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 قرارداد واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی

 نام دستگاه )کارفرما(: دانشگاه هنر اسلامی تبریز -1

 سمت نماینده دستگاه: معاون اداری، مالی و مدیریت منابع نام نماینده دستگاه: سیامک صفاپور -2

 اداری و پشتیبانی منابع انسانی،سمت: مدیر  ناظر قرارداد: سجاد پاکزاد -3

 نام شرکت )طرف قرارداد(:  -4

 تاریخ ثبت شرکت:          شماره ثبت شرکت:  

 شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت: -5

 توسط: اداره کار تعاون و امور اجتماعی        تاریخ:     شماره: 

 سمت نماینده شرکت طرف قرارداد: مدیر عامل -7 نام نماینده شرکت طرف قرارداد:  -6

 شماره: تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه:  شماره و -8

 موضوع قرارداد: -9 

 نوع کار:  انجام امور خدماتی و نظافتی -9-1

 نفر  18حجم کار:  -9-2

 مدت انجام قرارداد: -11

 .خواهد بود11/10/1011لغایت   11/10/99از تاریخ  ماه 12مدت زمان انجام قرارداد به مدت : 

 مبلغ قرارداد: -11

 سود پیمانکارریال  ...............................  مبلغطبق قانون کار به اضافه  پرداخت ماهانه به ازای هریک نفر -11-1

 

 کسورات قانونی:نحوه پرداخت پس از کسر کلیه  -12

 پرداخت براساس تائید کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار خواهد شد. -12-1

با اضافه کاری برمبنای مصوبه قانون کار محاسبه  14:31در صورت نیاز ودرخواست کارفرما بعداز ساعت  -12-2

 و پرداخت خواهد شد.

 روش اصلاح قرارداد: -11

تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط میکارفرما  -13-1

 داند به این قرارداد الحاق نماید.اختصاصی را که لازم می
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کارفرما می تواند در صوورت ضورورت نسبت به تغییر تعداد نفرات با اعلام کتبی به شرکت طرف قرارداد  -13-2

نفر افزایش دهد. و هزینه نفرات افزایش یافته به قرارداد براسووواس مبالغ مندرر در  23تعداد نفرات را تا سوووق  

 قرارداد خواهد شد. 11بند

 تعهدات کارفرما: -10

الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به کوارفرموا یوک نفر را به عنوان نماینده تام -14-1

 .نمایدشرکت طرف قرارداد معرفی می

های انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصوویی یافته، پرداخت کارفرما موظ  اسووت هزینه -14-2

 نماید .

 شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد دهد.کارفرما متعهد می -14-3

 ز فسخ موضوع را کتبا به پیمانکار اطلاع دهد.کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد حداقل یک ماه قبل ا -14-4

کارفرما مکل  است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالی  قانونی و هرنوع پاسخگویی به مراجع  -14-5

 ذیربط را از شرکت طرف قرارداد اخذ نماید

طبق مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی از اول  1411شود نسبت به افزایش حقوق سال کارفرما متعهد می -14-6

 اقدام نماید. 1411سال 

 

 تعهدات شرکت طرف قرارداد: -10

واسوووتقرار در  پاسوووخگوئی جهت خود الاختیار تام نماینده عنوان به را نفر یک گرددپیمانکارمتعهد می -51-1

 . نماید معرفی می کارفرما به کتباً قرارداد موضوع خدمات انجام در لازم هماهنگی ایجاد محدوده قراردادو
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: حضور نماینده تام الاختیار کارفرما در دانشگاه جهت پاسخگویی مستقیم و هماهنگی با امور اداری، کنترل 1تبصره

رفت و آمد، مرخصووی و ماموریت نیروهای پیمانکار همینین پیگیری امور مالی و قراردادی و بیمه و انجام تمامی 

 مربوطه اجباری است.امورات محوله 

به عنوان حسن مبلغ قرارداد  % 11ضمانت بانکی به مبلغ : در حین عقد قرارداد پیمانکار موظ  اسوت 2تبصرره 

انجوام تعهودات قرار داد منودرجوات این قرارداد در اختیار کارفرما قرار دهد که در صوووورت لزوم به نفع کارفرما 

هدات مندرر در این قرارداد را بعضاً یا کلاً به نحو احسن انجام ندهد برداشت شود و چنانیه پیمانکار هر یک از تع

کارفرما به تشوخیی خود و بدون اینکه نیاز به اقامه دعوی یا دلیل دیگری باشد حق خواهد داشت مبلغی را که بر 

سر ت و کحسب مورد متناسب با عدم انجام تعهد باشد از تضمین مذکور به عنوان خسارت عدم انجام تعهد برداش

 نماید.

 انجام جهت کافی میزان به را تجهیزات و امکانات ، شوورایط واجد انسووانی نیروی گرددپیمانکارمتعهد می -15-2

)بدیهی اسووت افراد معرفی شووده پس از تایید صوولاحیت از طریق کارفرما . گیرد کار به قرارداد موضوووع خدمات

 مشغول به کار خواهند شد(.

 .برساند کارفرما تائید به را قرارداد موضوع خدمات که گرددمیپیمانکار متعهد  -15-3

 . باشد نمی دولتی معاملات در دولت کارکنان مداخله منع قانون مشمول که گرددپیمانکارمتعهد می -15-4

 ، بیمه ، مزایا ، حقوق قبیل از اجتماعی تامین قانون و کار قانون مقررات گرددپیمانکارمتعهد و ملزم می -15-5

 پاسخگویی هرگونه و نماید رعایت قرارداد موضوع انجام وظای  در را کارگران ... و سنوات ، کار لباس ، عیدی

. بگیرد عهده به را کار قانون تعهدات سایر و کارگری اختلاف حل های هیات به مربوط ، آرا اجرای و شوکایات به

 هماهنگی کارفرما انجام گیرد.و همینین تمامی کسورات و جریمه ها ی پرسنل بایستی با 

شش ماهه اول، بهار و تابستان )پیراهن و شلوار  دو نوبت شش ماهه: لباس کار و کفش مناسب بایستی در 1تبصره

اورکت( و به تایید کارفرما به نیروهای کار -کلاه-شلوار -و کاپشن نازک (، شش ماهه دوم،پاییز و زمستان ) پیراهن

 نفر لحاظ گردد. 5ارائه گردد. و همینین لباس مناسب برای پذیرایی به تعداد 
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حقوقی ندارد و  و حقیقی از اعم جزاً، یا کلاً دیگر اشووخا  به را ردادقرا موضوووع واگذاری حق پیمانکار -15-6

 نحوه در یا نموده واگذار ثالثی شووخی به را قرارداد که پیمانکار موضوووع دهد کارفرماتشووخیی که صووورتی در

 از جلوگیری جهت در بایستی زند می سرباز قرارداد موضووع انجام از دلیلی هر به یا و ورزیده قصوور کار انجام

 دیگراقدام شرکت جایگزینی و  مربوط مقررات طبق خسارت واخذ قرارداد فسخ به نسبت کارفرما حقوق تضوییع

 . ندارد را اعتراضی هییگونه حق شرکت و نماید

 . گردد اعلام کارفرما به کتباً ساعت 24 مدت ظرف بایستی می قرارداد شرکت وضعیت در تغییر هرگونه -15-7

 به که را خود کارکنان قبل ماه بیمه لیست و حقوق پرداخت لیست تصویر ماهانه گرددپیمانکارمتعهد می -15-8

 هر از راساً دهد می اختیار کارفرما به شرکت . نماید ارائه به کارفرما اسوت رسویده اجتماعی تامین سوازمان تائید

 حق بیمه بابت اجتماعی تامین سوازمان حسووا  به و کسور الحسوا  علی صوورت به را متعلقه بیمه حق پرداخت

 . نماید پرداخت درصد( 16.67)

: بعد از معرفی نیروهای واجد شوورایط از طرف پیمانکار به کارفرما، افراد معرفی شووده بایسووتی از طریق 0تبصررره

گردند، بدیهی اسوت افراد رد صلاحیت شده بایستی در اسرع وقت از طرف  حراسرت دانشرهاه تایید صرلاحیت

 پیمانکار جایگزین شوند.

: پس از تایید صلاحیت افراد، پیمانکار موظ  است در اسرع وقت نسبت به عقد قرارداد با نیروهای خود 0تبصرره

 تحویل نماید. کارفرمانمونه قرارداد افراد خود را به  هفته کاری 1طول مدت اقدام نماید و حداکثر در 

 . باشد می پیمانکار عهده به کارکنان قانونی حسا  تسویه ، قرارداد اتمام یا لغو ، فسخ صورت در -15-9

بهداشت،گواهی عدم سوء پیشینه  و سولامت کارت شورکت انسوانی نیروی برای گرددپیمانکارمتعهد می  -15-11

هسووتند و  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد دارای که افرادی از بکارگیری اکیداً و نماید ارائه خدمتوکارت پایان 

 نماید. خودداری همینین افراد و نیروهای مجرد

 کار واگذاری جهت خود کارکنان به را لازم ای حرفه و تخصووصووی های آموزش گرددپیمانکارمتعهد می -15-11

پیمانکار مکل  اسوت به هزینه خود کلیه وسوایل ایمنی لازم و لباس متحدالشکل آرمدار با شغل  در ضومن. بدهد

برای کارکنان خود تهیه و کارکنان را به استفاده از آنها با نظارت کار فرما ملزم نماید  ناظر قراردادمحوله را با تائید 
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ارد فوق به هزینه پیمانکار اقدام و ارزش آنها را از نسبت به تهیه مو در صوورت عدم اجرا ، کار فرما میتواند راسواً

 . مطالبات پیمانکار کسر نماید

 خود کارگران کلیه است موظ  نیروها بر عهده پیمانکار می باشد در ضمن شرکت مسئولیت مدنیبیمه  -15-12

رعایت  عدم یا و ایمنی وسایل وجود عدم دلیل به ایحادثه چنانیه و داده قرار بیمه پوشش تحت کار محیط در را

 متوجه آن مسئولیت آید بوجود شرکت کارکنان و کارگران از یک هر برای دیگری دلیل هر به یا و فردی حفاظت

 داشت. مسئولیتی نخواهد هییگونه کارفرما و بوده پیمانکار

تی به منعقده توسط کارفرما باشد، بایس بیمه تکمیلیدر صوورتیکه پیمانکار خواسوتار استفاده از شرایط  :0تبصرره 

ارائه نماید، بدیهی اسووت کلیه کسورات  به کارفرماصوورت کتبی درخواسوت خود را جهت اسوتفاده افراد مد نظر 

 برعهده پیمانکار بوده و دانشگاه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. 

 وپیمانکار است پیمانکار عهده به آنان کار انجام کیفیت و کارکنان اخلاق و رفتار انجام حسون ضومانت  -15-13

 . پاسخگوست مقابل کارفرما در

 .باشد ایمنی نکات و اسرار حفظ ، دستگاه جاری های نظام رعایت به موظ  گرددپیمانکارمتعهد می  -15-14

 . بسپارد قانونی و معتبر نامه درصد مبلغ کل قرارداد ضمانت 11به میزان  ، گرددپیمانکارمتعهد می -15-15

 تعهدی هییگونه اجرایی دستگاههای و میباشد پیمانکار بعهده کار قانون به مربوط پرسنلی تعهدات کلیه -15-16

  . داشت نخواهند این زمینه در

: پیمانکار موظ  اسووت در آخر قرارداد تمامی تعهدات مربوط به پرسوونل)مرخصووی، عیدی و .....( را 7تبصررره 

 قیمت تسویه را به کارفرما ارائه نماید. پرداخت و یک نسخه از لیست

 نظارت: -10

کارفرما موظ  است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد ) حقیقی یا حقوقی( واجد شرایط -16-1

 را که صلاحیت آنان به تائید بالاترین مقام دستگاه رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید.

 گیرد.پرداختها به طرف قرارداد با تائید ناظرین صورت می کلیه-16-2
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 نظارت بر اجرای تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است.-16-3

شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کارفرما نظارت ناظر به کلیه کارکنان واحدها معرفی می-16-4

 د.نماید و مشکلات به ناظر منعکس گرد

 های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی وناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه-16-5

 اعمال نماید.

در صورتی که کارفرما تشخیی دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخی ثالثی واگذار نموده یا در -16-6

زند، بایستی در جهت جلوگیری دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز مینحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر 

از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت )طبق مقررات مربوط( و جایگزینی شرکت دیگر 

 اقدام نماید و شرکت حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

 شرایط عمومی قرارداد: -17

 این در خود تعهدات از یک هر اجرای در قرارداد طرف ، ناظر کتبی گزارش اسوواس بر که صووورتی در -17-1

 . شد خواهد برخورد ذیل های طبق جریمه باشد داشته قصور و کوتاهی کیفی یا کمی نظر از قرارداد

 مبلغ ماهانه بعنوان جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود. %5در مرحله اول  

 ماهانه بعنوان جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود.مبلغ  %11در مرحله دوم 

 مبلغ ماهانه بعنوان جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود. %15در مرحله سوم 

 تصوومیم و بررسووی ، ناظر و قرارداد طرف ، کارفرما نمایندگان حضووور با ای کمیته در موضوووع چهارم مرحله در

 . است الاجرا لازم کمیته تصمیمات حکم ، شود می گیری

کاری  باشد در صورت نیاز کارفرما برنامه می عادی بصوورت 10:11لغایت  7:15برنامه کاری از سواعت  -17-2

 چنانیه گیرد.کاری تعلق میتعری  شده اضافه خارر از ساعاتباشد و به برای دیگر ساعات نیز قابل تعری  می

 را لازم اقدام قرارداد طرف شرکت بایستی باشند داشته حضور کار محل در تعطیل روزهای در کارگران باشد لازم

 دهد. انجام زمینه این در
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سواعتی و یا روزانه)شوهری، برون شهری( نماید، پیمانکار  ماموریتدر مواردی که کارفرما درخواسوت  :1تبصرره

موظ  اسوووت فرد یوا افراد مورد تایید را در اختیار کارفرما قراردهد، حق ماموریت فرد )در ماموریت های روزانه 

 برون شهری( مطابق ضوابط و قوانین مربوطه پرداخت خواهد شد.

اگر چه به هر  د،یهر ماه اقدام نما انین خود در پاشورکت موظ  اسوت نسبت به پرداخت حقوق کارگرا -17-3 

بال در ق یتیمسئول چیخصوو  دانشگاه ه نیدانشوگاه مبلغ حق الزحمه قرارداد را پرداخت نکرده باشود، در ا لیدل

 کارگران ندارد.

غ مبل ، بدیهی است اینحقوق ماه اول قرارداد)شهریورماه( را راساً پرداخت نماید: پیمانکار موظ  است 2تبصره

 از طرف کارفرما در طول مدت قرارداد مستهلک و تسویه خواهد گردید.

 از حسووا  مفاصووا ارائه و تعهدات کلیه انجام صووورت در ، کار انجام حسوون سووپرده و بانکی ضوومانتنامه -17-4

 موافقت و ناظر تائید یا و قرارداد فسووخ یا تاریخ پایان از ماه دو حداقل گذشووت از پس و مربوطه سووازمانهای

 باشد. می استرداد قابل کارفرما

 مدت: پیمانکار موظ  است بعد از اتمام قرارداد نسبت به اخذ مفاصا حسا  و مالیات اقدام نماید و در 1تبصرره

 ماه تسویه بیمه و مالیات را به کارفرما ارائه نماید. 1حداکثر 

 انیخود و پرسوونل خود را بصووورت سووالم در پا اریگردد که لوازم و وسووائل تحت اخت یمتعهد م مانکاریپ -17-5

ور اموال ام نیام لیصورتجلسه تحو نینسخه از ا کی. دینما هیاداره خدمات و نقل لیصوورتجلسه تحو یقرارداد ط

 گردد. یم یمال

متوجه  تیفیکه از طرف کارگران به کار گمارده شووده به هر ک یموظ  اسووت چنانیه خسووارات مانکاریپ -17-6

ورت و در ص دیکارفرما جبران نما ییو لوازم اداری موضوع قرارداد وارد شود بنا به تشخ ساتیساختمان ها و تاس

 .دیسپرده شرکت کسر نما ایقرارداد و  هکارفرما حق دارد که خسارات مورد نظر را از مبلغ ماهان مانکاریاستنکاف پ

 شرکت بوده و نیشوند، مستخدم یموضوع قرارداد بکار گرفته مکه در مدت قرارداد جهت انجام  یکارگران -17-7

 رییتعهدی در خصو  بکارگ یگونهینسبت به آنها نخواهد داشت. کارفرما ه یتعهد اسوتخدام یگونهیکارفرما ه

 ندارد. یکارگران در قراردادهای سنوات آت نیا
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 و نماید پرداخت کار قانون براساس را خود کارکنان به متعلقه مزایای و حقوق کلیه اسوت متعهد پیمانکار -17-8

باشد. تمامی کسورات نیز بایستی به  می شرکت عهده به جاری کشور مقررات برابر آنان حقوق مالیات و بیمه حق

 تایید ناظر قرارداد برسد.

 کارگری یا و غایب بیمار، کارگر هر جای به شده بینی پیش های حداقل به توجه با است موظ  شورکت -17-9

 صورت در .نماید جایگزین و داشوته به خدمت آماده را دیگری کارگر بردمی بسور مرخصوی و ماموریت  در که

 قرارداد در مندرر مفاد براسوواس جریمه اعمال و شوورکت با برخورد حق کارفرما جایگزین، موقع به تامین عدم

 داشت. راخواهد

که به مرخصووی اسووتحقاقی،  را جهت جایگزینی کارکنانی جایگزینپیمانکار بایسووتی اسووامی کارکنان  :0تبصررره 

اسووتعلاجی اعزام می گردند به کار فرما معرفی نماید تا در اجرای موضوووع قرارداد وقفه ای حاصوول نشووود . و در 

از  ناظر قراردادصوورت عدم معرفی جایگزین هزینه خسارت وارده ناشی از وقفه بوجود آمده در کار طبق برآورد 

 کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.مطالبات و 

 ارائه نسوبت به تسویه با کارگران اقدام و به کارفرما قرارداد، ماه مانده به اتمام 1پیمانکار مکل  اسوت  :0تبصرره 

 .دنسبت به تسویه اقدام نمای پیمانکارنماید در غیر اینصورت کارفرما میتواند از محل ضمانت نامه یا کارکرد آخر 

تایید   به را مراتب کارگران، تعویض یا جدید پرسوونل کارگیری به صووورت در نماید تعهد می شوورکت -17-11

 .برساند دانشگاه حراست و قرارداد ناظر

 انضباط و اسلامی و اخلاقی شئون رعایت بهداشتی؛ استانداردهای و موازین کلیه اسوت موظ  پیمانکار -17-11

 تخل  صورت در و گردد می کنترل کارفرما نماینده شده توسط یاد موازین و اصوول کلیه نماید رعایت را اداری

 نماید. می اقدام خود تشخیی به ای جریمه گرفتن نظر در به نسبت فوق موارد از هریک از

 کشووور مالیاتی قوانین و اجتماعی تامین و کار قانون مقررات و قوانین جمیع از نماید می اقرار پیمانکار -17-12

 صوورتحسا  در جریمه نظرگرفتن در به منتج امور انجام در تقصویری یا قصوور پیمانکار چنانیهاسوت و  مطلع

 شد. خواهد اقدام کار انجام به صدورگواهی نسبت موارد کسر از پس باشد داشته است ماهانه
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 نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات: -18

 نشانی کارفرما: -18-1

 حکیم نظامی دانشهاه هنر اسلامی تبریزخیابان آزادی میدان  -تبریزنشانی: 

 10019712تلفن: 

 نشانی شرکت طرف قرارداد:  -18-2

ای هباشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانیهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین مینشوانی

سوواعت یکدیگر را کتبا مطلع  48شووود. در صووورت تغییر نشووانی طرفین موظفند ظرف فوق الذکر قانونی تلقی می

 باشد.ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمینمایند در غیر این صورت کلیه نامه

 امضاء طرفین قرارداد: -19

 نسخه تنظیم گردیده است که هر یک از آنها به تنهایی حکم واحد را دارند. 4بند و  19این قرارداد در 

 

 

 ناظر: دکتر سجاد پاکزاد                                        پیمانکار:    

 مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی                  

 

 کارفرما : دکتر سیامک صفاپور

 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع
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