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 ساخیمان های شرکت، تهيه و تامين کليه مواد و وسائل الزم مصرف  از قبيل سفيد کننده و صابون، ماای  

ممهور به مهر اسیاندارد و پروانه وزارت بهداشت برابار  .... ظرفشوی ، دسیشوی ، اسکاچ، پارچه تنظيف و 

 سایر موارد مربوط به پشیيبان  و اداری (،ج1ليست پيوست شماره
 پذیرای  و ارائه خدمات تشریفات(خدمات،ب(الف:نوع کار -1-9
 شاغل درسالارائه خدمات به هرنفر (میرمرب ،ب(الف:واحدکار-8-9
 نفر 01نفر (ب      مترمربع0011مترمربع(الف:حجم کار-3-9

 مطلوب:کيفيت کار-4-9

جاروبرق ،دسیگاه های پوليش،کف ساب و سایر تجهيزات مرتبط باا کاار   :امكانات و تجهيزات موردنياز-5-9

 نظافی  و پذیرای 

 :سایر-3-9

سااخیمان مرکازی   -ابیدای شهرک پيام-پاسدارانخيابان -سنندج:دنشاني محل انجام خدمات موضوع قراردا 

 ساخیمان مرکز بوجاری-جاده سنندج2کيلومیر-شرکت خدمات حمایی  کشاورزی و شهرسیان قروه

 

1 



 یکسال شمس   : مدت زمان انجام قرارداد -01

 91/5/1933: تاریخ خاتمه    1/6/1931:تاریخ شروع

 :مبلغ قرارداد -11

ازاء و بااه........... انجااام موعااوع قاارارداد باارای میرمرباا  مبلاا  جهاات :ارزش واحااد هاار کااار -1-11

  ریال................هرنفر

 (:ارزش حجم کل کار)مبلغ کل قرارداد -8-11

شامل هزینه های پرسنل ، مواد مصرف ، تجهيزات و هزیناه و   که............... ارزش حجم کل کار  به مبل 

 .قرارداد م  باشد 15ماده  22به تبصره این ماده و بند  بعالوه هزینه های مرتبطسهم مدیریت 
در صورت انجام کار اعاف  حسب مورد براساس مرررات قانون کار و توافق بعمل آمده با درخواسات  :تبصره

 .کیب  کارفرمابازای هرنفرتا سرف مبل  کل قرارداد پرداخت خواهد شد
شده خارج از ساعات اداری و یا ایام تعطيال باه موجاب    کارفرما م  تواند صرفاً درمرابل کار انجام :1تبصره

 .ليست تنظيم  پس از تایيد کارفرما  برای هر فرد اعافه کار پرداخت نماید

مرحله در پایان هرماه و پس از تهيه و ارائه صورت وععيت کاارکرد   12مبل  قرارداد ط   :نحوه پرداخت -18

ا در خصوص نحوه انجام کار و تعداد نفرات و پس از کسار  توسط پيمانکار و پس از رسيدگ  و تایيد کارفرم

 .کليه کسور قانون  قابل پرداخت خواهد بود

کارفرما ازهر صورتحساب ارائه شده توسط پيمانکارعالوه برکسور قانون  ، معادل ده درصد بعناوان   :تبصره

ر تضمين حسان انجاام   ده درصد کسو. تضمين حسن انجام کار کسر و مابر  به پيمانکار پرداخت ميشود 

 .کار پس از انجام کامل مفاد قرارداد و درصورت تائيد کارفرما، به پيمانکار پرداخت خواهد شد 

 .کسورات قانون  برای طرفين قرارداد الزم االجرا م  باشد:1تبصره

 :روش احالح قرارداد-13

قرارداد با اعاالن باه شارکت    کارفرما م  تواند در صورت عرورت نسبت به تغييرميزان کار موعوع -1-19

 .درصد کاهش  یا افزایش دهد% 25طرف قرارداد مردارو مبل  قرارداد را تاسرف

کارفرما م  تواند در صورت دارا بودن مسیخدم رسام  در خادمات موعاوع قارارداد باا توافاق        -2-19

 (ق و مزایای افراد مذکورحداقل به ميزان حرو)پيمانکار اجازه اسیفاده از این نيروها با کاهش مبل  قرارداد

 .به پيمانکار اعطا نماید

کارفرما م  تواند در صورت عرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مرررات عماوم ،   -9-19

 .شرایط اخیصاص  راکه الزم م  داند به این قرارداد الحاق نماید 

 :تیهدات کارفرما-14
 های الزم نماینده تام االخیيار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگ کارفرما یك نفر را  به عنوان  -1-11

 .کیباً به پيمانکار معرف  م  نماید 

 .کارفرما میعهد م  شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اخیيار پيمانکار قراردهد -2-11
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و هرنوع پاساخگوی  باه    کارفرما مکلف است عمانت حسن انجام کار و اجرای کليه تکاليف قانون  -9-11

 .مراج  ذیربط را از پيمانکار اخذ نماید

بابت عل  الحساب بيمه کسر خواهد شدکه وجه بيمه پاس  % 5از هر صورت حساب پيمانکار معادل  -1-11

 .از ارائه مفاصاحساب بيمه و تسویه حساب پيمانکار قابل اسیرداد خواهد بود

و ذهاب و سایر امکانات رفاه  پرسنل به شرکت هيچگونه کارفرما در خصوص غذا و سرویس ایاب  -5-11

مسئوليت و تعهدی ندارد بدیه  است درصورت تحویل غذا به قيمت تمام شده از صورت حساب شارکت  

 .کسر م  گردد

 (:پيمانكار)تیهدات شرکت طرف قرارداد -15
جاز  ( کارفرما)کليه تعهدات پرسنل  مربوط به قانون کار بعهده پيمانکار م  باشد و دسیگاه اجرای   -1-15

 . قانون کار هيچگونه تعهدی در این زمينه نخواهد داشت 19در اجرای تبصره یك ماده 

اخاذ تائيدیاه    پيمانکار مکلف است نيروی انسان  را که ایران  و دارای صالحيت اخالق  باشد را با  -2-15

 .حراست شرکت به کار گمارد

درصورت  که دسیگاه اجرای  میوجه تخلف پيمانکاردر پرداخات حراوق کارکناان خاود گاردد ،       -9-15

پرداخی  به کارکنان پيمانکار را از محل مبل  قرارداد از طریق ذیحساب یامسئول امور مال ، حسب ماورد  

 .مدیریی  پيمانکار کاهش خواهد یافت انجام خواهد داد و میناسب با آن هزینه های

پيمانکار یك نفر را به عنوان نماینده تام االخیيار خود جهت پاسخگوی  وایجااد همااهنگ  هاای     -1-15

بدیه  است نظارت بار حسان   .الزم درانجام امور خدمات موعوع قرارداد کیباً به کارفرما معرف  م  نماید

نل شرکت و رف  ایرادات احیمال  و انجام وظایف محوله باه عهاده   انجام امور و بازدید از فعاليت های پرس

 .ناظر پيمانکار م  باشد

سااعت   11حاداقل  )پيمانکار میعهد م  گردد که خدمات موعوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندی  -5-15

 .که به تایيد کارفرما م  رسد انجام دهند( کاردر هفیه

انسان  واجد شرایط ، امکانات و تجهيزات را به ميزان کاف  جهت   پيمانکار میعهد م  گردد نيروی -6-15

 .انجام خدمات موعوع قرارداد بکارگيرد
 .در هنگام مرخص  پيمانکار موظف به نيروی جایگزین برابر شرایط قرارداد م  باشد : تبصره 

 موعوع جام وظایفپيمانکار میعهد م  گردد مرررات قانون کارو قانون تامين اجیماع  را در ان -7-15

قرارداد و  تعيين مزد و حروق و مزایای کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگوی   به شاکایات و اجارای    

 عهده بگيرد آراء مربوط به هيات های حل اخیالف  کارگری وسایر تعهدات قانون کار را به

 .ندارد( اعم از حرير  یا حروق ) پيمانکار حق واگذاری موعوع قرارداد را به اشخاص کالً و جزئاً -1-15

 .روز کیباً به کارفرما اعالم گردد 5هرگونه تغيير در وععيت پيمانکار م  بایسی  ظرف مدت  -3-15

پيمانکار مکلف است ماهيانه تصویر ليست پرداخی  حروق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را   -11-15

 .ت به کارفرما ارائه نمایدکه به تائيد سازمان تامين اجیماع  رسيده اس
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به اسیثنای کارکنان موعوع )در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانون  کارکنان  -11-15

 .به عهده پيمانکار م  باشد( این قرارداد 19- 2بند 

افراد مرباوط  پيمانکار میعهد م  گردد برای نيروی انسان  شرکت در موارد عروری که به سالمت  -12-15

 .است کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید و عدم سوء پيشينه کيفری الزم م  باشد 

جهات  )پپمانکار میعهد م  گردد آموزش های تخصصا  و حرفاه ای الزم را باه کارکناان خاود       -19-15

 .بدهد ( واگذاری کار

هده پيمانکار اسات و پيمانکاار   عمانت حسن رفیار و اخالق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به ع -11-15

 . در مرابل کارفرما پاسخگو و ملزم است در صورت عدم تائيد کارفرما نسبت به جایگزین  نيرو اقدام نماید

 .پيمانکار موظف به رعایت نظام های جاری دسیگاه ، حفظ اسرارو نکات ایمن  م  باشد -15-15

تعهدات ، از پيمانکار جهت هرکدام از موارد اشااره   به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمين انجام -16-15

 باه شاماره   ............ کال مبلا  قارارداد عامانت ناماه معیبار و قاانون  باه مبلا          % 11شده به ميزان 
گردید که در پایان زمان قرارداد در صاورت تساویه حسااب کامال قابال       اخذ................مورخ..........

 .اسیرداد و ابطال خواهد بود

 مسئوليت جبران خسارت  تاخير و یا تعلل و یا عدم انجاام تعهادات باه هرميازان کاه کارفرماا       -17-15

 .دهد به عهده پيمانکار م  باشدتشخيص 

و ( برابر شرایط مناقصه و نظر کارفرما) پيمانکار میعهد به اسیفاده از لباس مناسب و میحد الشکل -11-15

 رعایت عمناً پيمانکار موظف به. ت انجام موعوع قرارداد ميگردددارای کارت شناسای  و حسن اخالق جه

 .قانون بيمه سازمان تامين اجیماع  م  باشد 91ماده 

پيمانکار مسئول هرگونه حوادث  است که ممکن است بر اثر انجام مفاد قراداد رخ دهد لاذا ملازم    -13-15

 .هيچ گونه مسئوليی  دراین خصوص نداردبه اسیفاده از وسایل ایمن  و حفاظی  م  باشد و کارفرما 

در صورتيکه کارگران پيمانکار درحين  خدمت خود دچارحادثه شاده و آسايب ببينناد پيمانکاار     : تبصره

مکلف است خسارت های وارده به کارگران را جبران نماید،بنابراین چنانچه از سوی مراج  قضای  حکما   

گردد،پيمانکارمسئوليت کارفرماا را از طریاق پرداخات    باشد صادر (کارفرما)که میضمن مسئوليت شرکت 

 .خسارت مربوطه تضمين م  نماید

پيمانکارطرف قرارداد میعهد  م  گردد مرررات قانون کار و قانون تاامين اجیمااع  را در انجاام      -21-15

د و را رعایات نمایا   (قاانون کاار   91موعوع ماده )وظایف  موعوع قرارداد و پرداخت حق السع  کارگران 

هرگونه پاسخگوی  به شکایات و اجرای آراء مربوط به هيات های حل اخایالف کاارگری و ساایر تعهادات     

قانون کار رابعهده بگيرد و بمنظور نظارت کارفرما تصویری از نسخه قرارداد نيروها توسط پيمانکار در بادو  

 .را بطور کامل پرداخت نماید پيمانکار موظف است اعافه کار تعيين  از طرف کارفرما.شروع  ارائه گردد

پيمانکار طرف قرارداد مکلف است ماهيانه ليست پرداخت  حروق و ليست بيمه ماه قبل کارکناان   -21-15

عمناً پرداخت حراوق پرسانل   .خود را که به تایيد سازمان تامين اجیماع  رسيده را به کارفرما ارائه نماید

بود و بدین لحاظ امور ماال  تمهيادات الزم را بعمال خواهاد       پيمانکار با نظارت امور مال  کارفرما خواهد

 .آورد
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در صورت پرداخت کمك هزینه های رفاه  در مناسبت های خاص به کارکنان شارکت پيمانکاار   -22-15

مکلف است نسبت به پرداخت معادل آن به پرسنل مشمول قرارداد خود اقدام نموده و مبل  مربوطاه را در  

 .ماهانه منظور و از کارفرما دریافت نمایدصورت حساب 

 :شرح و حدود خدمات

 :امور خدمتگزاری و آبدارخانه( الف

باا  ... جارو، ط ، پارو، جارو برق  و سایر لوازم و تجهيزات نظاافی  و : آماده کردن لوازم نظافی  ازقبيل  -1

کیری، سين ، ليوان، اسایکان،   رعایت کامل اصول بهداشی  و حفاظت از وسایل آبدارخانه از قبيل سماور،

و تميز و مرتب نگهداشین ....فنجان و نعلبک  همچنين اسیفاده از پارچه تنظيف و مواد پاک کننده مناسب 

 .آبدارخانه و وسائل و لوازم مربوطه آن در طول مدت قرارداد

یگزار روزاناه  توزی  چای برای کليه کارکنان مسیرر در ساخیمان های اداری شرکت توسط پرسنل خدم -2

 .نوبت بطور منظم  9

 شسیشوی وسایل پذیرای  اعم ازاسیکان ، فنجان، نعلبک ، سين ، قوری، کیری در ابیدای وقت -9

 پذیرای  الزم بابت مناسبت های مخیلف با دسیورنماینده کارفرما بایسی  توسط پيمانکار جهت -1

 .رت پذیردکارکنان یا مهمانان کارفرما در وععيت کامالً مناسب صو 

اقدام برای خرید موارد و وسایل پذیرای  مورد نياز در مواق  عروری همچنين نظافت محيط آبدارخاناه   -5

 .در پایان وقت هرروز 

انجام امور محوله ازقبيل توزی  مکاتبات و نامه های داخل   بين واحدها و دبيرخانه و حساب دسایور    -6

 .نوبت در روز  1مدیریت ذیربط ط  

ه جای  نيروهای مسیرر در آبدارخانه شرکت پس از هماهنگ  با مادیران ذیاربط و نااظر کارفرماا     جاب -7

 .امکانپذیر خواهد بود

 :امور نظافتي ( ب

 (با اسیفاده از پرسنل نظافیچ )نظافت روزانه 

 نظافت و تميز نمودن درب ورودی و محوطه ساخیمان و کف سالن های طبرات و اطاقها  الاقل  -1

 ( .کف پوشها با ط  و موکت ها با جاروبرق )دوبار طبق نظر نماینده کارفرما روزانه

 .تميز نمودن کليه نرده ها و راه پله های ساخیمان و راهروها  -2

نظافت و تميز نمودن ميز و اشياء روی آن، صندل  ها و مبل ها، فایل، تابلو، تمثاال، جالباسا ، چارا      -9

 .گوش  تلفن روی ميز، گلدانها، رادیو عبط، 

تخليه زباله های  اطاقها و راهروها در ظروف مخصوص و انیرال آنهابه محل جم  آوری زباله در محوطه  -1

 .بيرون از ساخیمان و یا داخل که توسط نماینده کارفرما تعيين خواهد شد

 .نظافت کليه آبسرد کن ها  -5

 .جارو نمودن و شسیشوی محوطه پارکينگ و حياط ساخیمان  -6

 .تميز نمودن دیوارها ی کاش  کاری شده ویا سنگ شده و یا آگوسیيگهای قابل شسیشو  -7
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 .تميز نمودن حباب  چرا  های روشنای   -1

 .نظافت گلدانها و کاسه زیر آنها و آبياری گلها و نظافت محوطه راهروها و راه پله ها  -3

اداری بسیه است در ساعات اوليه صبح قبال   گردگيری و نظافت اطاقهای  که درب آنها پس از ساعات-11

 .از شروع کار اداری که بوسيله کارکنان کارفرما باز خواهد شد

اعام از آئيناه    )نظافت و شسیشوی کليه توالت ها و دسیشوی  ها و حمام و عد عفاون  کاردن آنهاا     -11

 .و رف  گرفیگ  احیمال  لوله های فاعالب ( سرویس توالت،روشوئ  و جالباس  ها

 گردگيری و نظافت  کليه رادیاتورهای شوفاژ و سایر لوازم حرارت  و برودت  موجود در محل کار  -12

 .تميز نمودن قرنيزها و پيش آمد گيهای داخل اطاقها  -19

 جابه جای  و نرل و انیرال  اثاثيه و لوازم اداری شرکت در مواق  الزم حسب درخواست نماینده -11

 .و غيره کارفرما به انبارها  

 .ساخیمان های شرکت .....نظافت نمازخانه و محوطه تعاون  و انبارملزومات و -15

 :نظافت و عمليات هفیگ  

 .شسیشوو پوليش واکس کف اطاقهاو راهروها با دسیگاه های پوليشر و مواد مخصوص  -1

 .تميز نمودن چهار چوب دربها و پنجره ها و شيشه ها  -2

اسه توالیها و دسیشویيها با مواد پاک کننده مورد لازوم و عادعفون  کاردن    شسیشو و صيرل دادن ک -9

 . کليه دسیشوئ  ها

 .شسیشو و تميز نمودن دیوارها و کاشيها ی سرویس بهداشی -1

 .شسیشو و نظافت کف موتور خانه وانبارها و حياط خلوت ونور گيرها-5

 .نظافت و شسیشوی کامل ظرف زباله-6

 .های برق و کپسول های عد حریقتميز نمودن پریزها -7

 ( طبق نظر نماینده کارفرما)تميز نمودن کليه تابلوها و قابها،تمثالهاوفایلها و کمدها و کیابخانه ها-1

انجام عمليات هفیگ  مربوط به اتاقهای  که درب آنها بعد از ساعت اداری و روزهای تعطيل بسیه اسات  -3

 .در ساعات تعيين شده توسط کار فرما 

 .گردگيری پرده کرکره ها و لوردراپه ها و هواکشها و بلندگوها -11

طبق ... تميز نمودن کليه گوش  تلفنها و ماشين های اداری از قبيل ماشين حساب ،فیوکپ ،کامپيوترو -11

 .نظر اسیفاده کنندگان از دسیگاه های مذکور و با مواد پاک کننده مخصوص 

 :نظافت و عمليات ماهيانه

 .دن دیوارها و کليه امور نظافت که الزم باشد بوسيله پيمانکار انجام شود تميز نمو-1

شسیشوی پرده های کرکره و موکت ها و لوردراپه و مبلمان دفااتر در صاورت لازوم باا نظار نمایناده       -2

 .کارفرما، نظافت  پشت بام 

 .گردگيری وشسیشوی کليه لوسیرها و حبابهای سرف  -9

 :عمليات سه ماه یكبار
 .تميز نمودن کليه پرده های لوردراپه  و مبلمان و موکت ها و فرش ها  -1
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 .شسیشو ،تميز نمودن تابلوهای شرکت  -2

 .نصب کليه پرده ها که با هزینه کارفرما خشك شوی  شده است   -9

 .شسیشوی کليه موکت ها و فرشها بوسيله دسیگاه موکت شوی   -1

 :عمليات شش ماه یکبار

 .وششیشوی نمای شيشه ای ساخیمان نظافت  -1

 .شسیشوی مبلمان و فرش های نمازخانه  -2

 : ارائه سرویس در موق  لزوم و بنا به تشخيص کارفرما

 .شسیشوی کليه شيشه ها،پرده ها و دیوارها و لکه گيری موکیها و فرشها  -1

در شارکت و یاا   (ب موردحس)عمليات اتفاق  مانند برف روب  و کليه خدمات نظافی  پيش بين  نشده -2

 .خارج از شرکت با هماهنگ  نماینده کارفرما 

در صورت امکان و هماهنگ  با کارفرما ترتيب  اتخاذ شود که اکثر کارهای نظاافی  قبال و بعاد از    : تبصره

 ( .از قبيل شسیشوی موکیها،پرده هاو غيره)سرویس اداری و همچنين روزهای تعطيل انجام گردد

                                                          .پشتيباني توسا مدیر امور اداری و پشتيباني تیييص مي گردد خدمات مربوط به:ج

 :نظارت-01

واجاد  ( حرير  و حراوق  )کارفرما موظف است حسب کميت و کيفيت موعوع قرارداد فرد یا افراد -1-16

م دسیگاه رسيده است،بعنوان ناظر باه پيمانکاار معرفا     شرایط را که صالحيت آنان به تائيد باالترین مرا

 .نماید

 .کليه پرداخت ها به پيمانکار با تایيد ناظر یا ناظرین کارفرما صورت م  گيرد-2-16

 .                                                    نظارت بر اجرای تعهدات قانون  شرکت و کارکنان میبوع آنها با ناظر کارفرما است   -9-16

ناظر به کليه کارکنان و واحد ها معرف  م  شود تا برحسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرماا   -1-16

 .ر منعکس گرددنظارت نماید و مشکالت به ناظ

ناظر باید مکانيزم اجرای  نظارت را با توجه به شيوه های علم  و مدیریی  مبین  بر نظار سانج     -5-16

 .پيش بين  و اعمال نماید

در صورت  که کارفرما تشخيص دهد که پيمانکار موعوع قرارداد را به شخص ثالث  واگذار نموده یا  -6-16

یا به هر دليل  از انجام موعوع قرارداد سرباز ميزند بایسای  در جهات    در نحوه انجام کار قصور ورزیده و

وجایگزین  (طبق مرررات مربوط)جلوگيری از تضيي  حروق کارفرما نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت

 .شرکت دیگر اقدام و پيمانکار حق هيچ گونه اعیراع  را ندارد

اموال منرول و غير منرول باا تنظايم صورتجلساه باه      وسائل و امکانات موجود در آبدارخانه ها و -7-16

صورت امان  در اخیيار پيمانکار گذاشیه خواهد شد و پيمانکار موظف است پس از خاتماه  کاار عينااً بار     

بدیه  است  هرگونه  خسارت به وسایل فوق . اساس صورتجلسه تنظيم  نسبت به تحویل آنها اقدام نماید

 عمانینامه ها بود وکارفرما حق جبران خسارت را از محل مطالبات ،الذکر بعهده پيمانکار خواهد 

همچنين  تامين سایر وسایل و لوازم مرتبط  با کار خدمات  بعهده پيمانکاار  .و سپرده های پيمانکار را دارد 

 .م  باشد
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 .خواهد شد يریطریق مراج  ذیصالح پيگاخیالفات ناش  از تعبيرو تفسير و یا اجراء مفاد قرارداد از  -1-16

پيمانکار ملزم به رعایت  دسیور العمل های صادره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهباردی   -3-16

 .رئيس جمهور م  باشد

پيمانکار اعالم و اقرار نموده که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون من  مداخله وزراء و نماینادگان   -11-16

نميباشد و میعهد ميگردد تا پایان  1997دیماه  22و کشوری مصوب  مجلس و کارمندان درمعامالت دولی 

اجرای قرارداد تحت هيچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق را سهيم و ذینف  ننماید و در غيراینصاورت  

کارفرما م  تواند قرارداد را راسا  فسخ و سپرده و تضمين پيمانکار را به نف  خود عبط و کلياه خساارات   

 .از محل مطالبات و عمانت نامه پيمانکار برداشت نماید وارده را 

 مزایا پيمانکار مکلف به رعایت قوانين کارو امور اجیماع  م  باشد و مکلف است حروق و -1-17

بادیه   .وپاداش و عيدی و سایر حروق مندرج در مرررات قانون کاررا نسبت به کارگران خود معمول نماید

 .به تخط  پيمانکار از مرررات کار نخواهد داشتاست کارفرما مسئوليی  نسبت 

پيمانکار موظف به دریافت رسيد حق بيمه وماليات های پرداخی  و ساایر کساور قاانون  باه هار       -2-17

صورت وععيت، از حساب بانک  مشیرک با کارفرما از واحد های مربوط و سازمان تامين اجیمااع  و ارائاه   

 .آن به کارفرما خواهد بود

ارفرما در قبال مطالبات نيروی انسان  شرکت در زمينه قانون کار،قانون تامين اجیمااع  و ساایر   ک -9-17

قوانين ومرررات مربوط در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجیماع  و سایر مراج  ذیاربط و ذیصاالح مسائوليت    

 .مسیريم  ندارد

اجرای تعهدات خود از نظر کما  یاا   در صورتيکه بر اساس گزارش کیب  ناظر کارفرما ،پيمانکار در  -1-17

 .کيف  کوتاه  و قصور داشیه باشد

 .درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهانه کسر م  شود% 5در مرحله اول  -

 .درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهانه کسر م  شود% 11در مرحله دوم  -

 .درصدجریمه از رقم مورد تعهد ماهانه کسر م  شود% 15در مرحله سوم -

در مرحله چهارم موعوع در کميیه ای با حضور نمایندگان  کارفرما،پيمانکار و ناظر ،بررس  و تصميم گيری 

 .م  شود،حکم تصميمات کميیه الزم االجراست

در صورت ایراد خسارات و عدم اجرای تعهدات از سوی پيمانکار ،کارفرما م  تواند به ميازان الزم   -5-17

البات ،عمانت نامه ها و سپرده های پيمانکار ،بعنوان وجه الیزام اخذ و برداشات  از مبل  قرارداد از محل مط

 .نماید

باروز   در صاورت  انجام و اجرای مفاد این قرارداد برای طرفين الزم االجرا باوده لاذا  :  فورس ماژور -6-17

 بال فاصله پس از قرارداد به حالت تعليق در خواهد آمد و( قوه قهری)غير میرقبه و پيش بين  نشده  حادثه

 .پایان حالت فوق طرفين قرارداد مکلف به ایفای تعهدات خود با شرایط و در مدت قرارداد خواهد بود 

 .افزایش ساليانه دسیمزد کارگران پيمانکار طرف قرارداد هيچ تاثيری در مفاد قرارداد ندارد -7-17
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،کارفرما م  تواند بطور یکجانباه  نسابت باه    در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد توسط پيمانکار  -1-17

فسخ قرارداد اقدام نماید و کليه خسارت وارده را طبق محاسبات بعمل آورده از محل تضمين انجام تعهاد  

 .قرارداد و یا سایر مطالبات شرکت طرف قرارداد جبران و یا برداشت نماید

از % 5ك از مفاد قرارداد کارفرما مخیار است در صورت تاخير پيمانکار درانجام و یا ترک انجام هری -3-17

کل مبل   قرارداد از پيمانکار وصول و یا نسبت به فسخ قرارداد و با الزام وی نسابت باه انجاام باقيماناده     

تعهدات و یا ارجاع کار به دیگری با هزینه پيمانکار اقدام و عمانت نامه انجاام تعهادات و ساپرده حسان     

تشخيص تاخيرو ميزان خسارت با کارفرما بوده و پيمانکاار حاق   .. خود عبط نمایدانجام کار وی را  به نف  

 .اعیراض به آنرا از خود سلب نموده است

با ابال  کیب  تماام یاا بخشا  از    ( به تشخيص خود) کارفرما اخیيار دارد در هر مرحله از قرارداد -11-17

خدمات موعوع قرارداد را به حالت تعليق درآورده و یا به قرارداد خاتمه داده و آنارا فساخ کناد در ایان     

و پيمانکاار حاق هرگوناه    .  روز قبل از اعمال حق فسخ، به پيمانکار اعالم نمایاد  15صورت مراتب را باید 

 وده است      ادعای  را از خود سلب نم

چنانچه معلوم شود که طرف قرارداد ، برای تحصيل موافرت کارگزاران شرکت در انعرااد قارارداد،    -11-17

وجه  را تأدیه یا مال و یا سند پرداخی  را تسليم نموده ، و یا به هرترتيب  غيار مشاروع ،کساب انیفااع     

را نيز برای اعمال قانون به مرامات قضائ  نموده باشد شرکت حق فسخ قرارداد را داشیه و راش  و مرتش  

 « .معرف  خواهد نمود

کارفرما م  تواند در هر مرحله از قرارداد در صورت نارعایی  از عملکرد پيمانکار با اباال  کیبا      -12-17

تمام یا بخش  از خدمات موعوع قرارداد را به حالت تعليق درآورده و یا به قرارداد خاتمه دهد و پيمانکاار  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                            حق هرگونه ادعای  را از خود سلب نموده است 

 :نشان  طرفين جهت انجام مکاتبات -11 

 : نشان  کارفرما 1-11

شارکت خادمات   -وریجنب مرکاز آماوزش کشاا   -ابیدای شهرک پيام-خيابان پاسداران-سنندج:نشان 

 اسیان کردسیان حمایی  کشاورزی

 99722112-6 :تلفن

 kordestan@assc.ir:نشان  پست ا لکیرونيك

 :نشان  پيمانکار2-11

 ......................................:نشان 

 ......................:تلفن 

 :نشان  پست الکیرونيك 

 م  باشد لذا مکاتبات رسم  و ارسال و مراسالت ازطریق نشان  فوق به منزله اقامیگاه قانون  طرفين

ساعت  11در صورت تغيير نشان  طرفين موظفند ظرف مدت .نشان  های فوق الذکر قانون  تلر  م  شود 

در غير اینصورت کليه نامه ها ابال  شده تلر  و عذر عدم اطالع پذیرفیه نم  .یکدیگر را کیباً مطل  نمایند

 .  باشد
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 نسخ قرارداد -13

وزارت تعااون،   ،(کارفرماا )و دسیگاه (پيمانکار)طرف قرارداد: جهت ) نسخه 1و در  ماده 13این قرارداد در 

تهيه و تنظيم شده که  (کارو رفاه اجیماع  ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسیانهاو سایر موارد مورد نياز 

 .پس ازامضای طرفين قرارداد الزم االجراخواهد بود

 

 :هرو امضا کارفرمام

 محمد شهياد   : نام و نام خانوادگي نماینده

 مدیر شرکت خدمات حمایی  کشاورزی      :سمت

                                  اسیان کردسیان           

 :                                                                  محل امضاء   

 :تاریخ

 :پيمانكار مهرو امضا 

 .........:نام و نام خانوادگي نماینده پيمانكار

 .…………… :سمت 

 : محل امضاء   

 :تاریخ

 

 

 تورج منصوری:نام و نام خانوادگي نماینده

عضو هيات مدیره ومعاون توسعه مادیریت و   :سمت

 مناب  

 محل امضاء

 : تاریخ

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 


