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 (1911-1044هنر) دانشگاه  مکانیکی و برقی تجهیزات و تاسیسات راهبری و بازسازی و نگهداری ، تعمیر قرارداد

 : ونیقان  استناد  

   . است گردیده منعقد  هنر دانشگاه امنای تأهی مصوبه معاملاتی و مالی نامه آیین 04 ماده ضوعمو چارچوب در قرارداد این 

 هنر دانشگاه   : رما(کارف ) دستگاه نام-1

 10449149141  : ملی شناسه شماره

 0110-1094-1919  : اقتصادی کد

 : )کارفرما(دستگاه نماینده سمت و نام-2

 مالی( و اداری )معاون       قنبریان داوود دکتر

   قرارداد(: طرف ) شرکت نام-3

 

 : شرکت ثبت شماره

 -------- : ثبت تاریخ

 : شرکت ملی شناسه

 شرکت تصادیاق کد

  : بورس فرا سهشنا

   :عامل مدیر نام   

   ملی: کد  

 

 شرکت صلاحیت تعیین گواهینامه تاریخ و شماره-0

 البرز و تهران استان اجتماعی امور و کار اداره  :از 

 

 44444444444444.تاریخ:       44444444444.  شماره:

 

 برنامه و مدیریت از پیمانکاری صلاحیت گواهینامه

 تهران استان زیری

 ...............تا تباراع------ مورخ   ------شماره

 قرارداد: طرف شرکت نمایندگان  نام-9

  شرکت معرفینامه طبق -1

2- 

 

 :قرارداد ناظرین  نام-4 

  عمرانی طرحهایبر نظارت و فنی دفتر مدیریت  -1

 وکرج تهران در ها پردیس عمومی امور مدیران-2

 (دادقرارناظر گان)نمایند

 

 : دانشگاه  مناقصه( ) معاملات کمیته برگزاری صورتجلسه  تاریخ و  شماره-9

 4444444444444: تاریخ                                      44444444444          :  شماره          

 

  

 مکانیکی و برقی  تجهیزات و تاسیسات  راهبری نظارت ، نگهداری تعمیر، خدمات    :کار نوع وقرارداد موضوع -4

 وکرج شهرتهران در  هنر دانشگاه آبرسانی منابع و ها 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  اعلام  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 0 و تهران در  نفر 9  : نیاز مورد کار نیروی تعداد      

 : قرارداد  جامان تاریخ و مدت -1

 91/9/1044   لغایت  1/4/1911 از  : تاریخ       شمسی  سال یک  مدت:         

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

  دهد. ادامه خود تعهدات انجام به قرارداد قیمت و شرایط همین با کارفرما ابلاغ طبق ماه
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 : ر اعتبا تامین محل و قرارداد  مبلغ -14

       .................................     د:عد با : سالانهقرارداد مبلغ کل       

 تمام. ریال ................................................................................حروفب                                                           

 را حقی هیچگونه پیمانکار برای و بوده قرارداد این مالی اعتبار سقف تعیین منظور به بند این در مندرج مبلغ    : تذکر    

  کرد. نخواهد ایجاد حقوقی لحاظ به

 . دانشگاهایی( هزینه ) جاری باراتاعت  : اعتبار تامین محل      

   . باشد می اعتبار تامین قابل اسلامی خزانه اسناد محل از درصد 94 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 واریزی

 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 %14 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 94

 

 

 : تعهدات اجرای  حسن تضمین -12

  نامه ضمانت یک طی را قرارداد کل مبلغ درصد 14 قرارداد انعقاد با همزمان بایست می قرارداد طرف شرکت-1

 قراردهد. ( هنر دانشگاه ) کارفرما اختیار 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 -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 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 -9

 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-0

 پذیرد. می انجام کارفرما وگواهی

 

 قرارداد: اصلاح روش -91 

 (%29 ) درصد پنج و بیست تا را قرارداد مبلغ جمع  قرارداد طرف شرکت به کتبی ابلاغ با ضرورت صورت در میتواند  کارفرما -1 
 . دهد  افزایش یا کاهش

 این از استفاده اجازه، قرارداد این موضوع خدمات انجام در خود مستخدم نیروهای حضور صورت در میتواند کارفرما-2

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

 شرایط هرگونه عمومی مقررات رعایت و قرارداد این اجرای حسن جهت در ضرورت صورت در تواند می کارفرما -9

  . نماید الحاق قرارداد این به را داندب لازم که  را اختصاصی

  میشود. اضافه قرارداد مبلغ به کارگران حقوق تعداد به فقط کار شورایعالی بخشنامه طبق 1044 سال جهت کارگران حقوق افزایش صورت در -0
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 موضوع قرارداد: اختصاصیشرایط  -10

 شامل ديگ، مشعل، پمپ، چيلر، منابع و تجهيزات  تكترريتزو و  هاتجهیزات موتورخانهو راهبری و باز سازی (تعمیر و نگهداری 1

.. نيزا سزرويس ورته تنزیتزی  و مزوردیماهانه  هفرگو،ز سرويس تعم تکليه هوتساز ها شيرآكا  و تابلو های برق  و دسرگاه کلرتتور ،

 قبل تز شروع فصل گرما.يتماه سرمايشو و تجهيات  قبل تز شروع فصل سرما و تأسيسا  يتماه گرمايشو و تجهيات  تأسيسا  

ها و محوطزه، رمان)سزرد و گزر ا تعزم تز سزا بويژه پمپ های زمينو و هوتيو رسانی سیستم آبو راهبری (تعمیر و نگهداری 2

صزور  های كباسشزويو به، ماشزي  ها، كوتز  بهیتشزروکشوكوكه، شيرآكا   تأسيسا  بهیتشرو شامل تطفای حريق ونشانو وآتش

 تی.موردی و دوره

 کننزیه تعزم تز کزوكرآبو،کننزیه و  ن ها، كزوتز  گر کشزوشامل كوكه سیستم حرارتی و برودتی و راهبری  (تعمیر و نگهداری9

 پتيج و تسزیيل  ،کوئزل، رتديزاتور،ک ، هوتسزاز ف سزردک ، بزرخ  نز کوكرگازی، چيلر، سرد انه، يخچال  انگو و صنعرو، آب

که هميشه وضزعي  بهزره بزردتری تی.صور  موردی و دورهبه ساير تجهيات  و گازی و برقو، بخاری برقو ، آبگرمت  يوني ، هيرر

 دتشره باشنی.

پمزپ هزای زمينزو و مرر با تكترروپمزپ، تزابلو بزرق و  05نيمه عميق به عمق حیودتً  حلقه چاه دوهبری تعمیر، نگهداری و راا4

 بردتری باشی.آماده بهرهمو بايس  طور دتئم که به و پرديس کرخ بقيه تجهيات  مربوطه در مجموعه باغ ملوهوتيو و 

و  سا رمانها و محوطه هزا ، روشنايورسانوبرقرق، سيسرم شامل تابلوهای ب(تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات الکتریکی 9

 و ژنرتتور برق تضطرتری. هااها و كوتز  تكترريتو مربوطه در سا رمانکشوسيمدتک  ونورپردتزی )

ها ضزروری بردتری مناسب تز آندتنشگاه جه  بهره سایر خدماتی که در قالب تعمیر و نگهداری فضاها، تأسیسات و تجهیزات(4

 تكذکر  وتهی بود.ه و به جه  ت رصار در بنیهای فوق نيامیه مشمول  یما  فوقبود

سزا    –های متزانيتو تیترك جرثقيزل و ماشزي  –کاری عمليا  پرس –عمليا  ترتشتاری  –ها پيچوسيم) انجام موارد خاص(9

عمليزا  دت لزو شزناورهای چزاه  -غييرت  و نوسزازی،ت –تعمير کمیرسزورها  –تپرتتورها  رتعمي –تعمير کنیتنسور   -قطعا  يیکو 

با نظر کارشناسی ناظر نقص کار اگر .(يابزیها نياز موکارهای جیيی تأسيساتو که دتنشگاه برحسب شرتيط به آنومجموعه باغ ملو 

دیهی بد ، قراردادایجاد نشدده باشدد موضوعطبق به موقع بازسازی نگهداری و ،تعمیر، سرویسعدم اجرای  علت ه بقرارداد ، 

کارفرمدا پرداخدت توسدط با ارائه فاکتور پس از تائیدد نداظر،   که ها به عهده کارفرما خواهد بوداست هزینه تعمیرات آن

  خواهدشد.

هزا مجزید آن و رته تنیتزی ها برتی تعمير و نصبآنقطعا  و  ارخ کردن تجهيات  باز و بسره نمودن  کنیه کاری محل تعمييرت  و :تذکر- )

 ا.   پيمانتار تس جاو تعهیت

ها و محوطزه دتنشزگاه نيزاز دتشزره باشزی در عمليا  تأسيساتو در سا رمانجه   جائو هرگاه کارفرما به عمليا  سا رمانو-ا8

عنوتن نيروهای نگهزیتری تأسيسزا  شیه بهغيرتز نيروهای معرفوصور  تبلاغ ناظر به پيمانتار، بايسرو موترد رت توسط نيروهايو به

بزا ترتئزه بازسازی سا رمانو محل تعميزرت  های تا  للو در عمليا  نگهیتری تأسيسا  پيش نيايی. بیيهو تس  هاينه تنجا  دهی

 وسيله کارفرما در وجه حساب بانتو پيمانتار پردت    وتهی شی.فاکرور توسط پيمانتار و پس تز تائيی ناظر، به

قیتما  كاز  برتی تي  تغيير به عهیه کارفرمزا بزوده وكزو  زیما  تعميزر و هاينه تی جیيی فضايا تيجاد ادر صور  نياز به تغيير 1

 توتنی دتشره باشی.گونه تدعائو نموتي  قرتردتد بوده و تز تي  باب  پيمانتار هيچموضوع فضاها کماکان مشمول  و رتهبری نگهیتری

وبزويژه  تنجزا   زیما  تايزپ و  تدتری تأمي  وسزايلآكا  موردنياز و همچني  وسايل و ماشي  ،تباترکارتجهيات  وو حمل تهيه ا41

 نیترد.  تعهییگونه  هيچبه عهیه پيمانتار بوده و کارفرما ی کارکنان و کارگرتن شرک  رفاهو، تياب و ذهاب و غذت وتمور ،تتثير
یمانکار موظف است   گازی ،برقی و مکانیکی  دانشگاه  پ  جدید برودتی و حرارتی نیاز به خریدتجهیزاتضرورت ودر صورت (  11

 اقدام به خرید و نصب آن نماید. دانشگاه ، امورمالی ازوک  و اسناد خزانه صکاوراق  در قبال تحویل با تایید ناظر کارفرما 
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 : کارفرما تعهدات -91

 یهاهاينه تس  موظف رماکارف-نمايی. معرفو قرتردتد فطر پيمانتار به قرتردتد ناظر عنوتنبه رت نفر دو يا ي  تس  مرعهی کارفرما -1

 صور  ترتئه قبال در ماهانه کار تنجا  تز پس ماه دو حیتقل تدتری مرتحل طو ،يافرهتخصيص تعربارت  محل تز قرتردتد  یما  تنجا 

 توسط مربوطه میترك ساير و قانونو  کسورت  ساير و  کارگرتن وتريای بيمه و حقوق پردت   كيس  و ماهانه شیه تاييی وضعي 

 دهی. ،قرترپيمانتار ت ريار در قرتردتد ا تنج جه  رت كاز  تطلاعا  تس  مرعهی کارفرما -نمايی. پردت   ،مانتارپي

 همرته  دتنشگاه موردنظر یهامتان در شرک  نماينیه تسرقرتر جه  رت سبومنا محل  موجود تمتانا  به نسب  تس  مرعهی کارفرما-2

  نماينیگان تدتری   یما  و فتس و تتثير و تايپ  یما  و رتيانه و تدتری ت تجهيا و  تزكو دهی.)کليه ت رصاص دت لو تلف   ط ي 

 تس ا پيمانتار  عهیه به

                                                    پيمانتار سوی زت مربوطه گوتهينامه ترتئه قبال در تفاودهترزش بر ماكيا  تحرساب به نسب  تس  مرعهی کارفرما -9

 ی.نماي  تقیت 

 : پیمانکار تعهدات -41

 بویژه واگیردار) بیماریهای با مبارزه ستاد دستورالعمل اساس بر پزشکی و بهداشتی پروتکل کامل رعایت **    

 . است الزامی قرارداد موضوع محلهای در مربوطه عوامل و پیمانکار توسط  کرونا(

کوكرهای  ها وکوئلها و رتدياتورها و ف هفرگو کليه تابلوها و قطعا  مرحرك در موتور انهطور مرتب و گردد بهپيمانتار مرعهی مو-1

در متانهای موضوع  حرترتو و برودتو طور  لاصه کليه تأسيسا  متانيتو و برقوبه هوتکش ها و،پتيج های برقو و گازی ، تسیيل  ها آبو

رت به ناظر قابل بهره بردتری بودن کليه سيسرم ها و تجهيات   های هفرگو گاترش های كاز  رت تنجا  دهی ورت بازديی و سرويس قرتردتد

و هرنوع تجهيات  ها ها، تأسيسا  و پمپ  انهوضعي  سا رمان درهای تحرماكو بروز حوتدث و  سار  كذت مسئوكي -تسليم نمايی.

با آن رته تنیتزی سريع نسب  به تعمير وناظر باموترد فوق  هنگوهما اس  ضم و پيمانتار موظف بعهیه پيمانتار  وتهی بود  موضوع قرتردتد

 .های موجود رت مگر با دسرور کربو کارفرما نیتردگونه تغييری در سيسرمپيمانتار حق هيچ ..تقیت  نمايی  هاينه  ود جه  بهره بردتری

موضوع قرتردتد در تعهی پيمانتار  موترد و کنیه کاری و جمع آوری نخاكه و ضايعا  کار در محل تنجا  عمليا  تعمييرت  -2

  . تس  

تنیتزی )چهارا ساع  تقیتما  كاز  جه  رفع نقص و رته 4محض تعلان کارفرما ظرف حیتکثر گردد در موتقع كاو  بهپيمانتار مرعهی مو-9

 های مذکور رت تنجا  دهی.ها و دسرگاهدسرگاه

 طور مرتب و هفرگو تنظيم و به ناظر ترتئه نمايی.شیه تس  رت بهف کارفرما تهيه و تبلاغشود فر  کاری رت که تز طرپيمانتار مرعهی مو-0

هرگونه  جه  رت موتد، مصاكح و كوتز  ضروری موضوع قرتردتد ،ناظر  سفارش و تاييی نياز کارفرما با پيمانتار مرعهی تس   در صور -9

رت همرته صور   مبلغ آن  پس تز تائيی ناظر، معربر رروقبال ترتئه فاک ودر ايی تحويل نمو  ريی  در تسرع وق  ، و برقو عمليا  تأسيساتو

 درياف  نمايی. تمورماكو تز وضعي  ماهانه 

 بينو و سفارش قطعا  و كوتز  موردنياز موضوع قرتردتد رت تسليم ناظر نمايی.صور  ماهانه پيشبايس  بهپيمانتار مو-4

وسيله ي  نفر و تكترريتو رت به ، ومتانيتتاسيسا  عنوتن تتنسي  وسيله ي  نفر به  متانيتو رت بهپيمانتار مرعهی تس  کليه تعميرت-9

 عنوتن تتنسي  برق باتجربه کافو درزمينه نگهیتری تأسيسا  و با توجه به موضوع قرتردتد تنجا  دهی.به

كاز  در کارگاه برتی کارگرتن، وسايل تيمنو و حفاظرو كاز  رت تهيه پيمانتار مرعهی تس  در تجرتی مفاد تي  قرتردتد علاوه بر تأمي  تيمنو -4

و در ت ريار تفرتد حاضر در کارگاه قرتر دهی و کليه شرتيط، مقررت  و نتا  تيمنو و حفاظرو رت رعاي  نمايی. بیيهو تس  مسئوكي  کليه 

عوتقب و تثرت  ناشو تز آن تز قبيل سو رگو، نقص عضو  گرفرگو و غيره وحوتدث و سوتنح تحرماكو در حي  عمليا  تز قبيل سقوط، برق

 گونه مسئوكيرو در تي   صوص نیترد.کارگرتن و غيره به عهیه پيمانتار بوده و کارفرما هيچ

طبق (باشنیماهرو  و تجربه کافو خصصمیترك تجی شرتيط و مجرب که دترتی ساعرها تفرتد کافو، فنو، وت 44بايس  دتئماً )پيمانتار مو-1

 جه  تنجا  موضوع قرتردتد با تاييی ناظر بتارگمارد. كيس  پيوس ا

به ناظر قرتردتد  رتموردنياز جه  تنجا  عمليا  قرتردتد در دتنشگاه  آكا  تري  تمتانا ، تجهيات  و تباترکاملكيسرو تز، پيمانتار مو بايس  

 ی ندتشره باشت ريار می  قرتردتد دردر ترتئه دهنی و نياآنرت

کنی ثب  شود. ضمناً در  صوص کار  حضوروغيابا تعيي  موبابايی بر مبنای روشو که کارفرما ) شرک ود و  روخ و حضور تفرتد ور -14
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ساع   4بايسرو سريعاً نسب  به دعو  تفرتد موردنياز  ود تقیت  و حیتکثر ظرف می  تعميرتتو که نياز به تفرتد بيشرری باشی پيمانتار مو

 ان رت به محل تعات  نمايی.تز زمان تعلا ، آن

تا يابنی کرباً به کارفرما تعلا  نمايی، در دتنشگاه حضور  قرتر تس مشخصا   ود و کارکنان  ود رت که میترك وپيمانتار موظف تس  -11

 جايگاي   خصمعرفو شموظف به در گاينش   عی  تاييیدر صور  پس تز گاينش توسط میيري  و ناظري   دفرر فنو دتنشگاه بتار گيرد و 

  باشی.مو  ديگری

 .دتده تس  به کارکنان  ود  قبل تز تنجا  قرتردتدتی كاز  رت های تخصصو و حرفهآموزش که نمايیپيمانتار تعهی مو-12

ترتئه نيروی تنسانو  ودرت به کارفرما   و عی  تعرياد ، کار  سلام  و بهیتش  يتماه پس تز تنعقاد قرتردتد گرددپيمانتار مرعهی مو-19

 . هاينه تنجا   یما  فوق بعهیه پيمانتار تس  نمايی.

 باشی.های جاری دتنشگاه، حفظ تسرتر و نتا  و ضوتبط تيمنو موپيمانتار و کارکنان آن موظف به رعاي  نظا -10

و در صور  عی  رعاي  مقررت  و ضوتبط مربوطه به تشخيص  تنی ضوتبط ت لاقو و تسلامو رت مرتعا  نماينیکارکنان پيمانتار موظف-19

 ساع  تعيي  و معرفو نمايی. 48کارفرما ت رتخ و پيمانتار موظف تس  جانشي  مناسب رت ظرف 

و ضمان  حس  رفرار و ت لاق کارکنان پيمانتار و کيفي  تنجا  کار آنان به عهیه پيمانتار تس  و پيمانتار در مقابل کارفرما بايسر-14

 پاسخگو باشی.

گونه بر ورد سوئو با کرده و هيچرعاي  کليه موتزي  و شئون دتنشگاهو رت  نیموظف ت در محيط دتنشگاه و کارکنانش  پيمانتار-19

مسائل  ود رت  ناظر قرتردتد ی و فقط تز طريق کارفرما و يا ندتنشگاه نیتشره باش و ساير ترباب رجوع  تسرادتن، کارمنیتن و دتنشجويان

 ی.نوفصل نمايحل

ها رت باشنی و بايی هنگا  تنقضاء يا فسخ قرتردتد آنپيمانتار و کارکنان وی مسئول حفظ و نگهیتری تموتل تحويلو توسط کارفرما مو-14

ه  در صور  كاو  بصور  تمانو جذکر تس  تموتل مذکور در مجلس تحويل و تحول به کارفرما تحويل نماينی. قابلعيناً و مطابق صور 

شیها در و پيمانتار و هر ي  تز کارکنان پيمانتار )که تموتل دتنشگاهو به وی سیرده تحويل دتده ميشود تنجا  موضوع قرتردتد به پيمانتار 

و مسئوكي  تضامنو دترنی. بنابرتي  چنانچه ضرر و زيان و نقصانو در تموتل به تموتل وتبنيه يا تشخاص تعاده تموتل و جبرتن  سارت  وترده 

های دتنشگاه هنر وترد گردد و محرز شود که تي  تمر ناشو تز تخلف و يا قصور ها و محوطههای کارفرما يا به تفرتد مسرقر در سا رماندترتئو

ضامنو يمانتار در جبرتن ضرر و زيان وترده به تفرتد و کارفرما مسئوكي  تکارکنان پکاری پيمانتار يا کارکنان وی بوده، میيرعامل و و تهمال

 دترنی.

کليه قبال پيمانتار متلف به تجرتی کليه قوتني  و مقررت  سازمان تأمي  تجرماعو و وزتر  کار و تمور تجرماعو و ساير مرتجع قانونو در -11

ليه حقوق و رأساً مسئول پردت   ک و بوده مرعهیباشنی  ود که برتی تنجا  موضوع قرتردتد در دتنشگاه هنر مودر ت ريار کارکنان مطاكبا  

 33 ماده ي  تبصره تجرتی در جا  وتهی بود. بیيهو تس  کارفرما در قبال کارکنان مذکورمرعلقه کارکنان  ود و کسورت  ماتيای قانونو 

 دتش . نخوتهنی زمينه تي  در تعهیی هيچگونه کار قانون

 زمان در کارگرتن ماتيای و دسرماد  تفاتيش بر نومب  تجرماعو تمور و کار وزتر  بخشنامه و دوك  مصوبا   تبلاغ صور  در تبصره:

 فقط  کربو در وتس  طو سیس و   نمايی ت   پرد رت کارگرتن ماتيای و حقوق جیيی قانون طبق تس  موظف ،پيمانتار قرتردتد تي 

 نمايی مطاكبه کارفرما تز رت کارگرتن ماتيای و حقوق تفاتيش ناشو تفاو  مابه مبلغ

بخش و مورد تائيی باشی و ناظر تي  حق رت دترد که کيفي  و کمي  و رضاي  کاملا تخصصو با کيفي  عاكوبايسرو  رپيمانتاکيفي  کار-24

عملترد پيمانتار رت در هر زمان که كاز  بیتنی با نظر  ود مورد کنررل قرتر دهی و پيمانتار متلف به همتاری بوده و موظف تس  به کليه 

 ها عمل نمايی و نسب  به باكا بردن کيفي   کار نهاي  سعو و تلاش  ود رت بتنی. آنتذکرت  ناظر توجه نموده و به 

بايسرو باسابقه کار مفيیا رت دترت باشی و تي  مهنیسي   تاسيسا  پيمانتار موظف تس  نيروهای مرخصص )مهنیس برق و متاني -21

 ترتئه نماينی. به ناظر کشو نموده و گاترش مربوطه رت به تأسيسا  سر ) غير تز موتقع تضطرتری و  اصابارحیتقل ماهيانه ي 

 مايی.نتز سوی کارفرما تقیت  شیه آشنا باشی و مطابق با برنامه ترتئه )نگهیتری پيشگيرتنها PMبايس  با روش پيمانتار مو-22

ياز قبل تز تتما  سو   دتشره باشی و در صور  ن هرگونه سو   در مخازن رتپيمانتار موظف تس  نظار  مسرمر بر مياتن -29

 مرتتب رت کرباً به ناظر جه  تهيه آن تعلا  نمايی.

هرروزنسبت به روشن نمودن  در مصرف انرژی و نگهداری تاسیسات ضمن کنترل دقیق  پیمانکار موظف است -20



  6 

از دقیقه قبل 94 خاص دانشگاه در هر فصلموجود در ساختمانهای سیستمهای حرارتی و برودتی کلیه تجهیزات 

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

 : نظارت-91
 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

 جودمو مفاد از هریک انجام یا و  تعهدات دراجرای پیمانکار کارفرما، تأیید و  ناظر کتبی گزارش اساس بر صورتیکه در-

 و نگهداری و سرویس و تعمیر در بویژه قرارداد موضوع  تعهدات از هربند انجام در ونقض کیفی یا کمی لحاظ به  قرارداددر

 شد: خواهد ذیل  شرح به  جریمه مشمول  باشد( داشته ورقص تجهیزات کلیه بموقع راهبری

 .میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از جریمه درصد  %9 اول مرحله در (1

 . میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از  جریمه درصد %14 دوم مرحله در (2

 ناظرکارفرما، نمایندگان حضور با ای کمیته در همکاری ادامه یا فسخ موضوع ،جریمه  %24 کسر ضمن سوم مرحله در  (9

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

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

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

 

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

  تحویل  برداری بهره وقابل  سالم بلیق پیمانکار از  قرارداد ناظر نظارت با کتبی صورتجلسه یک طی د قراردا ابتدای

  نماید تحویل بعدی پیمانکار یا  کارفرما به استفاده قابل و  سالم شیوه همان به قرارداد پایان در و گرفته

 

 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 درصدی میزان به تواند می دانشگاه -کارگران مطالبات پرداخت عدم و،موقع(

 نماید. خسارت اخذ شرکت هایسپرده و هانامه

 

 

 قرارداد موضوع اجرای هایمحل -14   

 : تهران*

 –تیر سی خیابان از بعد-سخائی سرهنگ خیابان –تیر سی درخیابان واقع دانشگاه( مرکزی ملی)ستاد باغ پردیس(3

 94 پلاک

  آن در موجود ی ساختمانها و ها محوطه کلیه-

  بزرگمهر خیابان روبروی انقلاب، - عصر ولی چهارراه از بالاتر 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 واقعسینماوتئاتر: دانشکدة (9

 دانشکده با مرتبط  ساختمانهای  و بوستانها سایر و  14 شماره آموزشی ساختمان و (19)شماره اداری ساختمان 

 شهید کوچه نبش ولیعصر به نرسیده  انقلاب خ در واقع 0و2 پلاک دو در نگارخانه و اجتماعی و فرهنگی معاونت (0 

 مربوطه های محوطه و فضاها طبقات هکلی با بالاور

 914 شماره اسلامی، جمهوری خیابان از تر پائین جنوبی، فلسطین درخیابان واقع : حراست ساختمان(9

 : آدرس سه در تهران در  دانشجویی ی هاخوابگاه ساختمان کلیه  (4

  بالاور 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 دخترانه خوابگاه-

 *کرج:

 بلوار مطهری، خیابان، آزادگان میدان واقع ( درآن موجود ساختمانهای و وبناها فضاها کلیه و) فارابی پردیس (مجموعه
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 : ...شامل اوج شهرک روبرو بوعلی خیابان  نبوت،

 و  ورزشی  های سوله  حراست و ها ونگهبانی فرهنگی ،پژوهشی،، آموزشی ، اداری ی ساختمانها و ها محوطه هکلی-1

 و  چمن وزمین  وانبارها نقلیه و سبز فضای ساختمانهای  فارابی پردیس و موسیقی و تحسمی  های ودانشکده آموزشی

 هاو فضا این در قرارداد موضوع به مربوط آنچه هر و کاره مهنی و فعال غیر و فعال وساختمانهای  چاهها و  آبرسانی منابع

   است. ساختمانها

 خودگردان و دخترانه و پسرانه  خوابگاههای . انبارها ها، آشپزخانه و رستورانها  شامل دانشجویی ساختمانهای کلیه-2

 سوی از شده معرفی نهایمکا سایر و باز های محوطه سایر و بوستانها  آبرسانی و برق سیستمهای و حصارها و

 ... و برداری بهره قابل غیر ساختمانهای و  ناظرکارفرما

  

 : قرارداد عمومی شرایط-11

 

 و نبوده  3331 ديماه 42 مصوب دوك  کارکنان میت له منع قانونو كايحة در مذکور ممنوعي  مشمول که تس  معررف پيمانتار-1

 آنان نمودن ذينفع و سهيم و تكذکر فوق قانون در مذکور تشخاص عناوي  تز عنوتن هيچ به قرتردتد تجرتی پايان تا که نمايی مو تعهی

 وصول رت وترده  سارت  کليه و فسخ رت قرتردتد ميروتنی کارفرما فوق تعهیت   لاف صور  ودر ننمايی تسرفاده قرتردتد موضوع در

 نمايی.

 مشاهیه صور  در کارفرما نیترد. حقوقوا يا حقيقو تز )تعم جاتً يا کلاً رديگ تشخاص به رت قرتردتد موضوع وتگذتری حق پيمانتار  -2

 نمايی. وصول رت وترده  سارت  کليه و فسخ رت قرتردتد ميروتنی تخلف

 عهیه به کلاً قرتردتد موضوع با هرتبط در  ماموري  و کار تنجا  زمان در پيمانتار کارگرتن برتی تحرماكو حوتدث وقوع جبرتن -9

-مو پيمانتار عهیه به کاملا تجرماعو تامي  و  کار قوتني  و مقررت  رعاي  و کار تز ناشو حوتدث هرگونه ومسئوكي  تس  ارپيمانت

 باشی.*

 سوی تز کارگرتن حقه وحقوق قانونو هایپردت   رعاي  عی  بر مبنو تجرماعو وتمور کار وزتر  تعلا  با تس  موظف کارفرما -0

 تقیت  قرتردتد كغو به نسب  مربوط مقررت  رعاي  با گيرد،مو صور  روزا 35)هرکیت  فاصله با ت طار بار دو تز پس که ذيربط پيمانتار

 به تكمعاملها سياه)ممنوع كيس  در درخ جه  رت شرک  نا  باشی.ومو ممنوع مابور پيمانتار با قرتردتد گونه هر عقی آن تز پس و نمايی

 ميیترد. علا ت وتبسره سازمانهای و مربوعه وزتر 

 بیون )قرتردتد موضوع  یما  مناسب کار تنجا  پيمانتارجه  نيروی تعیتد تفاتيش بركاو  مبنو ناظر و کارفرما تشخيص با -9 

  تفاتيش به نسب  تس  موظف پيمانتار ، یم  درحال نيروی تعیتد کمبود زمان در يا و  اص مقاطع در قرتردتدا مبلغ در تفاتيش

 . نمايی ت تقی تنسانو نيروی

 بهپيمانتار ملا  به جبرتن هرگونه  سار  ناشو تز عمليا  موضوع تي  قرتردتد که در تثر فعل يا ترك فعل وی و يا کارکنان تو -4

و باشی و کارفرما حق دترد رتساً  سار  وترده رت تعيي  و تز مطاكبا  پيمانتار کسر دتنشجويان و يا ساير تشخاص در محيط کار وترد آيی، مو

های وترده توسط پيمانتار يا هر ي  تز کارکنان وی رت به تشخيص توتنی  سار يا به هر نحو مقرضو ديگر تسريفا نمايی، بنابرتي  کارفرما مو

 ود و بیون نياز به مرتجعه به مرتجع قضايو و غيره تز محل مطاكبا  پيمانتار که ناد کارفرما وجود دترد بردتش  نمايی و چنانچه مياتن 

ها که آنهای پيمانتار ت ذ نمايی و درصورتوها و سیردهنامهتوتنی تز محل ضمان  سار  مذکور بيش تز مطاكبا  پيمانتار باشی کارفرما مو

 هم کافو نباشی کارفرما حق هرگونه تقیت  قانونو جه  مطاكبه بقيه  سارت  رت  وتهی دتش .

های تحرماكو ناشو تز تجرتی موضوع تي  قرتردتد و ر تنجا  تعهیت  و پردت    سار شخص میيرعامل و تعضاء هيا  میيره پيمانتار د-9

 قوتني  و مقررت  مربوط با پيمانتار مسئوكي  تضامنو دترنی.

گونه تفاتيش بهاء به هر عنوتن به تي  قرتردتد تعلق نخوتهی گرف  و تدعای پيمانتار در هيچ موردی در طول می  قرتردتد هيچ-4

 نشیه و تضافه وجهو به تو پردت   نخوتهی شی.پذيرفره

 دهی.کارفرما تطلاعا  كاز  رت جه  تنجا   یما  در ت ريار پيمانتار قرتر مو-1

 گونه رتبطه تسرخیتمو و قرتردتدی با دتنشگاه هنر نیترنی.کارکنان پيمانتار هيچ-14

 خوتهین تيجاد شرک  کارکنان ونير تسرخیت  و جذب ی زمينه در تعهیی هيچگونه کارفرما برتی آن فسخ يا و  قرتردتد می  تتما  -11

 شی.**

 کرده پيیت وقوف قرتردتد موضوع عمليا  تجرتی به مربوط تمور جميع کارو  صوصيا  و کيفي  و کميي  تز تس  معررف پيمانتار-12

  تس  آگاهو و تطلاع عی  تز ناشو که تی طاكبهوم تعررتض و تدعا هيچگونه .وحق تس  نموده تمضا و تاييی رت آن کافو وآگاهو علم با و
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 مرعهیبه و موظف پيمانتار و بوده قرتردتد كاينف  جاء شیه توتفق شرتيط و قرتردتد پيوس  ضمائم و تسناد کليه بنابرتي  نیترد رت

 باشی. مو آن کامل رعاي 

 رو و شرتيط عمومو پيمان عمل  وتهی شی.کليه موتردی که در تي  قرتردتد ذکر نشیه تس  مطابق با مقررت  جاری مملت-19

در صور  هرگونه ت رلاف کارفرما و پيمانتار )بجا موتردی که نظر کارفرما قاطع باشیا موضوع ضم  رعاي  مقررت ، با توتفق طرفي  -10

 ز  تكاجرت  وتهی بود.حل  وتهی شی. در غير تي  صور  موضوع توسط مرتجع ذی صلاح مورد رسيیگو قرتر گرفره و نريجه برتی طرفي  كا

 : ماژور( فورس ) نشدهینیبشیپ طیشرا - 24  

 یک هر کنترل و اختیار حیطه از وقایع، آن از جلوگیری که شودمی اطلاق خاص زمانهای در وقایعی به ماژور فورس

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

 شیوع  عمومی، اعتصابات و انقلاب ،(نشده یا شدهاعلام از) جنگاز ناشی اجباری تعطیلات باشد. غیرممکن هاآن

 یهایسوزآتش همچنین و سابقهبی یهاسالیخشک غیرعادی، های طغیان و سیل زلزله، ،واگیردار یهایماریب

 شود.می محسوب قهری 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 عدم چنانچه

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

 تعیین قرارداد طرفین از یک هر برای که افقموردتو تعهدات انجام یا و قرارداد یمتق تعدیل یا صدمه ایجاد

 کرد. نخواهد ایجاد گردیده،

 

 

 

 : مکاتبات انجام جهت طرفین نشانی -12
 

 دانشگاه(: ) کارفرما نشانی -     

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

 1194419914 پستی کد     

 44929102دورنگار   44990444 تلفن:    

 

 : ( شرکت پیمانکار)  نشانی -    

     ........................................ ، تهران :  آدرس    

 ................................................ :کدپستی و       

 ر...........................نماب     ...........................-........................... ثابت تلفن     

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

 

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

 شده ابلاغ  ارسالی های نامه و مکاتبات کلیه صورت این غیر در سازند. مطلع جدید آدرس از را یکدیگر ساعت 04 ظرف

 باشد. نمی پذیرفته اطلاع عدم عذر و تلقی
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 قرارداد: طرفین ضاءام

 

 

 ،واعتبار  متحدالمتن  و متحدالشکل سخهن 0در و آن پیوست ضمائم همراه   صفحه4  در مندرج ماده21 در قرارداد این 

 . باشد می الاجرا لازم طرفین برای اجرا تاریخ از که گردید مبادله و امضاء، تنظیم، تهیه

 

 

 

 

 داد:قرار طرف امضاء و مهر                                                                                     : کارفرما امضاء و مهر     

 

 نماینده: خانوادگی نام نام                                                                                     نماینده: خانوادگی نام نام    

 ..................................                                                                                                      قنبریان داوود         

 مدیرعامل( )                                                                                                    مالی( و اداری معاون )    

 

     امضاء: ومهر محل                                                                                                  : امضاء ومهر محل          

 

 

 

 


