش (%29 ) درصد

 این از استفاده اجازه، قرارداد این موضوع خدمات انجام در دخو مستخدم نیروهای حضور صورت در میتواند کارفرما-

 نماید. اعطاء پیمانکار شرکت به مذکور( افراد مزایای و حقوق میزان به )حداقل قرارداد مبلغ کاهش با هارا نیرو

 

 طشرای هرگونه عمومی مقررات رعایت و قرارداد این اجرای حسن جهت در ضرورت صورت در تواند می کارفرما -

  . نماید الحاق قرارداد این به را داندب الزم که  را اختصاصی
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 :موضوع قرارداد اختصاصیشرايط  -41

ها شامل دیگ، مشعل، پمپ، چیلر، منابع و تجهیزات الکتریکی و شیرآالت و غیره اعم (تعمیر و نگهداری تجهیزات موتورخانه9

 ل از شروع فصل سرما و تأسیسات سرمایشی قبل از شروع فصل گرما.ای تأسیسات گرمایشی قباز سرویس موردی و دوره

نشانی و تأسیسات بهداشتی شامل ها و محوطه، آتشرسانی )سرد و گرم( اعم از ساختمان(تعمیر و نگهداری سیستم آب2

 ای.صورت موردی و دورههای لباسشویی بهها، لوازم بهداشتی، شیرآالت، ماشینکشیلوله

کننده اعم از کولرآبی، کولرگازی، کننده و خنکها، لوازم گرمکشیگهداری سیستم حرارتی و برودتی شامل لوله(تعمیر و ن8

، یونیت، هیتر پکیج و اسپیلت ،کوئل، رادیاتور،کن، هواساز فنسردکن، برج خنکچیلر، سردخانه، یخچال خانگی و صنعتی، آب

 ای.صورت موردی و دورهبه زات سایر تجهیو گازی و برقیبخاری برقی ، آبگرمکن 

متر با الکتروپمپ، تابلو برق و بقیه تجهیزات مربوطه  93(تعمیر، نگهداری و راهبری یک حلقه چاه نیمه عمیق به عمق حدوداً 8

 برداری باشد.طور دائم آماده بهرهدر مجموعه باغ ملی  که به

، تابلوهای برق، منابع آب، و هوایی های زمینیشامل پمپ رسانیآبها و منابع خانهو موتور(تعمیر، نگهداری و راهبری پمپ 9

 دستگاه کلراتور و کلیه تجهیزات مربوطه.

 ساختمانها و محوطه ها رسانی، روشنایی(تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات الکتریکی شامل تابلوهای برق، سیستم برق4

 و ژنراتور برق اضطراری. ها(ربوطه در ساختمانها و لوازم الکتریکی مکشیسیمداکت وو نورپردازی )

ها ضروری برداری مناسب از آن(سایر خدماتی که در قالب تعمیر و نگهداری فضاها، تأسیسات و تجهیزات دانشگاه جهت بهره9

 الذکر خواهد بود.بوده و به جهت اختصار در بندهای فوق نیامده مشمول خدمات فوق

 های موجود را مگر با دستور کتبی کارفرما ندارد.یری در سیستمگونه تغی(پیمانکار حق هیچ3

ساخت قطعات  –های مکانیکی تدارك جرثقیل و ماشین –کاری عملیات پرس –عملیات تراشکاری  –ها پیچیسیم )–(موارد 1

دید تأسیساتی که نوسازی،تغییرات و کارهای ج –تعمیر کمپرسورها  –اپراتورها  رتعمی –تعمیر کندانسور   -یدکی خاص 

 اجرایاگر در صورت عدم .(عملیات داخلی شناورهای چاه مجموعه باغ ملی -یابد ها نیاز میدانشگاه برحسب شرایط به آن

بدیهی است هزینه تعمیرات اشد بنجزء تعهدات پیمانکار وقراردادایجاد نشده باشد   تعمیرو نگهداری وموضوعبموقع 

وسیله کارفرما در وجه حساب بانکی با ارائه فاکتور توسط پیمانکار پس از تائید ناظر،  به کهود ها به عهده کارفرما خواهد بآن

 شود:  پیمانکار  پرداخت می

جزو ها مجدد آن و راه اندازی ها برای تعمیر و نصبآنقطعات و خارج کردن تجهیزات باز و بسته نمودن  :تذکر 

 . تعهدات پیمانکار است

ها و محوطه دانشگاه نیاز به عملیات ساختمانی یا عملیات تأسیساتی که خارج از شرایط قرارداد در ساختمان (هرگاه کارفرما93

عنوان نیروهای شده بهغیراز نیروهای معرفیداشته باشد در صورت ابالغ ناظر به پیمانکار، بایستی موارد را توسط نیروهایی به

های آن با ارائه فاکتور یات نگهداری تأسیسات پیش نیاید. بدیهی است هزینهنگهداری تأسیسات انجام دهد تا خللی در عمل

 وسیله کارفرما در وجه حساب بانکی پیمانکار پرداخت خواهد شد.توسط پیمانکار و پس از تائید ناظر، به

قبل از اتمام سوخت  داشته باشد و در صورت نیاز در مخازن را هرگونه سوخت(پیمانکار موظف است نظارت مستمر بر میزان 99

 مراتب را کتباً به ناظر جهت تهیه آن اعالم نماید.

(در صورت نیاز به تغییر عملکرد فضاها هزینه اقدامات الزم برای این تغییر به عهده کارفرما بوده ولی خدمات تعمیر و 92

 تواند داشته باشد.عائی نمیگونه ادنگهداری فضاها کماکان مشمول این قرارداد بوده و از این بابت پیمانکار هیچ

رفاهی، ایاب و ذهاب و غذا به عهده ، اداری آالت موردنیاز و همچنین تأمین وسایلوسایل و ماشین ،ابزارکارتجهیزات وتهیه (98

 ندارد.  تعهدی هیچپیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص 
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 : کارفرما تعهدات -99

 است موظف کارفرما-نماید. معرفی قرارداد فطر پیمانکار به قرارداد ناظر عنوانبه را نفر دو یا یک است متعهد کارفرما -9

 ماهانه کار انجام از پس ماه دو حداقل اداری مراحل طی ،یافتهتخصیص اعتبارات محل از قرارداد خدمات انجام یهاهزینه

 و قانونی  کسورات سایر و  کارگران اریزیو بیمه و حقوق پرداخت لیست و ماهانه شده تایید وضعیت صورت ارائه قبال در

 اختیار در قرارداد امانج جهت را الزم اطالعات است متعهد کارفرما -نماید. پرداخت ،پیمانکار توسط مربوطه مدارك سایر

 دهد. ،قرارپیمانکار

 موردنظر یهانمکا در شرکت نماینده استقرار جهت را سبیمنا محل  موجود امکانات به نسبت است متعهد کارفرما-2

 فکس و تکثیر و تایپ خدمات و رایانه و اداری اتتجهیز و ملواز دهد.)کلیه اختصاص داخلی تلفن خط یک همراه  دانشگاه

 است( پیمانکار  عهده به  نمایندگان اداری  خدمات و

                                                    پیمانکار سوی زا همربوط گواهینامه ارائه قبال در افزودهارزش بر مالیات احتساب به نسبت است متعهد کارفرما -8

 د.نمای  اقدام

 

 : پیمانکار تعهدات -49

ها و کوئلها و رادیاتورها و فنطور مرتب و هفتگی کلیه تابلوها و قطعات متحرك در موتورخانهگردد بهپیمانکار متعهد می -9

حرارتی و  طور خالصه کلیه تأسیسات مکانیکی و برقیبه هواکش ها و، اسپیلت ها  ،پکیج های برقی و گازیکولرهای آبی

های های الزم را انجام دهد و گزارشجلسه تحویل ایشان شده را بازدید و در صورت نیاز سرویسکه در صورت برودتی

بایست تهیه گزارش از وضعیت های احتمالی میجهت پیشگیری از بروز حوادث و خسارت-هفتگی را به ناظر تسلیم نماید.

صورت ماهانه و در صورت لزوم هفتگی انجام و به ناظر تسلیم گردد و پیمانکار موظف ها بهها، تأسیسات و پمپ خانهساختمان

 باشد.به پیگیری موارد فوق از ناظر می

ساعت اقدامات الزم جهت رفع  )چهار( 8محض اعالن کارفرما ظرف حداکثر گردد در مواقع لزوم بهپیمانکار متعهد می-2

 های مذکور را انجام دهد.ها و دستگاهاندازی دستگاهنقص و راه

طور مرتب و هفتگی تنظیم و به ناظر شده است را بهشود فرم کاری را که از طرف کارفرما تهیه و ابالغپیمانکار متعهد می-8

 ارائه نماید.

 جهت را مواد، مصالح و لوازم ضروری موضوع قرارداد ،ناظر  سفارش و تایید با نیاز کارفرما پیمانکار متعهد است  در صورت-8

مبلغ  پس از تائید ناظر، معتبر رتوقبال ارائه فاک ودر تحویل نماید و خرید  در اسرع وقت ، و برقی هرگونه عملیات تأسیساتی

 دریافت نماید. امورمالی از را همراه صورت وضعیت ماهانه  آن 

 بینی و سفارش قطعات و لوازم موردنیاز موضوع قرارداد را تسلیم ناظر نماید.صورت ماهانه پیشبایست بهمیپیمانکار -9

و الکتریکی را  ، یمکانیکتاسیسات عنوان تکنسین وسیله یک نفر بهپیمانکار متعهد است کلیه تعمیرات مکانیکی را به-4

 درزمینه نگهداری تأسیسات و با توجه به موضوع قرارداد انجام دهد. عنوان تکنسین برق باتجربه کافیوسیله یک نفر بهبه

پیمانکار متعهد است در اجرای مفاد این قرارداد عالوه بر تأمین ایمنی الزم در کارگاه برای کارگران، وسایل ایمنی و -9

و نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت  حفاظتی الزم را تهیه و در اختیار افراد حاضر در کارگاه قرار دهد و کلیه شرایط، مقررات

گرفتگی و غیره و عواقب و نماید. بدیهی است مسئولیت کلیه حوادث و سوانح احتمالی در حین عملیات از قبیل سقوط، برق

گونه مسئولیتی در این اثرات ناشی از آن از قبیل سوختگی، نقص عضو کارگران و غیره به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ

 ص ندارد.خصو

و  و تجربه کافی خصصمدارك تجد شرایط و مجرب که دارای ساعته( افراد کافی، فنی، وا 28بایست دائماً )پیمانکار می-3

 جهت انجام موضوع قرارداد با تایید ناظر بکارگمارد. طبق لیست پیوست((باشندماهر

موردنیاز جهت انجام عملیات قرارداد در دانشگاه  ت آالترین امکانات، تجهیزات و ابزارکامللیستی از، پیمانکار می بایست 

 د نداشته باشاختیار مدت قرارداد دردر به ناظر قرارداد  ارائه دهند و نیزآنرارا
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کند ثبت شود. ضمناً کارت حضوروغیاب( تعیین میباباید بر مبنای روشی که کارفرما ) شرکتورود و خروج و حضور افراد  -1

بایستی سریعاً نسبت به دعوت افراد موردنیاز خود اقدام و در خصوص تعمیراتی که نیاز به افراد بیشتری باشد پیمانکار می

 ساعت از زمان اعالم، آنان را به محل اعزام نماید. 8حداکثر ظرف مدت 

یابند کتباً به کارفرما در دانشگاه حضور  قرار استخود و کارکنان خود را که مشخصات مدارك وپیمانکار موظف است -93

در گزینش   عدم تاییددر صورت تا پس از گزینش توسط مدیریت و ناظرین  دفتر فنی دانشگاه بکار گیرد و اعالم نماید، 

  باشد.می  دیگری جایگزین  معرفی شخصموظف به 

 .داده است به کارکنان خود قبل از انجام قراردادای الزم را های تخصصی و حرفهزشآمو که نمایدپیمانکار تعهد می-99

نیروی انسانی خودرا به   و عدم اعتیاد ، کارت سالمت و بهداشت یکماه پس از انعقاد قرارداد گرددپیمانکار متعهد می-92

 . هزینه انجام خدمات فوق بعهده پیمانکار است ارائه نماید.کارفرما 

 باشد.های جاری دانشگاه، حفظ اسرار و نکات و ضوابط ایمنی مییمانکار و کارکنان آن موظف به رعایت نظامپ-98

اند ضوابط اخالقی و اسالمی را مراعات نمایند و در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوطه کارکنان پیمانکار موظف-98

 ساعت تعیین و معرفی نماید. 83ن مناسب را ظرف به تشخیص کارفرما اخراج و پیمانکار موظف است جانشی

ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان پیمانکار و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل -99

 کارفرما بایستی پاسخگو باشد.

گونه برخورد کرده و هیچرعایت را  کلیه موازین و شئون دانشگاهی ندموظف ا در محیط دانشگاه و کارکنانش  پیمانکار-94

ناظر د و فقط از طریق کارفرما و یا ندانشگاه نداشته باش و سایر ارباب رجوع  سوئی با استادان، کارمندان و دانشجویان

 د.نوفصل نمایمسائل خود را حل قرارداد 

اشند و باید هنگام انقضاء یا فسخ بپیمانکار و کارکنان وی مسئول حفظ و نگهداری اموال تحویلی توسط کارفرما می-99

در ذکر است اموال مذکور در مجلس تحویل و تحول به کارفرما تحویل نمایند. قابلها را عیناً و مطابق صورتقرارداد آن

و پیمانکار و هر یک از کارکنان  تحویل داده میشود صورت لزوم بصورت امانی جهت انجام موضوع قرارداد به پیمانکار 

مسئولیت به اموال وابنیه یا اشخاص شده( در اعاده اموال و جبران خسارات وارده )که اموال دانشگاهی به وی سپرده پیمانکار

ها و های کارفرما یا به افراد مستقر در ساختمانتضامنی دارند. بنابراین چنانچه ضرر و زیان و نقصانی در اموال و دارائی

کاری پیمانکار یا کارکنان وی رز شود که این امر ناشی از تخلف و یا قصور و اهمالهای دانشگاه هنر وارد گردد و محمحوطه

 یمانکار در جبران ضرر و زیان وارده به افراد و کارفرما مسئولیت تضامنی دارند.کارکنان پبوده، مدیرعامل و 

ر و امور اجتماعی و سایر مراجع پیمانکار مکلف به اجرای کلیه قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کا-93

 و بوده متعهدباشند خود که برای انجام موضوع قرارداد در دانشگاه هنر میدر اختیار کارکنان مطالبات کلیه قبال قانونی در 

خواهد بود. بدیهی است کارفرما در قبال متعلقه کارکنان خود و کسورات رأساً مسئول پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی 

 داشت. نخواهند زمینه این در تعهدی هیچگونه کار قانون 98 ماده یک تبصره اجرای در جز ارکنان مذکورک

بخش و مورد تائید باشد و ناظر این حق را دارد که و رضایت کامال تخصصی با کیفیت عالیبایستی  پیمانکارکیفیت کار-91

ند با نظر خود مورد کنترل قرار دهد و پیمانکار مکلف به همکاری کیفیت و کمیت عملکرد پیمانکار را در هر زمان که الزم بدا

ها عمل نماید و نسبت به باال بردن کیفیت  کار نهایت سعی و بوده و موظف است به کلیه تذکرات ناظر توجه نموده و به آن

 تالش خود را بکند. 

ابقه کار مفید( را دارا باشد و این باس تاسیسات پیمانکار موظف است نیروهای متخصص )مهندس برق و مکانیک-23

به به تأسیسات سرکشی نموده و گزارش مربوطه را  ) غیر از مواقع اضطراری و خاص(بارحداقل ماهیانه یکبایستی مهندسین 

 ارائه نمایند. ناظر 

وی کارفرما اقدام از سشده آشنا باشد و مطابق با برنامه ارائه )نگهداری پیشگیرانه( PMبایست با روش پیمانکار می-29

 ماید.ن
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 : نظارت -9

 توسط شده معرفی ناظرین یا ناظر بعهده پیمانکار شرکت  فعالیتهای وضعیت صورت و عملکرد به رسیدگی و نظارت-

 . باشد می  دانشگاه عمرانی ایهطرح نظارت و فنی رامو مدیریت

  قرارداد موضوع وظایف انجام یا و  تعهدات دراجرای پیمانکار کارفرما، تأیید و  ناظر کتبی گزارش اساس بر صورتیکه در-

 خواهد ذیل  شرح به  جریمه مشمول  باشد( داشته قصور قرارداد موضوع  تعهدات از هربند انجام در ونقض کیفی یا کمی

 شد:

 .میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از جریمه درصد  %9 اول مرحله در (9

 . میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از  جریمه درصد %93 دوم مرحله در (2

 ناظرکارفرما، نمایندگان حضور با ای کمیته در همکاری ادامه یا فسخ موضوع ،جریمه  %23 کسر ضمن سوم مرحله در  (8

 قرارداد مفاد ازپیمانکار استنکاف صورت در است. االجرا الزم کمیته تصمیمات میشود،  گیری تصمیم  و بررسی پیمانکارو

 فسخ را قرارداد دانشگاه صرفه و صالح رعایت جهت هب یکجانبه تواندبصورت می کارفرما،  کمیته تصمیمات یجهنت و

 .  نماید می سلب خود از را کارفرما برعلیه دعوی اقامه و اعتراض هرگونه حق  پیمانکار نمایدو

 از درستی هب تحول تحویل  لیست بقط را مکانیکی و برقی و  برودتی و حرارتی تجهیزات کلیه است موظف پیمانکار-

 دهد تحویل سالم قرارداد پایان در تا. بگیرد تحویل قبلی پیمانکار

 هب نگهداری و تعمیر عدم از ناشی خسارت )بویژهپیمانکار سوی از تعهدات اجرای عدم و خسارت ایراد صورت در-

-ضمانت مطالبات، محل از قرارداد مبلغ از رصدید میزان به تواند می دانشگاه -کارگران مطالبات پرداخت عدم و،موقع(

 نماید. خسارت اخذ شرکت هایسپرده و هانامه

 

 

 

 

 

 

 قرارداد موضوع اجرای هایمحل -39   

 : تهران*

 –تیر سی خیابان از بعد-سخائی سرهنگ خیابان –تیر سی درخیابان واقع دانشگاه( مرکزی ملی)ستاد باغ پردیس(1

 94 پالك

  آن در موجود ی ساختمانها و اه محوطه کلیه-

  بزرگمهر خیابان روبروی انقالب، - عصر ولی چهارراه از باالتر عصر، ولی خیابان در واقع )عج( عصر ولی پردیس (2

  پایندان ساختمان و آن در واقع ساختمانهای و ها محوطه  کلیه-

 ورزنده خیابانمفتح، شهید خیابان در سینماوتئاتر:واقع دانشکدة (8

 دانشکده با مرتبط  ساختمانهای  و بوستانها سایر و  93 شماره آموزشی ساختمان و (98)شماره اداری ساختمان 

 شهید کوچه نبش ولیعصر به نرسیده  انقالب خ در واقع 8و2 پالك دو در نگارخانه و اجتماعی و فرهنگی معاونت (8 

 مربوطه های محوطه و فضاها طبقات کلیه با باالور

 893 شماره اسالمی، جمهوری خیابان از تر پائین جنوبی، فلسطین درخیابان واقع : حراست انساختم(9

 کوچه ولیعصر خ رهساز:  شهید پسرانه :خوابگاه آدرس سه در تهران در  دانشجویی ی هاخوابگاه ساختمان کلیه  (4

  باالور

 خ اعتصامی پروین خ فاطمی خ ریبق شهید رانهدخت خوابگاه  / چهر هور کوچه  حافظ خ هادیان شهید پسرانه خوابگاه

   یکم
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 : قرارداد عمومی شرایط-91

  9889 دیماه 21 مصوب دولت کارکنان مداخله منع قانونی الیحة در مذکور ممنوعیت مشمول که است معترف پیمانکار-9

 و سهیم و الذکر فوق قانون در مذکور صاشخا عناوین از عنوان هیچ به قرارداد اجرای پایان تا که نماید می تعهد و نبوده

 و فسخ را قرارداد میتواند کارفرما فوق تعهدات خالف صورت ودر ننماید استفاده قرارداد موضوع در آنان نمودن ذینفع

 نماید. وصول را وارده خسارات کلیه

 در کارفرما ندارد. حقوقی( یا یحقیق از )اعم جزاً یا کالً دیگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاری حق پیمانکار  -2

 نماید. وصول را وارده خسارات کلیه و فسخ را قرارداد میتواند تخلف مشاهده صورت

 به کالً قرارداد موضوع با هرابط در  ماموریت و کار انجام زمان در پیمانکار کارگران برای احتمالی حوادث وقوع جبران -8

 به کامال اجتماعی تامین و  کار قوانین و مقررات رعایت و کار از ناشی ثحواد هرگونه ومسئولیت است پیمانکار عهده

 باشد.*می پیمانکار عهده

 حقه وحقوق قانونی هایپرداخت رعایت عدم بر مبنی اجتماعی وامور کار وزارت اعالم با است موظف کارفرما -8

 مقررات رعایت با گیرد،می صورت روز( 93دام)هرک فاصله با اخطار بار دو از پس که ذیربط پیمانکار سوی از کارگران

 شرکت نام باشد.ومی ممنوع مزبور پیمانکار با قرارداد گونه هر عقد آن از پس و نماید اقدام قرارداد لغو به نسبت مربوط

 میدارد. اعالم وابسته سازمانهای و متبوعه وزارت به المعامله( سیاه)ممنوع لیست در درج جهت را

 موضوع خدمات مناسب کار انجام پیمانکارجهت نیروی تعداد افزایش برلزوم مبنی ناظر و ارفرماک تشخیص با -9 

 موظف پیمانکار ،خدمت درحال نیروی تعداد کمبود زمان در یا و خاص مقاطع در قرارداد( مبلغ در افزایش بدون )قرارداد

 . نماید اقدام انسانی نیروی  افزایش به نسبت است

به جبران هرگونه خسارت ناشی از عملیات موضوع این قرارداد که در اثر فعل یا ترك فعل وی و یا کارکنان (پیمانکار ملزم 4

باشد و کارفرما حق دارد راساً خسارت وارده را تعیین و از دانشجویان و یا سایر اشخاص در محیط کار وارد آید، می بهاو 

های وارده توسط پیمانکار تواند خسارتستیفا نماید، بنابراین کارفرما میمطالبات پیمانکار کسر و یا به هر نحو مقتضی دیگر ا

یا هر یک از کارکنان وی را به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و غیره از محل مطالبات پیمانکار که نزد 

تواند از محل پیمانکار باشد کارفرما میکارفرما وجود دارد برداشت نماید و چنانچه میزان خسارت مذکور بیش از مطالبات 

ها هم کافی نباشد کارفرما حق هرگونه اقدام قانونی جهت که آنهای پیمانکار اخذ نماید و درصورتیها و سپردهنامهضمانت

 مطالبه بقیه خسارات را خواهد داشت.

های احتمالی ناشی از اجرای موضوع رت(شخص مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره پیمانکار در انجام تعهدات و پرداخت خسا9

 این قرارداد و قوانین و مقررات مربوط با پیمانکار مسئولیت تضامنی دارند.

گونه افزایش بهاء به هر عنوان به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت و ادعای پیمانکار در هیچ (در طول مدت قرارداد هیچ3

 اخت نخواهد شد.نشده و اضافه وجهی به او پردموردی پذیرفته

 دهد.(کارفرما اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار قرار می1

 گونه رابطه استخدامی و قراردادی با دانشگاه هنر ندارند.(کارکنان پیمانکار هیچ93

 شرکت کارکنان ورنی استخدام و جذب ی زمینه در تعهدی هیچگونه کارفرما برای آن فسخ یا و  قرارداد مدت اتمام (99

 شد.** خواهدن ایجاد

 قرارداد موضوع عملیات اجرای به مربوط امور جمیع کارو خصوصیات و کیفیت و کمییت از است معترف پیمانکار-92

 که ای ومطالبه اعتراض و ادعا هیچگونه .وحق است نموده امضا و تایید را آن کافی وآگاهی علم با و کرده پیدا وقوف

 جزء شده توافق شرایط و قرارداد پیوست ضمائم و اسناد کلیه بنابراین ندارد را  است آگاهی و عاطال عدم از ناشی

 باشد. می آن کامل رعایت متعهدبه و موظف پیمانکار و بوده قرارداد الینفک

 خواهد شد.كليه مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است مطابق با مقررات جاري مملكتي و شرايط عمومي پيمان عمل -98

در صورت هرگونه اختالف کارفرما و پيمانکار )بجز مواردی که نظر کارفرما قاطع باشد( موضوع ضمن رعايت مقررات، با -41

توافق طرفين حل خواهد شد. در غير اين صورت موضوع توسط مراجع ذی صالح مورد رسيدگی قرار گرفته و نتيجه برای طرفين 

 الزم االجرا خواهد بود.
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 : مکاتبات انجام جهت طرفین نشانی -23

 

 دانشگاه(: ) کارفرما نشانی -     

  . مالی و اداری معاونت دفتر  94 پالك تیر سی تقاطع بعداز سخایی سرهنگ خیابان حافط خیابان تهران   : آدرس     

 9984398993 پستی کد     

 44929182دورنگار   44988333 تلفن:    

 

 : ( شرکت ار)پیمانک  نشانی -    

 .......................................کدپستی: و      خ.................................................................. ، تهران :  آدرس    

 :............................... رنماب     3 .................................. ثابت تلفن     

 319233333333333333 :  عامل مدیر  همراه و       
 

 موظفند نشانی،طرفین تغییر هرگونه صورت در لذا باشد. می طرفین قانونی اقامتگاه منزله به فوق های تذکر:نشانی

 شده ابالغ  ارسالی های نامه و مکاتبات کلیه صورت این غیر در سازند. مطلع جدید آدرس از را یکدیگر ساعت 83 ظرف

 باشد. نمی پذیرفته اطالع عدم عذر و تلقی

 

 

 

 

 قرارداد: طرفین ضاءام 

 

 

 و متحدالشکل نسخه 8 در و  صفحه   8  در آن پیوست ضمائم همراه   صفحه3  در مندرج ماده23 در قرارداد این 

 . باشد می رااالج الزم طرفین برای اجرا تاریخ از که گردید مبادله و امضاء، تنظیم، تهیه ،واعتبار  متحدالمتن  

 

 

 

 

 قرارداد: طرف امضاء و مهر                                                                                     : کارفرما امضاء و مهر

 

 نماینده: خانوادگی نام نام                                                                              نماینده: خانوادگی نام نام

                                                                                                 قنبریان داوود

 مالی( و اداری معاون )

     امضاء: ومهر محل                                                                                                   : امضاء ومهر محل    

 

 

 

 

 


