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 )1399-1400هنر( دانشگاه  مکانیکی و برقی تجهیزات و تاسیسات راهبري و بازسازي و نگهداري ، تعمیر قرارداد
 : ونیقان  استناد  
   . است گردیده منعقد  هنر دانشگاه امناي تأهی مصوبه معامالتی و مالی نامه آیین 48 ماده ضوعمو چارچوب در قرارداد این 

 هنر دانشگاه   : رما)کارف ( دستگاه نام-1
 14003163969  : ملی شناسه شماره

 4114-1438-9597  : اقتصادي کد

 : (کارفرما)دستگاه نماینده سمت و نام-2
 مالی) و اداري (معاون       قنبریان داوود دکتر

   قرارداد): طرف ( شرکت نام-3
 

 : شرکت ثبت شماره
 -------- : ثبت تاریخ

 : شرکت ملی شناسه
 شرکت تصادياق کد

  : بورس فرا سهشنا

   :عامل مدیر نام   
   ملی: کد  

 

 شرکت صالحیت تعیین گواهینامه تاریخ و شماره-4
 البرز و تهران استان اجتماعی امور و کار اداره  :از 
 

 00000000000000.تاریخ:       00000000000.  شماره:
 

 برنامه و مدیریت از پیمانکاري صالحیت گواهینامه

 تهران استان زيری
 ...............تا تباراع------ مورخ   ------شماره

 قرارداد: طرف شرکت نمایندگان  نام-5
  شرکت معرفینامه طبق -1
2- 
 

 :قرارداد ناظرین  نام-6 
  عمرانی طرحهايبر نظارت و فنی دفتر مدیریت  -1
 وکرج تهران در ها پردیس عمومی امور مدیران-2

 )دادقرارناظر گان(نمایند
 

 : دانشگاه  مناقصه) ( معامالت کمیته برگزاري صورتجلسه  تاریخ و  شماره-7

 0000000000000: تاریخ                                      00000000000          :  شماره          
 

  
 مکانیکی و برقی  تجهیزات و تاسیسات  راهبري نظارت ، نگهداري تعمیر، خدمات    :کار نوع وقرارداد موضوع -8

 وکرج شهرتهران در  هنر دانشگاه آبرسانی منابع و ها خانه موتور و پمپ ها، محوطه ، ساختمانها
 واحدها توسط کامل برداري بهره برودتی)دائماآماده و (حرارتی مکانیکی و برقی تجهیزات ساختمانهاو که نحوي به

 .باشند
  آن  ناظرین و کارفرما  اعالم  و عمومی و اختصاصی شرایط  ندرجم شرایط مطابق    کار: شرایط و کیفیت

 قرارداد ضمائم و  عمومی و اختصاصی شرایط در شده ذکر موارد طبق   موردنیاز:  دمصرفی موا و تجهیزات و امکانات       
  کرج در نفر 4 و تهران در  نفر 7  : نیاز مورد کار نیروي تعداد      

 : قرارداد  جامان تاریخ و مدت -9
 31/5/1400   لغایت  1/6/1399 از  : تاریخ       شمسی  سال یک  مدت:         

 سه بمدت است موظف کارفرما،پیمانکار سوي از جدید پیمانکار معرفی عدم صورت درقرارداد مدت پایان در تبصره:

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

 



  ٢ 

 : ر اعتبا تامین محل و قرارداد  مبلغ -10
       .................................     د:عد با : ساالنهقرارداد مبلغ کل       

 تمام. ریال ................................................................................حروفب                                                           
 را حقی هیچگونه پیمانکار براي و بوده قرارداد این مالی اعتبار سقف تعیین منظور به بند این در مندرج مبلغ    : تذکر    

  کرد. نخواهد ایجاد حقوقی لحاظ به
 . دانشگاهایی) هزینه ( جاري باراتاعت  : اعتبار تامین محل      

   . باشد می اعتبار تامین قابل اسالمی خزانه اسناد محل از درصد 50 تا حداکثر قرارداد مبلغ تذکر
 

 :قرارداد مبلغ  پرداخت نحوه  -11
 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 ؛ فرماکار به کارگران  بیمه واریزي

 میشود. پرداخت  )قرارداد طرفپیمانکار(  شرکت بانکی حساب وجه در قرارداد مبلغ از بخشی
  تحسابصور باشد. برخوردار خوبی پشتیبانی و بالقوه مالی ازتوان بایست می قرارداد طرف شرکت اینکه به باتوجه

 توسط اعتبار 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 %10 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 سازمان) آن 38
 
 

 : تعهدات اجراي  حسن تضمین -12
  نامه ضمانت یک طی را قرارداد کل مبلغ درصد 10 قرارداد انعقاد با همزمان بایست می قرارداد طرف شرکت-1

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

   پیمانکاربه که هرزمان در داشت خواهد حق  دیگري دلیل یا دعوي اقامه به نیاز بدون خود تشخیص به کارفرما -2

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

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

 ترتیب هر به پیمانکار دارایی  از تواند می کارفرما یدننما را وارده خسارت تکافوي کارفرما نزد پیمانکار مطالبات سایر

 نماید. اقدام خود حقوق استیفاي جهت بداند مقتضی که

 اجراي از ناشی احتمالی هايخسارت پرداخت و تعهدات درانجام پیمانکار مدیره هیات واعضاء عامل مدیر شخص -3

 دارند. تضامنی ئولیتپیمانکارمس 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-4

 پذیرد. می انجام کارفرما وگواهی

 
 قرارداد: اصالح روش -31 
 )%25 ( درصد پنج و بیست تا را قرارداد مبلغ جمع  قرارداد طرف شرکت به کتبی ابالغ با ضرورت صورت در میتواند  کارفرما -1 

 . دهد  افزایش یا کاهش
 این از استفاده اجازه، قرارداد این موضوع خدمات انجام در خود مستخدم نیروهاي حضور صورت در میتواند کارفرما-2

 نماید. اعطاء کارپیمان شرکت به مذکور) افراد مزایاي و حقوق میزان به (حداقل قرارداد مبلغ کاهش با هارا نیرو
 شرایط هرگونه عمومی مقررات رعایت و قرارداد این اجراي حسن جهت در ضرورت صورت در تواند می کارفرما -3

  . نماید الحاق قرارداد این به را داندب الزم که  را اختصاصی
  میشود. اضافه قرارداد مبلغ به کارگران حقوق تعداد به فقط کار شورایعالی بخشنامه طبق 1400 سال جهت کارگران حقوق افزایش صورت در -4
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 موضوع قرارداد: اختصاصیشرایط  -14

 شامل دیگ، مشعل، پمپ، چیلر، منابع و تجهیـزات الکتریکـی و    هاتجهیزات موتورخانهو راهبري و باز سازي )تعمیر و نگهداري 1
.. نیـز سـرویس وراه انـدازي     و مورديماهانه  هفتگی،ز سرویس اعم اکلیه هواساز ها شیرآالت و تابلو هاي برق  و دستگاه کلراتور ،

 قبل از شروع فصل گرما.یکماه سرمایشی و تجهیزات قبل از شروع فصل سرما و تأسیسات یکماه گرمایشی و تجهیزات تأسیسات 
هـا و محوطـه،   تمان(سرد و گـرم) اعـم از سـاخ   بویژه پمپ هاي زمینی و هوایی رسانی سیستم آبو راهبري )تعمیر و نگهداري 2

صـورت  هـاي لباسشـویی بـه   ، ماشین ها، لوازم بهداشتیکشیلوله، شیرآالت  تأسیسات بهداشتی شامل اطفاي حریق ونشانی وآتش
 اي.موردي و دوره

 کننـده اعـم از کـولرآبی،   کننـده و خنـک  ها، لوازم گـرم کشیشامل لوله سیستم حرارتی و برودتی و راهبري  )تعمیر و نگهداري3
 پکیج و اسـپیلت ، کوئـل، رادیـاتور،  کـن، هواسـاز فـن   سردکن، برج خنـک کولرگازي، چیلر، سردخانه، یخچال خانگی و صنعتی، آب

که همیشه وضـعیت بهـره بـرداري    اي.صورت موردي و دورهبه سایر تجهیزات و گازي و برقی، بخاري برقی ، آبگرمکن یونیت، هیتر
 داشته باشند.

پمـپ هـاي زمینـی و    متر با الکتروپمپ، تـابلو بـرق و    50نیمه عمیق به عمق حدوداً  هبري یک حلقه چاهتعمیر، نگهداري و را)4
 برداري باشد.طور دائم آماده بهرهبقیه تجهیزات مربوطه در مجموعه باغ ملی که بههوایی و 

و  ساختمانها و محوطه هـا  روشنایی، رسانیبرقشامل تابلوهاي برق، سیستم )تعمیر و نگهداري تأسیسات و تجهیزات الکتریکی 5
 و ژنراتور برق اضطراري. ها)ها و لوازم الکتریکی مربوطه در ساختمانکشیسیمداکت ونورپردازي (

ها ضـروري  برداري مناسب از آندانشگاه جهت بهره سایر خدماتی که در قالب تعمیر و نگهداري فضاها، تأسیسات و تجهیزات)6

 الذکر خواهد بود.بندهاي فوق نیامده مشمول خدمات فوقبوده و به جهت اختصار در 

سـاخت   –هـاي مکـانیکی   تدارك جرثقیل و ماشـین  –کاري عملیات پرس –عملیات تراشکاري  –ها پیچیسیم( انجام موارد خاص)7

لـی شـناورهاي چـاه    عملیـات داخ  -نوسـازي،تغییرات و   –تعمیر کمپرسـورها   –اپراتورها  رتعمی –تعمیر کندانسور   -قطعات یدکی 

با نظر کارشناسی ناظر نقص کار اگر .)یابـد ها نیاز میکارهاي جدید تأسیساتی که دانشگاه برحسب شرایط به آنومجموعه باغ ملی 

بـدیهی   ، قراردادایجاد نشـده باشـد   موضوعطبق به موقع بازسازي نگهداري و ،تعمیر، سرویسعدم اجراي  علت ه بقرارداد ، 

کارفرمـا پرداخـت   توسـط  با ارائه فاکتور پس از تائیـد نـاظر،     که ها به عهده کارفرما خواهد بودت آناست هزینه تعمیرا

  خواهدشد.

هـا  مجـدد آن  و راه اندازي ها براي تعمیر و نصبآنقطعات و خارج کردن تجهیزات باز و بسته نمودن  کنده کاري محل تعمییرات و :تذکر- (

 ). جزو تعهدات پیمانکار است

ها و محوطـه دانشـگاه نیـاز داشـته باشـد در      عملیات تأسیساتی در ساختمانجهت  جزئی هرگاه کارفرما به عملیات ساختمانی-)8
عنوان نیروهاي نگهـداري تأسیسـات   شده بهغیراز نیروهاي معرفیصورت ابالغ ناظر به پیمانکار، بایستی موارد را توسط نیروهایی به

بـا ارائـه   بازسازي ساختمانی محل تعمیـرات  هاي هداري تأسیسات پیش نیاید. بدیهی است هزینهانجام دهد تا خللی در عملیات نگ
 وسیله کارفرما در وجه حساب بانکی پیمانکار پرداخت خواهد شد.فاکتور توسط پیمانکار و پس از تائید ناظر، به

تغییر به عهده کارفرمـا بـوده ولـی خـدمات تعمیـر و      هزینه اقدامات الزم براي این ي جدید فضایا ایجاد )در صورت نیاز به تغییر 9

 تواند داشته باشد.گونه ادعائی نمیاین قرارداد بوده و از این بابت پیمانکار هیچموضوع فضاها کماکان مشمول  و راهبري نگهداري

یژه  انجـام خـدمات تایـپ و    وبـو  اداري آالت موردنیاز و همچنین تأمین وسایلوسایل و ماشین ،ابزارکارتجهیزات وو حمل تهیه )01

 ندارد.  تعهديگونه  هیچبه عهده پیمانکار بوده و کارفرما ي کارکنان و کارگران شرکت رفاهی، ایاب و ذهاب و غذا وامور ،تکثیر
گازي ،برقی و مکانیکی  دانشگاه  پیمانکار موظف است     جدید برودتی و حرارتی نیاز به خریدتجهیزاتضرورت ودر صورت )  11

 اقدام به خرید و نصب آن نماید. دانشگاه ، امورمالی ازوك  و اسناد خزانه صکاوراق  در قبال تحویل تایید ناظر کارفرما  با



  ٤ 

 : کارفرما تعهدات -51
 يهاهزینه است موظف کارفرما-نماید. معرفی قرارداد فطر پیمانکار به قرارداد ناظر عنوانبه را نفر دو یا یک است متعهد کارفرما -1

 صورت ارائه قبال در ماهانه کار انجام از پس ماه دو حداقل اداري مراحل طی ،یافتهتخصیص اعتبارات محل از قرارداد خدمات انجام

 توسط مربوطه مدارك سایر و قانونی  کسورات سایر و  کارگران واریزي بیمه و حقوق پرداخت لیست و ماهانه شده تایید وضعیت

 دهد. ،قرارپیمانکار اختیار در قرارداد امانج جهت را الزم اطالعات است متعهد کارفرما -نماید. پرداخت ،پیمانکار
 همراه  دانشگاه موردنظر يهامکان در شرکت نماینده استقرار جهت را سبیمنا محل  موجود امکانات به نسبت است متعهد کارفرما-2

  نمایندگان اداري  خدمات و فکس و تکثیر و تایپ خدمات و رایانه و اداري اتتجهیز و ملواز دهد.(کلیه اختصاص داخلی تلفن خط یک

 است) پیمانکار  عهده به
                                                    پیمانکار سوي زا مربوطه گواهینامه ارائه قبال در افزودهارزش بر مالیات احتساب به نسبت است متعهد کارفرما -3

 د.نمای  اقدام

 : پیمانکار تعهدات -61
 بویژه واگیردار( بیماریهاي با مبارزه ستاد دستورالعمل اساس بر پزشکی و بهداشتی پروتکل کامل رعایت **    

 . است الزامی قرارداد موضوع محلهاي در مربوطه عوامل و پیمانکار توسط  کرونا)
کولرهاي  ها وکوئلها و رادیاتورها و فنقطعات متحرك در موتورخانهطور مرتب و هفتگی کلیه تابلوها و گردد بهپیمانکار متعهد می-1

در مکانهاي موضوع  حرارتی و برودتی طور خالصه کلیه تأسیسات مکانیکی و برقیبه هواکش ها و،پکیج هاي برقی و گازي ، اسپیلت ها آبی
را به ناظر ل بهره برداري بودن کلیه سیستم ها و تجهیزات قاب هاي هفتگی هاي الزم را انجام دهد و گزارشرا بازدید و سرویس قرارداد

و هرنوع تجهیزات ها ها، تأسیسات و پمپ خانهوضعیت ساختمان درهاي احتمالی بروز حوادث و خسارت لذا مسئولیت-تسلیم نماید.
با آن راه اندازي سریع نسبت به تعمیر ورناظ باموارد فوق  هماهنگی است ضمنو پیمانکار موظف بعهده پیمانکار خواهد بود  موضوع قرارداد

 .هاي موجود را مگر با دستور کتبی کارفرما نداردگونه تغییري در سیستمپیمانکار حق هیچ ..اقدام نماید  هزینه خود جهت بهره برداري
در تعهد پیمانکار موضوع قرارداد  و موارد کنده کاري و جمع آوري نخاله و ضایعات کار در محل انجام عملیات تعمییرات -2

  . است 
اندازي (چهار) ساعت اقدامات الزم جهت رفع نقص و راه 4محض اعالن کارفرما ظرف حداکثر گردد در مواقع لزوم بهپیمانکار متعهد می-3

 هاي مذکور را انجام دهد.ها و دستگاهدستگاه

 طور مرتب و هفتگی تنظیم و به ناظر ارائه نماید.شده است را بهغشود فرم کاري را که از طرف کارفرما تهیه و ابالپیمانکار متعهد می-4

هرگونه  جهت را مواد، مصالح و لوازم ضروري موضوع قرارداد ،ناظر  سفارش و تایید نیاز کارفرما با پیمانکار متعهد است  در صورت-5

را همراه صورت  مبلغ آن  پس از تائید ناظر، معتبر رتواکقبال ارائه ف ودر تحویل نماید و خرید  در اسرع وقت ، و برقی عملیات تأسیساتی
 دریافت نماید. امورمالی از وضعیت ماهانه 

 بینی و سفارش قطعات و لوازم موردنیاز موضوع قرارداد را تسلیم ناظر نماید.صورت ماهانه پیشبایست بهپیمانکار می-6

وسیله یک نفر و الکتریکی را به ، یمکانیکتاسیسات عنوان تکنسین یک نفر به وسیلهپیمانکار متعهد است کلیه تعمیرات مکانیکی را به-7

 عنوان تکنسین برق باتجربه کافی درزمینه نگهداري تأسیسات و با توجه به موضوع قرارداد انجام دهد.به

ارگران، وسایل ایمنی و حفاظتی الزم را پیمانکار متعهد است در اجراي مفاد این قرارداد عالوه بر تأمین ایمنی الزم در کارگاه براي ک-8

تهیه و در اختیار افراد حاضر در کارگاه قرار دهد و کلیه شرایط، مقررات و نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید. بدیهی است مسئولیت 
ز آن از قبیل سوختگی، نقص گرفتگی و غیره و عواقب و اثرات ناشی اکلیه حوادث و سوانح احتمالی در حین عملیات از قبیل سقوط، برق

 گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.عضو کارگران و غیره به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ

طبق (باشندماهرو  و تجربه کافی خصصمدارك تجد شرایط و مجرب که داراي ساعته) افراد کافی، فنی، وا 24بایست دائماً (پیمانکار می-9

 موضوع قرارداد با تایید ناظر بکارگمارد. جهت انجام لیست پیوست)
به ناظر قرارداد  راموردنیاز جهت انجام عملیات قرارداد در دانشگاه  آالت ترین امکانات، تجهیزات و ابزارکامللیستی از، پیمانکار می بایست 
 د نداشته باشاختیار مدت قرارداد دردر ارائه دهند و نیزآنرا

کند ثبت شود. ضمناً در خصوص کارت حضوروغیاب) تعیین میباباید بر مبناي روشی که کارفرما ( شرکتد ورود و خروج و حضور افرا -10



  ٥ 

ساعت  4بایستی سریعاً نسبت به دعوت افراد موردنیاز خود اقدام و حداکثر ظرف مدت تعمیراتی که نیاز به افراد بیشتري باشد پیمانکار می
 اید.از زمان اعالم، آنان را به محل اعزام نم

تا یابند کتباً به کارفرما اعالم نماید، در دانشگاه حضور  قرار استمشخصات خود و کارکنان خود را که مدارك وپیمانکار موظف است -11

 جایگزین  معرفی شخصموظف به در گزینش   عدم تاییددر صورت پس از گزینش توسط مدیریت و ناظرین  دفتر فنی دانشگاه بکار گیرد و 
  باشد.می  دیگري

 .داده است به کارکنان خود  قبل از انجام قرارداداي الزم را هاي تخصصی و حرفهآموزش که نمایدپیمانکار تعهد می-12

ارائه نیروي انسانی خودرا به کارفرما   و عدم اعتیاد ، کارت سالمت و بهداشت یکماه پس از انعقاد قرارداد گرددپیمانکار متعهد می-13

 . هزینه انجام خدمات فوق بعهده پیمانکار است نماید.

 باشد.هاي جاري دانشگاه، حفظ اسرار و نکات و ضوابط ایمنی میپیمانکار و کارکنان آن موظف به رعایت نظام-14

ه تشخیص اند ضوابط اخالقی و اسالمی را مراعات نمایند و در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بکارکنان پیمانکار موظف-15

 ساعت تعیین و معرفی نماید. 48کارفرما اخراج و پیمانکار موظف است جانشین مناسب را ظرف 

ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان پیمانکار و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما بایستی -16

 پاسخگو باشد.

گونه برخورد سوئی با کرده و هیچرعایت کلیه موازین و شئون دانشگاهی را  ندموظف ا یط دانشگاهدر مح و کارکنانش  پیمانکار-17

مسائل خود را  ناظر قرارداد د و فقط از طریق کارفرما و یا ندانشگاه نداشته باش و سایر ارباب رجوع  استادان، کارمندان و دانشجویان
 د.نوفصل نمایحل

ها را باشند و باید هنگام انقضاء یا فسخ قرارداد آنول حفظ و نگهداري اموال تحویلی توسط کارفرما میپیمانکار و کارکنان وي مسئ-18

در صورت لزوم بصورت امانی جهت ذکر است اموال مذکور در مجلس تحویل و تحول به کارفرما تحویل نمایند. قابلعیناً و مطابق صورت
شده) در و پیمانکار و هر یک از کارکنان پیمانکار (که اموال دانشگاهی به وي سپرده ده میشودتحویل دا انجام موضوع قرارداد به پیمانکار 

مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین چنانچه ضرر و زیان و نقصانی در اموال و به اموال وابنیه یا اشخاص اعاده اموال و جبران خسارات وارده 
هاي دانشگاه هنر وارد گردد و محرز شود که این امر ناشی از تخلف و یا قصور ها و محوطهختمانهاي کارفرما یا به افراد مستقر در سادارائی

یمانکار در جبران ضرر و زیان وارده به افراد و کارفرما مسئولیت تضامنی کارکنان پکاري پیمانکار یا کارکنان وي بوده، مدیرعامل و و اهمال
 دارند.

کلیه قبال قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قانونی در پیمانکار مکلف به اجراي کلیه -19

رأساً مسئول پرداخت کلیه حقوق و  و بوده متعهدباشند خود که براي انجام موضوع قرارداد در دانشگاه هنر میدر اختیار کارکنان مطالبات 
 13 ماده یک تبصره اجراي در جز خواهد بود. بدیهی است کارفرما در قبال کارکنان مذکورکنان خود متعلقه کارو کسورات مزایاي قانونی 

 داشت. نخواهند زمینه این در تعهدي هیچگونه کار قانون
 نزما در کارگران مزایاي و دستمزد  افزایش بر مبنی  اجتماعی امور و کار وزارت بخشنامه و دولت مصوبات  ابالغ صورت در تبصره:

 فقط  کتبی درخواست طی سپس و   نماید اخت پرد را کارگران مزایاي و حقوق جدید قانون طبق است موظف ،پیمانکار قرارداد این

 نماید مطالبه کارفرما از را کارگران مزایاي و حقوق افزایش ناشی تفاوت مابه مبلغ

خش و مورد تائید باشد و ناظر این حق را دارد که کیفیت و بو رضایت کامال تخصصی با کیفیت عالیبایستی  پیمانکارکیفیت کار-20
کمیت عملکرد پیمانکار را در هر زمان که الزم بداند با نظر خود مورد کنترل قرار دهد و پیمانکار مکلف به همکاري بوده و موظف است به 

 ار نهایت سعی و تالش خود را بکند. ها عمل نماید و نسبت به باال بردن کیفیت  ککلیه تذکرات ناظر توجه نموده و به آن
بایستی باسابقه کار مفید) را دارا باشد و این مهندسین  تاسیسات پیمانکار موظف است نیروهاي متخصص (مهندس برق و مکانیک-21

 ایند. ارائه نمبه ناظر به تأسیسات سرکشی نموده و گزارش مربوطه را  ( غیر از مواقع اضطراري و خاص)بارحداقل ماهیانه یک

 ماید.ناز سوي کارفرما اقدام شده آشنا باشد و مطابق با برنامه ارائه (نگهداري پیشگیرانه) PMبایست با روش پیمانکار می-22
داشته باشد و در صورت نیاز قبل از اتمام سوخت  هرگونه سوخت در مخازن راپیمانکار موظف است نظارت مستمر بر میزان -23

 جهت تهیه آن اعالم نماید. مراتب را کتباً به ناظر

هرروزنسبت به روشن نمودن  در مصرف انرژي و نگهداري تاسیسات ضمن کنترل دقیق  پیمانکار موظف است -24



  ٦ 

دقیقه قبل از 30 خاص دانشگاه در هر فصلموجود در ساختمانهاي سیستمهاي حرارتی و برودتی کلیه تجهیزات 

 .اداري و آموزشی اقدام نماید  وقت سیستم ها در پایان شروع کار دانشگاه  و نیز خاموش نمودن کلیه 

 : نظارت-71
 توسط شده معرفی ناظرین یا ناظر بعهده پیمانکار شرکت  فعالیتهاي وضعیت صورت و عملکرد به رسیدگی و نظارت-

 . باشد می  دانشگاه عمرانی ايهطرح نظارت و فنی رامو مدیریت
 جودمو مفاد از هریک انجام یا و  تعهدات دراجراي پیمانکار کارفرما، تأیید و  ناظر کتبی گزارش اساس بر صورتیکه در-

 و نگهداري و سرویس و تعمیر در بویژه قرارداد موضوع  تعهدات از هربند انجام در ونقض کیفی یا کمی لحاظ به  قرارداددر
 شد: هدخوا ذیل  شرح به  جریمه مشمول  باشد) داشته قصور تجهیزات کلیه بموقع راهبري

 .میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از جریمه درصد  %5 اول مرحله در )1
 . میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از  جریمه درصد %10 دوم مرحله در )2
 ناظرکارفرما، نمایندگان حضور با اي کمیته در همکاري ادامه یا فسخ موضوع ،جریمه  %20 کسر ضمن سوم مرحله در  )3

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

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

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

 در را ها موتورخانه  برودتی و حرراتی ، روشنایی مکانیکی و برقی ، گازي تجهیزات کلیه است موظف پیمانکار تذکر:

  تحویل  برداري بهره وقابل  سالم قبلی پیمانکار از  قرارداد ناظر نظارت با کتبی صورتجلسه یک طی د قراردا ابتداي
  نماید تحویل بعدي پیمانکار یا  کارفرما به استفاده قابل و  سالم شیوه همان به قرارداد پایان در و گرفته

 
 هب نگهداري و تعمیر عدم از ناشی خسارت (بویژهپیمانکار سوي از تعهدات اجراي عدم و خسارت ایراد صورت در-

-ضمانت مطالبات، محل از قرارداد مبلغ از رصديد میزان به تواند می دانشگاه -کارگران مطالبات پرداخت عدم و،موقع)
 نماید. خسارت اخذ شرکت هايسپرده و هانامه

 
 

 قرارداد موضوع اجراي هايمحل -18   
 : تهران*
 –تیر سی خیابان از بعد-سخائی سرهنگ خیابان –تیر سی درخیابان واقع دانشگاه) مرکزي ملی(ستاد باغ پردیس)1

 56 پالك
  آن در موجود ي ساختمانها و ها محوطه کلیه-
  بزرگمهر خیابان روبروي انقالب، - عصر ولی چهارراه از باالتر عصر، ولی خیابان در واقع (عج) عصر ولی پردیس )2
  پایندان ساختمان و آن در واقع ساختمانهاي و ها محوطه  کلیه-
 ورزنده خیابانمفتح، شهید خیابان در سینماوتئاتر:واقع دانشکدة )3

 دانشکده با مرتبط  ساختمانهاي  و بوستانها سایر و  18 شماره آموزشی ساختمان و )13(شماره اداري تمانساخ 
 شهید کوچه نبش ولیعصر به نرسیده  انقالب خ در واقع 4و2 پالك دو در نگارخانه و اجتماعی و فرهنگی معاونت )4 

 مربوطه هاي محوطه و فضاها طبقات کلیه با باالور
 310 شماره اسالمی، جمهوري خیابان از تر پائین جنوبی، فلسطین درخیابان واقع : راستح ساختمان)5
 : آدرس سه در تهران در  دانشجویی ي هاخوابگاه ساختمان کلیه  )6
  باالور کوچه ولیعصر خ رهساز:  شهید پسرانه خوابگاه-
   / چهر هور کوچه  حافظ خ هادیان شهید پسرانه خوابگاه-
   یکم خ اعتصامی پروین خ فاطمی خ ریبق شهید ترانهدخ خوابگاه-

 *کرج:
 بلوار مطهري، خیابان، آزادگان میدان واقع ) درآن موجود ساختمانهاي و وبناها فضاها کلیه و( فارابی پردیس )مجموعه



  ٧ 

 : ...شامل اوج شهرک رو�رو  بوعلی خیابان  نبوت،
 و  ورزشی  هاي سوله  حراست و ها ونگهبانی فرهنگی هشی،،،پژو آموزشی ، اداري ي ساختمانها و ها محوطه کلیه-1

 و  چمن وزمین  وانبارها نقلیه و سبز فضاي ساختمانهاي  فارابی پردیس و موسیقی و تحسمی  هاي ودانشکده آموزشی
 هاو فضا این در قرارداد موضوع به مربوط آنچه هر و کاره نیمه و فعال غیر و فعال وساختمانهاي  چاهها و  آبرسانی منابع

   است. ساختمانها
 خودگردان و دخترانه و پسرانه  خوابگاههاي . انبارها ها، آشپزخانه و رستورانها  شامل دانشجویی ساختمانهاي کلیه-2

 سوي از شده معرفی مکانهاي سایر و باز هاي محوطه سایر و بوستانها  آبرسانی و برق سیستمهاي و حصارها و

 ... و برداري بهره قابل غیر هايساختمان و  ناظرکارفرما
  
 : قرارداد عمومی شرایط-91
 

 و نبوده  1337 دیماه 29 مصوب دولت کارکنان مداخله منع قانونی الیحۀ در مذکور ممنوعیت مشمول که است معترف پیمانکار-1
 آنان نمودن ذینفع و سهیم و الذکر فوق قانون در مذکور اشخاص عناوین از عنوان هیچ به قرارداد اجراي پایان تا که نماید می تعهد

 وصول را وارده خسارات کلیه و فسخ را قرارداد میتواند کارفرما فوق تعهدات خالف صورت ودر ننماید استفاده قرارداد موضوع در

 نماید.
 مشاهده صورت در کارفرما .ندارد حقوقی) یا حقیقی از (اعم جزاً یا کالً دیگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاري حق پیمانکار  -2

 نماید. وصول را وارده خسارات کلیه و فسخ را قرارداد میتواند تخلف
 عهده به کالً قرارداد موضوع با هرابط در  ماموریت و کار انجام زمان در پیمانکار کارگران براي احتمالی حوادث وقوع جبران -3

-می پیمانکار عهده به کامال اجتماعی تامین و  کار قوانین و مقررات عایتر و کار از ناشی حوادث هرگونه ومسئولیت است پیمانکار
 باشد.*

 سوي از کارگران حقه وحقوق قانونی هايپرداخت رعایت عدم بر مبنی اجتماعی وامور کار وزارت اعالم با است موظف کارفرما -4

 اقدام قرارداد لغو به نسبت مربوط مقررات رعایت با گیرد،یم صورت روز) 10(هرکدام فاصله با اخطار بار دو از پس که ذیربط پیمانکار

 به المعامله) سیاه(ممنوع لیست در درج جهت را شرکت نام باشد.ومی ممنوع مزبور پیمانکار با قرارداد گونه هر عقد آن از پس و نماید

 میدارد. اعالم وابسته سازمانهاي و متبوعه وزارت
 بدون (قرارداد موضوع خدمات مناسب کار انجام پیمانکارجهت نیروي تعداد افزایش برلزوم یمبن ناظر و کارفرما تشخیص با -5 

  افزایش به نسبت است موظف پیمانکار ،خدمت درحال نیروي تعداد کمبود زمان در یا و خاص مقاطع در قرارداد) مبلغ در افزایش

 . نماید اقدام انسانی نیروي
 بهسارت ناشی از عملیات موضوع این قرارداد که در اثر فعل یا ترك فعل وي و یا کارکنان او پیمانکار ملزم به جبران هرگونه خ-6

باشد و کارفرما حق دارد راساً خسارت وارده را تعیین و از مطالبات پیمانکار کسر و دانشجویان و یا سایر اشخاص در محیط کار وارد آید، می
هاي وارده توسط پیمانکار یا هر یک از کارکنان وي را به تشخیص تواند خسارتراین کارفرما مییا به هر نحو مقتضی دیگر استیفا نماید، بناب

خود و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و غیره از محل مطالبات پیمانکار که نزد کارفرما وجود دارد برداشت نماید و چنانچه میزان 
ها که آنهاي پیمانکار اخذ نماید و درصورتیها و سپردهنامهتواند از محل ضمانتفرما میخسارت مذکور بیش از مطالبات پیمانکار باشد کار

 هم کافی نباشد کارفرما حق هرگونه اقدام قانونی جهت مطالبه بقیه خسارات را خواهد داشت.

شی از اجراي موضوع این قرارداد و هاي احتمالی ناشخص مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره پیمانکار در انجام تعهدات و پرداخت خسارت-7

 قوانین و مقررات مربوط با پیمانکار مسئولیت تضامنی دارند.

گونه افزایش بهاء به هر عنوان به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت و ادعاي پیمانکار در هیچ موردي در طول مدت قرارداد هیچ-8

 نشده و اضافه وجهی به او پرداخت نخواهد شد.پذیرفته

 دهد.کارفرما اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار قرار می-9

 گونه رابطه استخدامی و قراردادي با دانشگاه هنر ندارند.کارکنان پیمانکار هیچ-10

 خواهدن یجادا شرکت کارکنان ونیر استخدام و جذب ي زمینه در تعهدي هیچگونه کارفرما براي آن فسخ یا و  قرارداد مدت اتمام -11

 شد.**
 کرده پیدا وقوف قرارداد موضوع عملیات اجراي به مربوط امور جمیع کارو خصوصیات و کیفیت و کمییت از است معترف پیمانکار-12

  است آگاهی و اطالع عدم از ناشی که اي ومطالبه اعتراض و ادعا هیچگونه .وحق است نموده امضا و تایید را آن کافی وآگاهی علم با و



  ٨ 

 متعهدبه و موظف پیمانکار و بوده قرارداد الینفک جزء شده توافق شرایط و قرارداد پیوست ضمائم و اسناد کلیه بنابراین ندارد ار

 باشد. می آن کامل رعایت
 کلیه مواردي که در این قرارداد ذکر نشده است مطابق با مقررات جاري مملکتی و شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.-13

ورت هرگونه اختالف کارفرما و پیمانکار (بجز مواردي که نظر کارفرما قاطع باشد) موضوع ضمن رعایت مقررات، با توافق طرفین در ص-14

 حل خواهد شد. در غیر این صورت موضوع توسط مراجع ذي صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه براي طرفین الزم االجرا خواهد بود.

 : ماژور) فورس ( شدهنینیبشیپ طیشرا - 20  

 یک هر کنترل و اختیار حیطه از وقایع، آن از جلوگیري که شودمی اطالق خاص زمانهاي در وقایعی به ماژور فورس

 با مقابله براي منطقی عمل هرگونه انجام و نبوده ینیبشیپ قابل ها،آن حدوث زمان و بوده خارج قرارداد طرفین از

 شیوع  عمومی، اعتصابات و انقالب ،)نشده یا شدهاعالم از( جنگاز ناشی اجباري تعطیالت باشد. غیرممکن هاآن

 يهايسوزآتش همچنین و سابقهبی يهاسالیخشک غیرعادي، هاي طغیان و سیل زلزله، ،واگیردار يهايماریب

 شود.می محسوب قهري حوادث جزء نباشد پیمانکار کار در قصور از ناشی که دار،دامنه

 شرایط وجود علت به قرارداد، طرفین از یک هر ناحیه از موردتوافق تعهدات در تأخیر یا کار انجام دمع چنانچه

 جهیدرنت خسارات ادعاي طرح مورد در طرفین از یک هر براي را حقی گونهچهی شرایطی چنین باشد، ماژور فورس

 تعیین قرارداد طرفین از یک هر رايب که افقموردتو تعهدات انجام یا و قرارداد قیمت تعدیل یا صدمه ایجاد

 کرد. نخواهد ایجاد گردیده،
 

 

 

 : مکاتبات انجام جهت طرفین نشانی -12
 

 دانشگاه): ( کارفرما نشانی -     
  . مالی و اداري معاونت دفتر  56 پالك تیر سی تقاطع بعداز سخایی سرهنگ خیابان حافط خیابان تهران   : آدرس     
 1136813518 پستی کد     
 66727942دورنگار   66734008 تلفن:    

 
 : ) شرکت پیمانکار(  نشانی -    
     ........................................ ، تهران :  آدرس    

 ................................................ :کدپستی و       
 ر...........................نماب     ...........................-........................... ثابت تلفن     

 ..............................:  عامل مدیر  همراه و       
 

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

 شده ابالغ  ارسالی هاي نامه و مکاتبات کلیه صورت این غیر در سازند. مطلع دیدج آدرس از را یکدیگر ساعت 48 ظرف

 باشد. نمی پذیرفته اطالع عدم عذر و تلقی
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