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 تبریز اسالمي هنردانشگاه 

 هاي عمراني و مرمتنظارت بر طرح فني،یت مدیر

 پیمان

کار، جوشتترار و ستتا ر  کار، بنا، گچ تامین نیروی کار ماهر و مجرب در حوزه کارگر، استتداد :پیمانعنوان 

 مرتبط با خدمات عمومی ساخدمانخدمات 

 تبر ز اسالمی هنردانشگاه  عنوان دستگاه اجرایي:

 های عمرانی و مرمتنظارت بر طرح فنی، ت مد ر :نماینده کارفرما

  نام پیمانکار:

   تاریخ پیمان:                           شماره پیمان:

 تبر ز اسالمی هنردانشگاه تبر ز خیابان آزادی میدان حریم نظامی  محل اجرا:
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        شود، به نما ندگی که در ا ن پیمان کارفرما نامیده می تبریز اسالمي هنردانشگاه بین   تبر زدر شهر            به تار خ

 در اداره ثبت شرکدهای تجاری و مالریت صنعدی  به تار خ  شماره ه بکه   سهامی خاص بنام  شرکت و از  ک طرف

       و شماره تماس    و کد اقدصادی    به شناسه ملی      آقای ا ندگیتنم به     آدرس: به ثبت رسیده به  تبر ز

 دد.گرپیمان ز ر منعقد می ،شود از طرف د گرکه از ا ن به بعد پیمانرار نامیده می     به تار خ    شماره به نامه ر اساس معرفیب

در  اطالع داده شود بصورت کدبیظرف مدت  ک هفده  غییر با دنشانی فوق قانونی بوده و در صورت ت)هرگونه ابالغ و  ا اخطار به 

 ردد.( گمی محسوبکلیه مراتبات به نشانی فوق ابالغ شده صورت عدم اطالع 

 موضوع پیمان  – 1ماده 

 -سا ر خدمات مرتبط با خدمات عمومی ساخدمانکار، جوشرار و تامین نیروی کار ماهر و مجرب در حوزه کارگر، اسدادکار، بنا، گچ

 سازی دانشگاه هنر اسالمی تبر زامور مربوط به تامین کارگر ماهر مورد تا ید مد ر ت فنی در حوزه کارهای تعمیرات اساسی و محوطه

براساس مدارک، مشخصات فنی  تبر ز اسالمی هنردانشگاه تبر ز خیابان آزادی میدان حریم نظامی واقع در  (،های دانشگاهساخدمان)

با  شود و پیمانرارال نفک آن تلقی می ءضم به ا ن پیمان که کال به رو ت، مهر و امضای پیمانرار رسیده است و جزهای منو نقشه

 اطالع از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است.

 فنی دانشگاه بوده و ملزم به رعا ت مقررات و قوانین مربوطه خواهند بود.ی نیروهای برارگرفده شده در اخدیار مد ر ت تبصره: کلیه

 اسناد و مدارک پیمان – 2ماده 

 ا ن پیمان شامل اسناد و مدارک ز ر است:

 هادانشگاهمعامالت مالی آ ین نامه  -الف

 پیمان حاضر -ب

    اسناد و مدارک مناقصه -ج

 قانون کار -د

 شرا ط خصوصی پیمان   -ه

 قانون تامین اجدماعی -و

 تبر زاسالمی  هنرشرا ط عمومی پیمان دانشگاه  -ز

برنامه تفصتیلی اجرا ی )برنامه زمان بندی( و دستدور کارها، صتورت مجلا ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند د گر که در مورد     -س

 ین برسد.و قیمت های جد د  ا امور د گر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفکارها 

هرگاه بین مواد و فصتول بعضتی از اسناد و مدارک باال تناقضی وجود داشت، اولو ت مدارک بر  رد گر، طبت ترتیر رد ف    تبصرره: 

 ست.ا های باال
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 مبلغ و ضریب پیمان   – 3اده م

( ر ال استت که براستاس قیمت پیشنهادی پیمانرار، با توجه                                       ) ر ال         مبلغ اولیه پیمان برابر –الف 

پیمان و  21تغییر مقاد ر کارها و کارهای جد د مندرج در ماده قانون کار به شتترا ط ا ن پیمان محاستتبه شتتده استتت. ا ن مبلغ تابع 

 باشد.شرا ط عمومی پیمان می 12ماده 

 گردد.برای کارهای جد د( از آن اسدفاده می) 21است که در ارتباط با ماده  ) ک( 2ضر ر پیمان  – ب

 باشد.درصد قابل افزا ش  ا کاهش می 12مبلغ کل پیمان به تناسر حجم قرارداد به میزان  -ج

 کسور قانوني  هاي موقت و قطعي،پرداخت گیري،نحوه اندازه ،نرخ پیمان – 4ماده 

 است.  به شرح جدول ز ر آ دم، به ازای هر مقاد ر معیننرخ ا ن پیمان بر حسر 

کاری( بر اساس آنالیز اعالمی توسط کاری )به شرط انجام اضافهارزش هر واحد کار برحستر نیروی انسانی و با احدساب ساعت اضافه  

باشد. مبالغ پیشنهادی کارفرما برای دسدمزد و حقوق کارگران بر اساس قانون کار با احدساب بیمه و ستازمان کار و امور اجدماعی می 

 باشد:نفر به شرح جدول ز ر می 25مالیات و تمامی حقوق و مزا ا و عیدی و پاداش و افراد مورد نیاز جمعا به تعداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ دسدمزد نوع مهارت رد ف
تعداد افراد 

 مورد نیاز
 جمع هز نه

 2055202770755 85 728،718 کارگر ساده 2

 25،228،255 2 2،522،125 بنا نیمه ماهر 1

 82،128،155 2 2،282،185 اجرای نمای سندی( -بنا ماهر)تاق و گنبد زن 2

 17،212،555 2 228،255 سنگ تراش 8

 21،228،875 2 2،527،222 گچ کار ماهر 2

 82،155،555 1 2،215،555 جوشرار 2

 22،872،855 1 722،885 بندکش 8

 12،572،125 2 722،282 خدمات نجاری و اجرای کابینت 7

 88،828،255 2 2،272،125 کاشیرار 2

 2022102120225 25     جمع کل
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 :هز نه کرد کارگران و مد ر ت فنی

 هز نه کل )ر ال( )ماه( مدت هز نه ماهیانه )ر ال( شرح رد ف

 25071202220585 7 2022102120225 *هز نه کرد کارگرانمبلغ  2

 22505550555 7 82،555،555 پیمانفنی مبلغ مد ر ت  1

 22027202220585 ر ال چهلهزار و  نهو  شصتصد و سیمیلیون و  هشداد و سهمیلیارد و صد و   ازدهبحروف:  جمع
 

 لیست اعالمی پیمانرار خواهد بود. کارگران بر اساس نها ی هز نه کرداولیه بوده و مبلغ *ا ن 

تنظیم شده است و در نرخ حت الزحمه کارگران کارگران مشمول قانون کار  2227سال بخشنامه مزد مبالغ فوق بر اساس  –2تبصره 

درصد مذکور  12وسط اداره کار افزا ش خواهد  افت و افزا ش احدمالی دسدمزدها خللی در بر اساس قوانین اعالمی ت 2222در سال 

 کند.ا جاد نمی 2در بند ج ماده 

 مبلغ پیشنهادي پیمانکار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هز نه کرد کارگران و مد ر ت فنی

 

 

 

 جمع هز نه تعداد افراد مورد نیاز مبلغ دسدمزد نوع مهارت د فر

  85  کارگر ساده 2

  2  بنا نیمه ماهر 1

  2  اجرای نمای سندی( -بنا ماهر)تاق و گنبد زن 2

  2  سنگ تراش 8

  2  گچ کار ماهر 2

  1  جوشرار 2

  1  بندکش 8

  2  خدمات نجاری و اجرای کابینت 7

  2  کاشیرار 2

  25     جمع کل

 هز نه کل )ر ال( )ماه( مدت هز نه ماهیانه )ر ال( شرح رد ف

  7  هز نه کرد کارگرانمبلغ  2

  7  پیمانفنی مبلغ مد ر ت  1

  ر ال                                                                                    بحروف: جمع
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 نحوه پرداخت -5ماده 

توسط پیمانرار با پیشرفت کار و پا از تائید مد ر ت فنی دانشگاه و کسر کسورات در وجه پیمانرار کارکرد با ارا ه صورت وضعیت 

 باشد.قابل پرداخت می

 پرداخت صورت وضعیتهاي موقت: -الف

انرار و پیم بودخواهد و پیوست لیست حقوق کارگران بعد از تا ید کارفرما کارکرد ماهانه پرداخت صورت وضعیدهای موقت، بر اساس 

 اجازه هیچ تغییری در لیست بدون نظر کارفرما ندارد.

   قطعي:صورت وضعیت پرداخت  -ب

 . بودخواهد کل کارکردهای ماهانه ، بر اساس قطعیپرداخت صورت وضعیدهای 

 ود.ش کسور قانونی بعهده پیمانرار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذ ربط وار ز می کسور قانوني:-ج

پیمانرار مرلف است کارکنان و قانون تامین اجدماعی  27در مورد حت بیمه تامین اجدماعی )عالوه بر حت بیمه قرارداد( مطابت ماده 

کارگران خود و همچنین کارکنان و کارگران پیمانراران فرعی را نزد ستتتازمان تامین اجدماعی بیمه نما د و کل حت بیمه را بر طبت 

پیمانرار بهای قرارداد از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب سازمان مذکور توسط  %2قانون مذکور بپردازد. پرداخت  17ماده 

 خواهد بود.

 مدت پیمان -6ماده 

شتترا ط عمومی پیمان  17ماه شتتمستتی از تار خ اولین صتتورت مجلا تحو ل کارگاه که طبت ماده   (هشتتت) 7 مدت پیمان برابر با

 .دبا خاتمه می 22/52/22 تار خشروع و در  2/22/27تار خ شود، از تنظیم می

 باشد.قابل تمد د می 2222 رضا ت و تا ید کارفرما تا آخر سالدر صورت 

درصتتد کارهای موضتتوع پیمان را  28شتترا ط عمومی پیمان، حداقل  22و  22پیمانرار مدعهد استتت در مدت پیمان با توجه به مواد 

 انجام داده و از کارفرما تقاضای تحو ل موقت کند.

 نظارت  - 7 ماده

و استناد و مدارک پیوستت آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما و  ا    نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانرار بر طبت مفاد ا ن پیمان

اصول فنی و  نما نده وی و  ا دستدگاه نظارت معرفی شتده از ستوی کارفرما، خواهد بود. پیمانرار موظف استت کارها را طبت پیمان،    

نظارت عالیه  اجرا نما د. وست ا ن پیمان،اسناد و مدارک پی ،دستدورات کارفرما،  ا نما نده او و  ا دستدگاه نظارت، طبت مشتخصتات    

   پذ رد.صورت می های عمرانی و مرمتنظارت بر طرح فنی، ت مد رتوسط 

 تعهدات کارفرما - 8ماده 

 شرا ط و زمینه اجرا ی مفاد قرارداد را مهیا سازد. گرددکارفرما مدعهد می -

 ماه قبل مراتر را به پیمانرار اطالع رسانی نما د. 2پیمانرار حداقل گردد در صورت عدم رضا ت از فعالیت های کارفرما مدعهد می -

 طرف شرکت از را ذ ربط مراجع به پاسخگوئی نوع هر و قانونی ترالیف کلیه اجرای و کار انجام حسن ضمانت است مرلف کارفرما -

 نما د. اخذ قرارداد
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 تعهدات پیمانکار - 9اده م

کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آالت و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک  -

پیمان و هز نه های مسدقیم و غیر مسدقیم مربوط، به عهده پیمانرار است . پیمانرار مدعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از 

 ا ن پیمان باشد و مورد تا ید کارفرما و  ا دسدگاه نظارت قرار گیرد. حیث مرغوبیت طبت مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک

کارفرما در صورت درخواست پیمانرار، معرفی نامه های الزم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود  -

 ولی هیچگونه ترلیف و تعهدی در قبال وصول  ا عدم وصول آن ندارد.

 موضوع خدمات انجام در الزم هماهنگی ا جاد و پاسخگوئی جهت خود االخدیار تام نما نده عنوان به را نفر  ک گرددعهد میپیمانرارمد -

 . نما د معرفی می کارفرما به کدباً قرارداد

فت دانشگاه کندرل ر: حضور نما نده تام االخدیار کارفرما در دانشگاه جهت پاسخگو ی مسدقیم و هماهنگی با مد ر ت فنی 1تبصرره 

و آمتد، مرخصتتتی و مامور ت نیروهای پیمانرار همچنین پیگیری امور مالی و قراردادی و بیمه و انجام تمامی امورات محوله مربوطه  

 اجباری است.

قرار  مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام تعهدات %2: در حین عقد قرارداد پیمانرار موظف است ضمانت بانری به مبلغ 2تبصرره  

داد مندرجات ا ن قرارداد در اخدیار کارفرما قرارمی دهد که در صتورت لزوم به نفع کارفرما برداشتت شود و چنانچه پیمانرار هر  ک   

از تعهدات مندرج در ا ن قرارداد را بعضتاً  ا کالً به نحو احستن انجام ندهد کارفرما به تشخیخ خود و بدون ا نره نیاز به اقامه دعوی   

د گری باشتد حت خواهد داشتت مبلغی را که بر حستر مورد مدناستر با عدم انجام تعهد باشتد از تضمین مذکور به عنوان        ا دلیل

 خسارت عدم انجام تعهد برداشت و کسر نما د.

 کار به دقراردا موضوع خدمات انجام جهت کافی میزان به را تجهیزات و امرانات شرا ط، واجد انسانی نیروی گرددپیمانرارمدعهد می  -

 )بد هی است افراد معرفی شده پا از تا ید صالحیت از طر ت کارفرما مشغول به کار خواهند شد(.. گیرد

 .برساند کارفرما تائید به را قرارداد موضوع خدمات که گرددپیمانرار مدعهد می  -

 . باشد نمی دولدی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون مشمول که گرددپیمانرارمدعهد می -

 انجام وظا ف در را کارگران عیدی ، بیمه ، مزا ا ، حقوق قبیل از اجدماعی تامین قانون و کار قانون مقررات گرددپیمانرارمدعهد می -

 تعهدات سا ر و کارگری اخدالف حل های هیات به مربوط آرا، اجرای و شرا ات به پاسخگو ی هرگونه و نما د رعا ت قرارداد موضوع

 بگیرد. عهده به را کار قانون

 کارفرماتشخیخ که صورتی حقوقی ندارد و در و حقیقی از اعم جزاً،  ا کالً د گر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاری حت پیمانرار   -

  به  ا و ورز ده قصور کار انجام نحوه در  ا نموده واگذار ثالثی شخخ به را قرارداد که پیمانرار موضوع دهد

 واخذ قرارداد فسخ به نسبت دسدگاه حقوق تضییع از جلوگیری جهت در با سدی زند می سرباز قرارداد موضوع انجام از دلیلی هر

 . ندارد را اعدراضی هیچگونه حت شرکت و نما د د گراقدام شرکت جا گز نی و  مربوط مقررات طبت خسارت

 . گردد اعالم کارفرما به کدباً ساعت 18 مدت ظرف با سدی می قرارداد شرکت وضعیت در تغییر هرگونه  -

 تامین سازمان تائید به که را خود کارکنان قبل ماه بیمه لیست و حقوق پرداخت لیست تصو ر ماهیانه گرددپیمانرارمدعهد می  -

 . نما د ارائه به کارفرما است رسیده اجدماعی

به عقد قرارداد با نیروهای خود اقدام نما د و : پا از تا ید صتتالحیت افراد، پیمانرار موظف استتت در استترع وقت نستتبت  3تبصررره

 هفده کاری نمونه قرارداد افراد خود را به ناظر مد ر ت فنی دانشگاه تحو ل نما د. 2حداکثر در طول مدت 
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 . باشد می پیمانرار عهده به کارکنان قانونی حساب تسو ه ، قرارداد اتمام  ا لغو ، فسخ صورت در -

 بدهد. کار واگذاری جهت خود کارکنان به را الزم ای حرفه و تخصصی های آموزش گرددپیمانرارمدعهد می -

 پوشش تحت کار محیط در را خود کارگران کلیه است موظف بیمه مسئولیت مدنی نیروها بر عهده پیمانرار می باشد در ضمن شرکت -

  ک هر برای د گری دلیل هر به  ا و فردی رعا ت حفاظت عدم  ا و ا منی وسا ل وجود عدم دلیل به ای حادثه چنانچه و داده قرار بیمه

 داشت. مسئولیدی نخواهد هیچگونه کارفرما و بوده پیمانرار مدوجه آن مسئولیت آ د بوجود شرکت کارکنان و کارگران از

 . پاسخگوست مقابل کارفرما در وپیمانرار است پیمانرار عهده به آنان کار انجام کیفیت و کارکنان اخالق و رفدار انجام حسن ضمانت -

 .باشد ا منی نرات و اسرار حفظ ، دسدگاه جاری های نظام رعا ت به موظف گرددپیمانرارمدعهد می -

 . بسپارد قانونی و معدبر نامه به میزان مبلغ  اد شده ضمانت ، گرددپیمانرارمدعهد می -

   داشت نخواهند ا ن زمینه در تعهدی هیچگونه اجرا ی دسدگاههای و میباشد پیمانرار بعهده کار قانون به مربوط پرسنلی تعهدات کلیه -

: پیمانرار موظف استت در آخر قرارداد تمامی تعهدات مربوط به پرستنل )مرخصی، عیدی و .....( را پرداخت و  ک نسخه از   4تبصرره  

 لیست قیمت تسو ه را به کارفرما ارائه نما د.  

 و هز نه مصرف آن به عهده پیمانرار است: تامین آب و برق موقت 5تبصره

 شرایط عمومي -11ماده

 کوتاهی کیفی  ا کمی نظر از قرارداد ا ن در خود تعهدات از  ک هر اجرای در قرارداد طرف ، ناظر کدبی گزارش اساس بر که صورتی در -

 . شد خواهد برخورد ذ ل های طبت جر مه باشد داشده قصور و

 ماهیانه بعنوان جر مه از رقم مورد تعهد کسر می شود.مبلغ  %25در مرحله اول  

 مبلغ ماهیانه بعنوان جر مه از رقم مورد تعهد کسر می شود. %22در مرحله دوم 

 مبلغ ماهیانه بعنوان جر مه از رقم مورد تعهد کسر می شود. %15در مرحله سوم 

 حرم ، شود می گیری تصمیم و بررستی  ، ناظر و قرارداد رفط ، کارفرما نما ندگان حضتور  با ای کمیده در موضتوع  چهارم مرحله در

 . است االجرا الزم کمیده تصمیمات

در صورت اعالم و تا ید کارفرما به ساعات خارج از ا ن محدوده اضافه  .باشد می عادی ا ام در 28لغا ت  25/8برنامه کاری از ساعت  -

 قرارداد طرف شرکت با سدی باشند داشده حضور کار محل در تعطیل روزهای در کارگران باشد الزم کاری تعلت می گیرد. چنانچه

 دهد. انجام زمینه ا ن در را الزم اقدام

در مواردی که کارفرما درخواست مامور ت ساعدی و  ا روزانه)شهری، برون شهری( نما د، پیمانرار موظف است فرد  ا افراد  :1تبصرره 

 قراردهد.مورد تا ید را در اخدیار کارفرما 

شرکت موظف است نسبت به پرداخت حقوق کارگران خود در پا ان هر ماه اقدام نما د، اگر چه به هر دلیل دانشگاه مبلغ حت الزحمه    -

 قرارداد را پرداخت نررده باشد، در ا ن خصوص دانشگاه هیچ مسئولیدی در قبال کارگران ندارد.

ماه( را راساً پرداخت نما د، بد هی است ا ن مبلغ از طرف کارفرما تا در  بهمن) داد: پیمانرار موظف استت حقوق ماه اول قرار 2تبصرره 

 طول مدت قرارداد مسدهلک و تسو ه خواهد گرد د.

 اریکولی مبلغ اضافهنرخ اضافه کار بر مبنای قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد  ،کاری کارگراندر صورت نیاز به اضافه :3تبصره

 باشد.مشمول بیمه نمی
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 مربوطه سازمانهای از حساب مفاصا ارائه و تعهدات کلیه انجام صورت در ، کار انجام حسن سپرده و بانری ضماندنامه -

 باشد. می اسدرداد قابل کارفرما موافقت و ناظر تائید  ا و قرارداد فسخ  ا تار خ پا ان از ماه دو حداقل گذشت از پا و

ماه  2موظف استت بعد از اتمام قرارداد نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات اقدام نما د و در طرف حداکثر  : پیمانرار 4تبصرره 

 تسو ه بیمه و مالیات را به کارفرما ارائه نما د.

و ل سه تحپیمانرار مدعهد می گردد که لوازم و وسائل تحت اخدیار خود و پرسنل خود را بصورت سالم در پا ان قرارداد طی صورتجل  -

 اداره خدمات و نقلیه نما د . ک نسخه از ا ن صورتجلسه تحو ل امین اموال امور مالی می گردد.

پیمانرار موظف است چنانچه خساراتی که از طرف کارگران به کار گمارده شده به هر کیفیت مدوجه ساخدمان ها و تاسیسات و لوازم  -

تشخیخ کارفرما جبران نما د و در صورت اسدنراف پیمانرار کارفرما حت دارد که خسارات مورد اداری موضوع قرارداد وارد شود بنا به 

 نظر را از مبلغ ماهانه قرارداد و  ا سپرده شرکت کسر نما د.

کارگرانی که در مدت قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد برار گرفده می شوند، مسدخدمین شرکت بوده و کارفرما هیچگونه تعهد    -

 اسدخدامی نسبت به آنها نخواهد داشت. کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص برارگیری ا ن کارگران در قراردادهای سنوات آتی ندارد.

 حقوق مالیات و بیمه حت و نما د پرداخت کار قانون براساس را خود کارکنان به مدعلقه مزا ای و حقوق کلیه است مدعهد پیمانرار  -

 باشد. می شرکت عهده به جاری کشور مقررات برابر آنان

 مرخصی و مامور ت در که کارگری  ا و غا ر بیمار، کارگر هر جای به شده بینی پیش های حداقل به توجه با است موظف شرکت  -

 برخورد حت کارفرما جا گز ن، موقع به تامین عدم صورت در نما د. جا گز ن و داشده به خدمت آماده را د گری کارگر برد می به سر

 داشت. راخواهد قرارداد در مندرج مفاد براساس جر مه اعمال و شرکت با

پیمانرار با ستدی استامی کارکنان جا گز ن را جهت جا گز نی کارکنانی که به مرخصی اسدحقاقی، اسدعالجی اعزام می   : 5تبصرره  

نشود . و در صورت عدم معرفی جا گز ن هز نه خسارت گردند به کار فرما معرفی نما د تا در اجرای موضتوع قرارداد وقفه ای حاصل  

 وارده ناشی از وقفه بوجود آمده در کار طبت برآورد دسدگاه نظارت از مطالبات و کارکرد پیمانرار کسر خواهد شد.

 دانشگاه حراست و قرارداد ناظر اطالع به را مراتر کارگران، تعو ض  ا جد د پرسنل کارگیری به صورت در نما د تعهد می شرکت  -

 .برساند

 کلیه نما د رعا ت را اداری انضباط و اسالمی و اخالقی شئون رعا ت ؛ بهداشدی اسدانداردهای و مواز ن کلیه است موظف پیمانرار  -

 گرفدن نظر در به نسبت فوق موارد از هر ک از تخلف صورت در و گردد می کندرل کارفرما نما نده شده توسط  اد مواز ن و اصول

 نما د. می اقدام خود تشخیخ به ای جر مه

 پیمانرار است و چنانچه مطلع کشور مالیاتی قوانین و اجدماعی تامین و کار قانون مقررات و قوانین جمیع از نما د می اقرار پیمانرار -

 نسبت موارد کسر از پا باشد داشده است ماهیانه صورتحساب در جر مه نظرگرفدن در به مندج امور ره انجام در تقصیری  ا قصور

 شد. خواهد اقدام کار انجام به صدورگواهی

 تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار  – 11ماده 

درصتتد مبلغ اولیه پیمان، ضتتمانت نامه ( پنج) 2هنگام امضتتای پیمان، پیمانرار برای تضتتمین و حستتن انجام تعهدات خود به میزان 

 ط عمومی پیمان اقدام خواهد شد. شرا 21و تبصره ذ ل ماده  28مطابت ماده  د وونم تسلیممعدبر مورد قبول کارفرما را 

آن پا از  %25بابت تضتمین حستن انجام کار از هر پرداخت به پیمانرار کسر شده که   درصتد   (پنج) %2عالوه بر تضتمین  اد شتده   

 .ط عمومی پیمان( شرا 22ما بقی بعد از تحو ل قطعی به پیمانرار پرداخت می گردد. )مطابت ماده  وتصو ر صورت وضعیت قطعی 
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 تغییرات  – 12ماده 

تغییر دهد، پیمانرار مرلف  و حقوق کارگرانحجم عملیات کار کار، تغییراتی در  در صتتورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای

)بیست و پنج( درصد  12به انجام کار با نرخ های پیمان خواهد بود. مبلغ مربوط به افزا ش  ا کاهش در اثر تغییرات  اد شده نبا د از 

 تجاوز کند. کارکردهای ماهانهمبلغ 

امران پذ ر  کمیستتیون معامالت دانشتتگاه ئید ه و تا مربوطه انعقاد مدمم قرارداد با اخذ مجوز الزم از کمیستتیون معامالت تبصررره:

 باشد.می

 فسخ و خاتمه پیمان – 13ماده 

صورت  .شترا ط عمومی پیمان گردد و کار به صتورت نیمه کاره تحو ل گرفده شتتود   87و  ا  82در صتورتی که پیمان مشتمول ماده   

محاسبه و قطعی  8وضتعیت قطعی کار براستاس کارهای انجام شتده، درصتدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند )ج( ماده     

 گردد و پیمانرار حت فسخ قرارداد را به جز در مواردی که در پیمان و اسناد مربوط به آن درج گرد ده ندارد.می

 سایر شرایط – 41ماده 

ها و دسدورالعملهای مندشره از پیمان نیامده استت، مشتمول مفاد مندرج در مدارک منضتم به ا ن پیمان و بخشتنامه    مواردی که در 

 سوی سازمان مرکزی دانشگاه خواهد بود.

 قرارداد :نسخ  – 15ماده 

نستتتخه تنظیم و کلیه نستتتخ قرارداد حرم واحد را دارد و در مورد فورس مالور، حل اخدالف،  چهتارده متاده و ستتته  ا ن قرارداد در 

 شود.  ممنوعیت پیمانرار و غیره، طبت شرا ط عمومی پیمان دانشگاه عمل می

 

 

  پیمانکار:                                     تبر ز اسالمی هنردانشگاه  فرما:کار

 

 

 

 

 

 


