
 

  « شركت در مناقصه عمومی شرایط خصوصی» 

 نگهداري و راهبري تاسیسات    –واگذاري تعمیرات 

 دانشگاه صنعتی شاهرود
 

 تعهدات پیمانكار: – 1
یک نفر را بعنوان مدیر داخلی معرفی نماید که این  خن د در کلینه     پیمانکار موظف است -1 - 1

تواند مدیر عامل خرکت پیمانکنار  مدیر داخلی می االختیار خواهد بود.امور قرارداد از طرف پیمانکار تام

های مربوط به حقوق مندیر داخلنی خنارز از تنارت     یا فرد مستقل دیگری باخد. در هر صورت هزینه

بایسنت دارا  مندر  حنداقل    باخد. ضمنا مدیر داخلی الزاما میمورد نظر کارفرما و برآورد پیمان می

 برق، عمران، معماری( باخد. کارخناسی مرتبط با امور پیمان )مکانیک،

و ینک نفنر مهنندس     نفر مهندس مکانیک با گرایش سنیاالت  پیمانکار متعهد می گردد یک -1 - 2

موضنو  قنرارداد را داخنته     امورکه آخنایی کامل با و ماهر مرتبطفعالیت سال سابقه  5اقل با حد برق

بنا تاییند فننی     قنی تاسیسنات بر  یسرپرسنت  و یتاسیسات مکنانیک  یسرپرست جهت را به ترتیب باخد

دمات موضو  قنرار داد  و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام خ ، پیگیریجهت پاس گویی در ،کارفرما

 معرفی نماید.  به کارفرما 

سناعت و   42پیمانکار موظف است نسبت به رفن  خرابنی تعمینرات  ینر اساسنی حنداک ر        -1 - 3

 ساعت اقدام نماید. 24تعمیرات اساسی حداک ر 

بزار کار و نیروی کارگری و وسیله نقلیه و تهیه بناالبر جهنت تعنویم المن      کلیه وسایل و ا -1 - 4

های سوخته و مستعمل واحدها و انجام هر ننو  تعمینر و حفناری هنای مربوطنه از هنر نظنر بعهند          

 پیمانکار میباخد و بابت آنها هیچگونه وجهی به پیمانکار پرداخت ن واهد خد .

پرسننل  هدات خود در اجرای کامل قرارداد از حداقل پیمانکار موظف است به منظور ایفای تع -1 - 5

. بدیهی است پیمانکار م تار اسنت منازاد   در محل کارگا  استفاد  نماید 1تعیی  خد  مطابق پیوست 

 ، بنا بر مصالح و خرایط خود از تعداد نفرات بیشتری استفاد  نماید.1بر تعداد نفرات پیوست 
هیچگوننه  هد  پیمانکار می باخد و کارفرما اد برعکسورات قانونی ناخی از ای  قرارد کلیه -1 - 6

 تعهدی در مورد آن ندارد.

پیمانکار موظف است درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط کارفرما تا دو  -1 - 7

ما  توان مالی الزم جهت ارائه خدمت و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خنود را داخنته و در   

 بر اساس مفاد قرارداد اقدام نماید. ای  مدت  نسبت به ارائه خدمت 

 معنامتت  در دولنت  کارمنندان  مداخلنه  منن   قنانون  مشمولنماید که اقرار می  پیمانکار -1 - 8

 .باخدنمیو اصتحات و الحاقات بعدی آن  1331 ما  دی 44 دولتی مصوب



 

پیمانکار حق تعطیل نمودن کار را تحت هیچ خرایطی ن واهد داخت و طبق برنامه ارائه  -1 - 9

خنود هیچگوننه   پیمانکار متعهد منی همچنی   بایست ارائه خدمت نماید.توسط کارفرما  میخد  

ای در امور نگهداری ، راهبری ، تعمیرات کلی تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در قسنمت  وقفه

 روز ایجاد نشود.های م تلف واحد در طول خبانه

 اسرار و نکات ایمنی می باخد . های جاری دستگا  ، حفظپیمانکار موظف به رعایت نظام -1 - 11

می خود خدمات موضو  قرارداد را خ صا انجام داد  و حق واگنااری تمنام و   متعهد  پیمانکار -1 - 11

تحت هیچ عنوان و خرایطی به اخ اص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد، یا قسمتی از تعهدات ای  قرارداد را 

 بود. ت لف از ای  بند موجب فسخ قرارداد توسط کارفرما  خواهد

کارفرما حق خواهد داخت به تش ید خود و در مواق  لزوم، دفاتر مالی و سایر اسنناد و   -1 - 12

مدار  پیمانکار را در رابطه با موضو  ای  قرارداد بررسی نمود  و پیمانکار متعهند اسنت نهاینت    

 همکاری را در ای  مورد با کارفرما مباول دارد.

مدنی و کیفری و تمنامی خسنارات وارد  از   های لیتئوباخد کلیه مسپیمانکار متعهد می -1 - 13

هر قسم که توسط کارکنان وی و یا ایادی زیر مجموعنه او مسنتقیم بنه افنراد و اخن اص  الن        

حقیقی و حقوقی وارد خود به عهد  گیرد. کارفرما  از هنیچ جهنت و بابنت کمتنری  تعهندی در      

حیه پیمانکار  موجب ضرر و زیان خسارت وارد  از هیچ نوعی را ندارد و تنانچه در ا ر قصور از نا

باخند. بندیهی   کارفرماو یا کارکنان کارفرما گردد، پیمانکار متعهد به جبران ضرر و زیان وارد  می

  .های وی در برابر محاکم قانونی نمی باخدلیتئواست که ای  موضو  راف  مس

نمنی باخند و    هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی  پیمانکار مو ر در تعهدات موضو  قنرارداد  -1 - 14

روز کتباً به کارفرما اعتم گردد . بدیهی است عواقنب   5 بایستی ظرف مدتکلیه تغییرات فوق می 

 باخد. می های ناخی از عدم رعایت ای  بند بعهد  پیمانکارلیتئوو مس

کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار بعهد  پیمانکار می باخد و کارفرمنا جنز در    -1 - 15

قانون کار )مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز  بود  و کارفرمایان موظنف   13ماد   1اجرای تبصر  

قنانونی از محنل مطالبنات پیمانکنار، از     می باخند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراج  

جمله ضمانت انجام تعهدات، پرداخت نمایند( هیچگونه تعهدی در ای  زمینه ن واهد داخت .

نماید که از جمی  قوانی  و مقررات مربنوط بنه کنار، بیمنه تنامی       ید میتایپیمانکار   -1 - 16

قانون تامی  اجتماعی( وبیمه مسئولیت مدنی و  قوانی  مربنوط بنه مالینات و     34اجتماعی)ماد  

لیت عدم اجرای قوانی  و مقررات ئوباخد و مسعوارض کامت مطل  بود  و متعهد به اجرای آن می

ملزم به رعایت  مقررات قانون کار و قانون تامی   پیمانکار ا  ن واهد بود والاکر متوجه کارفرمفوق

اجتماعی در انجام وظایف موضو  قرارداد و تعیی  مزد و حقوق کارکننان  منی باخند و هرگوننه     

های حل اختتفات و سایر تعهدات قانون کار پاس گویی به خکایات و اجرای آراء مربوط به هیات

السعی، خسارات اخراز، سنوات، گرفت . ضمناً پرداخت دستمزد و کارمزد، حقرا به عهد  خواهد 

مندی، ایاب و ذهاب، ب  کارگری، پاداش و اضافه کارو کلیه مطالبنات  افنراد موضنو     بیمه، عائله



 

گردد ماهیانه تصویر لیست پرداخت بیمنه منا  قبنل    است و ایشان متعهد می پیمانکارای  بند با 

به تایید سازمان تامی  اجتماعی رسید  باخد به کارفرما ارائه نماید و نسبت به  کارکنان خودرا که

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود به صورت ماهانه اقدام نمود  و پرداخت خود را منوط بنه  

الزحمه خود از کارفرما ننماید.دریافت حق

رت کار و امور اجتمناعی  های قانونی از سوی وزاگردد کلیه افزایشمتعهد می  پیمانکار -1 - 17

قانونی منرتبط   زایای پرسنلی از جمله افزایش هاییا سایر مراج  ذیصتح در خصوص حقوق و م

به کارکنان  را گردد بندی مشا ل وزارت که در طول مدت قرارداد ابتغ میطبقه با قوانی  طرح 

کنه مصنوب    پرسننل  مربوط به سال آینند   و دستمزد افزایش حقوقصرفا . )خود پرداخت نماید

 ای  افنزایش بنه  و  وزارت کار و رفا  اجتماعی باخد، توسط کارفرما در مبلغ قرارداد لحاظ میگردد

.(دگیرنمیتعلق های خرکت سایر هزینه

خوند ، کارگر پیمانکار محسنوب  کلیه کارگران که دراجرای ای  قرارداد بکارگرفته می  -1 - 18

ی با کارفرما نداخنته و ن واهنند داخنت .درصنورت     خوند و هیچگونه رابطه است دامی کارگر می

 باخد .فسخ ، یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان  به عهد  پیمانکار می 

 ، خنود  خبر  یفنظرف مدت یک هفته پس از عقد قرارداد کادر  است متعهدپیمانکار  -1 - 19

 بهمی باخند را   راردادق 1تحصیلی و تجربه کاری و پست کاری مطابق پیوست  مدر  یدارا که

 یمعرف افرادپس از تاییدکارفرما و مدیریت  فنی دانشگا   و دینما یمعرف کارفرماصورت کتبی به  

 دسنترس  در و افتهیحضور قرارداد موضو  محل در قرارداد خدمات خرح انجام یبرا مکلفند خد 

 ابنت و موقنت     کارکننان  ییخناسا مدار می بایست  .همچنی  پیمانکارباخند کارفرما اریاخت و

فوق )برگه عدم سوئ پیشینه ، عدم اعتیاد ، کارت بهداختی ،کارت پایان خدمت یا معافیت دائنم  

 کارفرمنا  بنه  قنرارداد  موضو  محل در تردد و ییخناسا کارت صدور و تیهو دییتا جهت راو.....( 

ب خنئونات اداری و  .کلیه کارکنان ماکور  می بایست بنا لبناس متحدالشنکل و مناسن    دینما هیارا

مش د بودن وظایف فنی آن ها با الصاق کارت خناسایی در محل کار خود حضور یابنندو دارای  

حس  رفتار و اختق باخندو در صورتی که ناظرپیمانکار ویا  هر یک از کارکننان پیمانکنار منورد    

ت کارفرمنا نباخند   قبول کارفرما قرارنگیرد و اختق و رفتار و نحو  انجام وظیفه آنان منورد رضنای  

ساعت پس از ابتغ کتبی کارفرمانسبت به تعویم آنان اقندام و   24موظف است ظرف مدت پیمانکار 

 .جانشی  مناسب را معرفی نماید

 24-42خنیفت هنای   سناعت در   42پیمانکار حق بگارگیری هنر پرسننل را بنیش از     -1 - 21

کار متعهند اسنت در خنیفت    پیمان. نداخته و هر نیرو باید در موضو  کاری مش د فعالیت نماید

گونه خللی در انجام وظیفه محوله بوجود نیاید و ای عمل نماید که هیچگونهبندی عوامل خود به

با هماهنگی کارفرما تمامی تعطیتت و  یر  پوخش داد  خود و برنامه تنظیمی به صورت کتبنی  

و تعطیتت آخر هفته  به اطت  کارفرما و تصویب آن برسد. تعطیتت رسمی و تعطیتت کارگری



 

باخد. عدم حضور به موق  تکنسی  ها و کنارگران  به هیچ وجه مان  از اجرای موضو  قرارداد نمی

 گردد.های مقرر به منزله ت لف محسوب میها و یا مکانو مهندسی  مربوط به پیمانکار در زمان

مشنمول  تنانچه در اجرای مفاد ای  قنرارداد تناخیری صنورت پنایرد، مندت تناخیر         -1 - 21

 000/000/5 مینزان  بنه  تاخیر هر روزبازای خسارت وارد  خسارت دیرکرد در انجام تعهد بود  و 

هنا وامنوال   که از محل مطالبات و تضمی  حس  اجرای تعهدات و یا سایر سپرد  خواهد بود ریال

 گردد.پیمانکار توسط کارفرما وصول می

مقنیم   تعینی  خند    منه در محنل  طبنق برنا  بایستمی دراجرای ای  قرارداد کارکنان  -1 - 22

کلیه سناعات اداری حضنور دائنم داخنته و در      در . همچنی  الزم است مدیر داخلی خرکتباخند

می بایست در دسترس بود  و در حل  مشنکتت بوجنود    ON CALLساعات  یر اداری بصورت 

ت نسبت به در  یر ای  صورت، کارفرما بازای هر مورد  یب آمد  درموضو  قرارداد پاس گو باخد.

 نماید.آن ما  پیمانکار بعنوان جریمه اقدام می الزحمهاز محل حق ریال 000/000/1کسر مبلغ 

کارفرما هیچ گونه تعهدی در رابطه با تغایه)اعم از صبحانه، نهار، خام، قند و تای و...(  -1 - 23

ی  کلیه و صابون، محل استراحت، سرویس ایاب و ذهاب و امور رفاهی پرسنل پیمانکار نداردوتام

 تعهدات و هزینه موضو  ای  جز با پیمانکار می باخد.  

گردد در لیست ارائه خد  به خعبه تأمی  اجتماعی بجز کنارگران خنا ل در   پیمانکار متعهد می -1 - 24

 واحد ، اسم فرد یا افرادی دیگر را اضافه ننماید .

ی تحنت  پیمانکار نیروهای موضو  قرارداد را به منظور جبران خسنارت جنانی احتمنال    -1 - 25

های مربوط به اخا بیمه نامه های ماکور بنر  لیت مدنی قرارداد  و کلیه هزینهئوپوخش بیمه مس

پیمانکار لحاظ گردد . تاکید می الزحمه پیشنهادی توسط بایست در حقعهد  پیمانکار بود  و می 

 .ی نداردنماید کارفرما در خصوص جبران خسارت اخار  خد  از قبیل جانی و .... هیچگونه تعهد

خنویش را دراختینار    لیت مدنیئومس بیمه منعقد  ضمنا پیمانکار موظف است یک نس ه از قرارداد

 .کارفرما قراردهد

گینرد و ماهیاننه جهنت     حضور و  یاب کارکنان پیمانکار بصورت مکانیز  صورت  منی  -1 - 26

داخنت و  گنردد و پیمانکنار موظنف بنه پر     الزحمه به پیمانکار اعنتم منی  محاسبه و پرداخت حق

باخد های ماهیانه خواهد بود . الزم به ذکر می  ضمیمه نمودن گواهی انجام کار به صورت حساب

باخد در ضم ، مطل  نمودن کارفرمنا از هنر   هزینه کارت تایمکس کارکنان به عهد  پیمانکار می 

کارکننان   گونه تغییر کارگران از تعهدات پیمانکار می باخد و ایشان متعهد است نسبت به تعنداد 

خا ل، فرد یا افراد مورد تایید کارفرما را به عنوان جایگزی  افرادی که در مرخصی استحقاقی ینا  

 باخند، تعیی  نماید.استعتجی می 

ها و ساعات حضور پرسنل خود در روز اول هر ما  مانکار موظف است از کلیه خیفتیپ -1 - 27

 موردم حضور پرسنل مزبور؛ به ازای هر لیست تهیه و در اختیار کارفرما قراردهد و در صورت عد



 

همچنی  پیمانکار موظف است  . یبت معادل یک روز از دستمزد همان ما  کسر خواهد خد

 مرخصی پرسنل خود را با موافقت ناظر کارفرما به انجام برساند.

هایی از ساختمان توسط کارفرما برای کارگران درصورتی که ورود به قسمت یا قسمت -1 - 28

نو  باخد یا ورود به آن قسمت محتاز حضنور نماینند  کارفرمنا باخند بایند قنبًت بنا        پیمانکار مم

 کارفرما هماهنگ خود تا خللی در امر سرویس و مراقبت ایجاد نشود.

کلیه دستگاههای موضو  قرارداد در مدت زمان استفاد  به صورت امانی بنه  پیمانکنار     -1 - 29

لقات آن را در پایان مندت  اههای فوق  و متعمتعهد است دستگتحویل داد  خد  است و پیمانکار 

به همان صورت اولیه و صحیح و سالم به کارفرما تحویل دهد. هرگوننه تلنف و نقند در      قرارداد

و اسنت  ارف از مناف ، بر عهد  پیمانکنار  وسایل و تجهیزات به جز استهت  ناخی از استفاد  متع

پیمانکنار در خصنوص   ، و ضررو زینان وارد خنود  پیمانکار آسیب  تنانچه به اموال امانی در اختیار

معنادل رینالی خسنارات    ود و کارفرما میتوانند  آسیب های وارد  دارای مسئولیت قانونی خواهد ب

بنه عهند    درضم  حفاظنت ازتجهینزات پیمانکنار    . اخا نماید مطالبات پیمانکاروارد  را از محل 

 نمایند  پیمانکار می باخد.

ای الزم را بنه کارکننان خنود    های ت صصی و حرفنه موزشگردد آمتعهد می پیمانکار  -1 - 31

 بدهد.

گردد لوازم ایمنی م ل گوخی ، عینک ، کت  ، دستکش ، ماسک و پیمانکار متعهد می  -1 - 31

ای برای هنر  ... را متناسب با کارو طبق مقررات  در اختیار پرسنل خود قراردهد و تنانچه حاد ه

لیت آن متوجه پیمانکنار بنود  و   ئویمنی رخ دهد مسیک از کارکنان به دلیل عدم وجود وسائل ا

لیتی مبرا خواهد بود ، همچنی  پیمانکار موظف است هر خش ما  ینک  ئوکارفرما از هر گونه مس

و  رساند در اختیار پرسنل خود قرار دهند بار یک سری کفش و لباس کارکه به تایید کارفرما می 

)لباس کار  درز خود. "دانشگا  صنعتی خاهرودپیمانکار تاسیسات "پشت لباس فرم، فقط عبارت 

 باخد .ضمنا کلیه هزینه های فوق بر عهد  پیمانکار میو تابستانی جداگانه تهیه گردد( .زمستانی 

) دارای معاینه فنی و مورد تایید ناظر  دستگا  خودروی وانت دو پیمانکار موظف است -1 - 32

د که انحصارا باید در جهنت انجنام خندمات    در دانشگا  تامی  نمای ار دائمیجهت استقر کارفرما(

موضو  قرارداد داخل و یا خارز از دانشگا  استفاد  خود و پیمانکار حق استفاد  از آن برای انجام 

بایسنت در محنل   ساعت کاری نیز خنودرو منی  امور خ صی خود را ندارد. همچنی  پس از اتمام 

ر صورت عدم حضور خودروی فوق، بنازای  دفتر خرکت در دانشگا  مستقر و آماد  به کار باخد. د

الزحمه پرداختنی آن منا  کسنر    بعنوان جریمه لحاظ و از مبلغ حق ریال 000/005هر روز مبلغ 

 خواهد خد.

نمایند  پیمانکار باید ضم  حضور مستمر در جلسات مورد نظنر کارفرمنا ، بنه منوارد      -1 - 33

 تصویب خد  در صورتجلسات عمل نماید .

 



 

و سنایر   دانشگا های ت وارد  احتمالی به تاسیسات ساختمان جبران و پرداخت خسارا -1 - 34

اخ اص حقیقی و حقوقی و کلیه امکاناتی که بطور امانی در اختیار پیمانکار قرار گرفته است  که 

 باخد . میزان ومی عهد  پیمانکار ، برپایردان پیمانکار صورت می انگاری کارگربر ا ر قصور و سهل

          آن جنزء تعهندات پیمانکنار بنود  توسنط کارخناسنی کنه کارفرمنا تعینی           مبلغ خسارت که پرداخنت 

ضمنا پیمانکار حق هر گونه اعتراض را نسبت به کیفیت و کمیت خسنارات   .گرددمی نماید مش د می

 از خود سلب می کند.  

به ضنرورت مبنادرت بنه جابجنائی دفناتر خنود از سناختمانی بنه          تنانچه کارفرما بنا -1 - 35

ای به طبقه دیگر نماید پیمانکار متعهد است بندون هیچگوننه خنرطی    گر و یا طبقهساختمان دی

نسبت به اعزام نیرو جهت انجام امور تاسیساتی مورد نیاز در محل جدید اقندام و ارائنه سنرویس    

 نماید.

نماید که هنگام امضای قرارداد از کیفیت و کمینت قنرارداد کنامتً آگنا      پیمانکار تایید می  -1 - 36

 لیت وی ن واهد بود.ئوبود  و عار عدم اطت  راف  مس

ناظرپیمانکار به منظور تهیه لوازم مصرفی و قطعات گزارش را بنه نناظر کارفرمنا ارائنه      -1 - 37

تهیه لوارم فوق می نماید قطعات تعویم خند  و  خواهد داد کارفرما پس ازرویت و تایید اقدام به 

خود در صورت مستهلک پس از تهیه صورت جلسه در قبال اخا رسید به کارفرما تحویل داد  می

 درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است در تهیه و تامی  قطعات مورد نیاز همکاری نماید.

ا و تجهینزات و نموننه   هن گنردد خناسننامه و مش صنات دسنتگا      پیمانکار متعهد می  -1 - 38

دلیل پیدایش ، نحو  برطرف خدن آن و هم های بازدید و تعمیرات الزم که در آن نو  اخکال ، فرم

 تنی  سرویس منظم و مستمر دستگا  قید خد  است تا دو ما  پس از انعقاد قرارداد تهیه نماید.

نمنود  و   هنای قنانونی و فننی را رعاینت     پیمانکار موظف است که معیارها و خناخد  -1 - 39

های موضو  قرارداد را تحت کنترل و بازرسی منداوم قنرار دهند. بازدیندها و     ها و دستگا سیستم

ها وتعندادو  محنل و   ها باید به صورت کامل و با تنظیم گزارش بازدید و ارایه تک لیستبازرسی

ت در نحو  بکارگیری لوازم مصرفی  صورت گرفته و هرگونه سرویس و یا تعویم به موقن  قطعنا  

ها منعکس گردید  و به نفر خیفت بعدی ها در گزارشها و دستگا اجزاء اصلی و یا فرعی سیستم

با امضاء تحویل گردد ضمنا پیمانکار ملزم است پس از هر با سرویس و یا تعمیر دستگاهها نسبت 

تعمیرات  به انجام تست های ایمنی عملکرد کالیبراسیون دستگاهها اقدام نماید .الزم به ذکر است

 مورد تعهد پیمانکار  خامل تعمیرجزیی) با تش ید ناظر کارفرما( می باخد.

و تحوینل  ی  ارزیناب هنای  فرمنیز ارائه  و عملکرد ماهیانه گزارش تهیهپیمانکار ملزم به  -1 - 41

  .آنها به ناظر کارفرما می باخد

 

 



 

وجود نیاید متعهد می گردد به هیچ وجه با دانشجویان و کارکنان برخوردی ب پیمانکار -1 - 41

کارکنان را مورد نظر  و تنها از طریق ناظر دانشگا  مسائل را پیگیری و در مجمو  خأن دانشجو و

الاکر از طرف پیمانکار منجنر بنه اعمنال جنرایم     داخته باخد؛ الزم به تاکر است عدم رعایت فوق

 خود.نقدی متناسب با هر مورد می

اهتمام ورزید  و در صورت اخکال در  پیمانکار موظف است درنگهداری موضو  قرارداد -1 - 42

هریک از ب شها که ناخی از خرابی قطعه باخد، ابتدا نسبت به تعمیر و در صورت  یرممک  بودن 

تعمیر نسبت به تعویم قطعه اقدام ورزد. تنانچه قطعه قابل تعمیر توسط پیمانکار تعویم گردد 

 هزینه قطعه از حساب پیمانکار کسر خواهد خد.   

م ضرورت و در ساعات  یر اداری تهیه کلیه قطعات و لوازمی که بر عهد  کارفرما به هنگا -1 - 43

است و فاکتور آن نیز  ضروریمی باخد ؛ توسط پیمانکار و با هماهنگی کارفرما در حداقل زمان 

 .پرداخت خواهد خدپس از تایید ناظر کارفرما 

، های خواهرانخوابگا  جموعهعملیات راهبری و تعمیرات در م انجام در خصوص -1 - 44

  استفاد  نماید.خویش  پیمانکار الزاما موظف است تا از نیروهای متاهل

 تعهدات كارفرما : –2
هنای  کارفرما یک نفر را به عنوان نمایند   و ناظر خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی -2 - 1

د پیمانکنار  نماید که نظر وی در ارزیابی کمی و کیفنی عملکنر  الزم ، کتباً به پیمانکار معرفی می 

 باخد .مورد قبول کارفرما می

خود اطتعات الزم را جهت انجام خدمات موضو  قرارداد را در اختیار کارفرما متعهد می -2 - 2

 پیمانکار قراردهد .

کتبناً بنه    موضو  را یک ما  قبل از فسخ فسخ قرارداد، حداقل کارفرما متعهد است برای -2 - 3

 .خرکت طرف قرارداد اطت  دهد

 به عهد  کارفرما می باخد . زینه لوازم مصرفی و خرید قطعاتپرداخت ه -2 - 4

ناظرکارفرماپس از رویت گزارش درخواست  ناظر پیمانکارو تایید آن درخصوص لوازم مصرفی و  

خرید قطعات  اقدام به  تهیه لوازم  فوق می نماید. قطعات تعویم خد ) مستهلک( پس از تهیه 

خود در صورت درخواست کارفرما، فرما تحویل داد  میصورت جلسه در قبال اخا رسید به کار

 .پیمانکار موظف است در تهیه و تامی  قطعات مورد نیاز همکاری نماید

 : نحوه پرداخت – 3

پرداخت مبلغ مندرز در ای  قرارداد بصورت ماهیانه و براساس صورت وضعیت تنظیمی و  پس از 

بنر اسناس   وکسنر  کلینه کسنورات قنانونی     تایید ناظر کارفرما و براسناس تنک لیسنت نظنارتی     

 گیرد :، به خرح زیر صورت می قرارداد (2دستورالعمل حساب مشتر  پیوست )



 

های ماهانه پرسنلی : کلیه حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار منندرز در جندول    پرداخت  3  1

سط کارفرما بنه  ( ، در پایان هرما  پس از ارائه مدار  و مستندات و لیست تنظیمی ،تو1پیوست)

حساب مشتر  واریز و با امضای مشتر  پیمانکار و کارفرما مستقیما در وجه پرسننل پیمانکنار   

 گردد . پرداخت می

تبصر  : عیدی ، سنوات ، ذخیر  مرخصی پرسنل همه ماهه در حساب مشتر  ذخینر  گردیند    

 گردد .که در پایان هر دور  در وجه پرسنل پرداخت می

الزحمه پیمانکار : در پایان هر ما  پس از پرداخت حقوق و مزایای پرسننل  حق پرداخت  3  4

الزحمه ماهانه خود را ارسال نمود  که  پس از از طریق حساب مشتر  ، پیمانکار درخواست حق

( توسط ناظر و اعمال جرایم مربوطنه و محاسنبه رقنم    3تنظیم  فرم گزارش نظارت )فرم پیوست 

مالی معامتتی دانشگا   ، دستورالعمل های مربوطه و مفناد قنرارداد طنی     نامهآن بر اساس آیی 

 گردد .میای در وجه پیمانکار  پرداخت تک جداگانه

 شرایط عمومی قرارداد : – 4
کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی خرکت در زمینه، قانون تامی  اجتماعی و سنایر   -4 - 1

کار و امور اجتمناعی، سنازمان تنامی  اجتمناعی و سنایر       قوانی  و مقررات مربوط در برابر وزارت

 لیت ندارد .ئومراج  قانونی ذیربط و ذیصتح مس

الزحمه پیمانکار و استرداد قانون تامی  اجتماعی پرداخت آخری  حق 34با توجه به ماد   -4 - 2

 باخد .حس  تضمی  انجام تعهدات ، موکول به ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی پیمانکار می

در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر ، پیمانکار در اجرای تعهدات خود از نظر کمی  -4 - 3

 الزحمه پیمانکار: یا کیفی کوتاهی و قصور داخته باخد از محل حق

 خود .درصد جریمه کسر می  10در مرحله اول  -

 خود .درصد جریمه کسر می  40در مرحله دوم  -

 ود .خدرصد جریمه کسر می  30در مرحله سوم  -

توانند بنه   در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار ، کارفرمنا منی   -4 - 4

 های پیمانکار ، اخا خسارت نماید . ها و سپرد ها ، ضمانت نامه  میزان درصدی از محل طلب

هنای پرداختنی و سنایر کسنورات     پیمانکار متعهد به دریافت رسید حق بیمنه و مالینات   -4 - 5

ها از حساب مشتر  مورد اخار  ، از واحدهای مربوطه هر یک از صورت وضعیت قانونی مربوط به

باخند .  های اجرایی )کارفرما( در پایان ما  بعد میو سازمان تامی  اجتماعی و ارائه آن به دستگا 

 باخد .بدیهی است پرداخت ما  بعد به پیمانکار منوط به ارائه رسید ماکور می 

ریزی گردد که کلینه حقنوق   به پیمانکار باید به نحوی برنامه الزحمهپرداخت آخری  حق -4 - 6

مندی، مرخصی و  یر  پرداخت خد  و پس از اخنا  قانونی کارگران از قبیل عیدی، سنوات، عائله

اقرارنامه از کارگران مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مطالبات مرتبط خود، تسنویه حسناب نهنایی    

 انجام گیرد . 



 

اخت به تش ید خود و در مواق  لزوم، دفاتر مالی و سایر اسنناد و  کارفرما حق خواهد د -4 - 7

مدار  پیمانکار را در رابطه با موضو  ای  قرارداد ، از طریق حسابرسنان خنود بررسنی نمنود  و     

پیمانکار متعهد است نهایت همکاری را در ای  مورد با حسابرسنان کارفرمنا مبناول دارد. هندف     

هنای  اطمینان کارفرما از حس  اجرای مفاد و خنرایط و ننرخ  حسابرسی موضو  ای  ماد  حصول 

 قرارداد حاضر بوسیله پیمانکار است.

 به ای  قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق ن واهد گرفت. -4-2

 

 روش اصالح قرارداد : – 5
تواند در صورت ضرورت ، نسبت به تغییر میزان کار با اعنتم بنه پیمانکنار ،     کارفرما می  - 5 -1

درصند   45رینزی منناب  ، تنا    اخا مجوز از معاونت توسعه مدیریت و برنامه را  با حجم قرارداد

 کاهش یا افزایش دهد .

تواند در صورت ضنرورت ، در جهنت حسن  اجنرای این  قنرارداد و رعاینت        کارفرما می   - 5 -2

 داند به ای  قرارداد الحاق نماید . مقررات عمومی ، خرایط اختصاصی را که الزم می

م تعهدات :تضمین انجا -6

کل قنرارداد ضنمانت    مبلغ %10میزان به منظور تضمی  انجام تعهدات ، پیمانکار متعهد است به 

نامه  معتبربانکی  بسپارد . بدیهی است تنانچه پیمانکار به تعهدات قانونی خنود بنه هنر دلیلنی     

جنام تعهندات   عمل نکند و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید ، تضمی  ان

 گردد . وی به نف  کارفرما   ضبط خد  و قرارداد فسخ می

یک فقر  ضمانت نامه معتبر بانکی جهت تضمی  حس  انجام تعهدات به خمار  

.................به .......................مورخ ............................... به عهد  بانک ............. خعبه .................... کُد ........

گردد که در صورت مبلغ ...................................................................................  ریال تسلیم کارفرما می 

رعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت پوخش و تاییدکارفرما  قابل 

 استرداد است .

 ارزشیابی عملكرد :  نظارت و -7
کارفرما پس ازعقد قرارداد ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای کلیه مفاد قرارداد کتبا به   - 7 -1

 نماید.پیمانکار معرفی می

های نظارتی)پیوست درصورتی که نتایج ارزیابی عملکرد پیمانکار بر اساس تک لیست  - 7 -2

 د خد . و باالتر باخد سهم پیمانکار بصورت کامل پرداخت خواه 00( 3

 

 



 

های نظارتی تنانچه امتیازات کسب خد  از نتایج ارزیابی عملکرد بر اساس تک لیست  - 7 -3

امتیاز خود پیمانکار موظف به پاس گویی به کارفرما بود  و در صورت عدم حضور  00کمتر از 

تواند به همان نسبت از پرداختی و یا عدم ارائه توضیحات قان  کنند  و مورد قبول، کارفرما می

 ماهانه به پیمانکار کسر نماید.

 
بر اساس ارائه تاییدیه های ارائه خد  توسط مسئولی  ساختمان  3امتیاز دهی پیوست   - 7 -4

می باخد که بدی  منظور پیمانکار می بایست ماهانه نسبت به اخا تاییدیه انجام امور محوله و 

اهانه به کارفرما ارائه کسب رضایت ب شهای م تلف دانشگا  اقدام ورزد و ای  تاییدیه ها را م

 نماید.

 

 حل اختالف : -8

در صورت بروز هر گونه ابهام واختتف در ارتباط با موضو  قرارداد وانجام وظایف محوله بنه هنر    

نحوی ، تنانچه طرفی  نتوانند آنرا از طریق مسالمت آمیز حل و فصل  نماینند ، دراین  صنورت    

رأی  وان حکم مشتر  و مرضی الطنرفی  ارجنا  و  به عن خورای فنی دانشگا موضو  اختتف به 

می خود قطعی و نسبت به طرفی  الزم االجرا خواهد بود و رای مناکور از   صادرکه صلحاً  صادر 

به نشانی طرفی  که در ای  قرارداد درز گردید  است به پیوست نامه  خورای فنی دانشگا طریق 

 اداری ابتغ خواهد خد .

 فورس ماژور:-9
ای که مان  اجنرای این  قنرارداد طبنق تعرینف عرفنی از خنرایط        بروز هر گونه حاد هدر صورت 

بینی)فورس ماژور( توسط پیمانکارخود و از حیطه و اقتندار و اراد  او خنارز باخند،     یرقابل پیش

مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجنام تعهندات متنا ر از عوامنل  یرمترقبنه مزبنور، بنه        

خود. بدیهی است پس از بر طنرف خندن خنرایط    رعایت مفاد قرارداد محسوب نمیی عدم منزله

 بینی پیمانکارموظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید. یرقابل پیش

 موارد فسخ قرارداد: -11

در صورتی که پیمانکار به نحوی از عهد  انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد برنیاید یا   - 11 -1

ازدهی کمی و کیفی موارد مورد توافق در قرارداد به نحوی مطلوب نباخد،کارفرما مجاز است ب

روز، در صورت عدم تغییر رویه از سوی پیمانکار، بنا  10پس از ابتغ دو اخطار کتبی به فاصله 

نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکجانبه اقدام و تضمی   خورای فنی دانشگا به تش ید 

 ات پیمانکار را ضبط نماید.انجام تعهد



 

در صورت ا بات جعلی بودن مدار  ارسال خد  جهت عقد قرارداد توسط پیمانکار،   - 11 -2

قرارداد به صورت یک طرفه از سوی کارفرما  فسخ و ضمانت انجام تعهدات پیمانکار ضبط می 

 گردد.

ید خوداز درکلیه موارد فسخ ، کارفرما می تواند خسارات وارد  را راساً تعیی  و با تش   - 11 -3

و یا هر طریق مقتضی دیگر وصول نماید و پیمانکار حق مطالبات پیمانکار و یا تضمینات ماخوذ  

 اعتراض نسبت به کیفیت و یا کمیت خسارت وارد  را از خود سلب می نماید.

 

 نشانی طرفین جهت انجام مكاتبات : –11
 نشانی کارفرما : – 1-11

 ابر :                                   نشانی پست الکترونیک :    نم                    تلف  :      

 

 نشانی پیمانکار : – 11 – 4

 همرا  :                       نشانی پست الکترونیک :                 نمابر:                      تلف :             

 

د لاا مکاتبات رسمی و ارسال مراسنتت باخ های فوق به منزله اقامتگا  قانونی طرفی  می نشانی

 24الاکرخواهدبود. درصورت تغییر نشانی ، طرفی  موظفند ظرف مندت  های فوقنشانیاز طریق 

ها ابتغ خد  تلقی و عار عندم  ساعت یکدیگر را کتباً مطل  نمایند . در  یر ای  صورت کلیه نامه

ونی ناخنی از عندم اعنتم آدرس جدیند بنه      های مالی و قنان لیتئوباخد و مساطت  پایرفته نمی 

 کارفرما به عهد  پیمانکار است .

 

 مشخصات فنی : -12
نتیجه بازدید های  موارد تعمیراتی و نیز گزارش روزانه بت  تهیه دفترپیمانکار موظف به   - 12 -1

بمنظور رف  خرابی و نواقد ابتدائی و جلوگیری از معایب و خرابی  است که ای  امر باید روزانه

گ و در صورت لزوم خاموش نمودن وسیله مربوطه تا رف  اخکال با نظر و هماهنگی ناظر و بزر

 .انجام خود کارفرما ناظر وارائه گزارش کتبی نتیجه بازدید و کارانجام خد  به

اسنید خنویی،    ،هنا از قبینل خستشنو   دستگا تجهیزات و های فصلی انجام کلیه سرویس  - 12 -2

اصله پس از پایان فصل استفاد  و آماد  نگهداخت  آنهنا  ، گریس کاری و  یر  بتفرو   کاری

اننوا    ،فن  هنای تهوینه    اگنزوز  ،فیلترهنا  ،ل بعد مانند کولرها، ف  کوئل هنا برای استفاد  فص

 و  یر . ، برز های خنک ک ، تیلرها، مناب  کوئلیخیرفلکه ها

 نظافت و گردگیری روی دستگاهها و تجهیزات فنی مربوطه .  - 12 -3

 

 



 

نکار موظف است جهت نگهداری و راهبری هر ته بهتر تمنامی سیسنتم   در هرحال پیما  - 12 -4

های مورد قرارداد در طول مدت قرارداد پیگیری مداوم داخته و تعمیرات را طوری انجام دهد 

که همیشه و هر لحظه کلیه دستگاهها سرویس و تعمینرو آمناد  بکنار بنود  باخنند . اعنم از       

ارز فصل باخد و لاا تحت هیچ خرایطی هیچگوننه  دستگاههایی که در حال کار کمکی و یا خ

 کمبودی در سیستم پایرفته ن واهد بود.

در صورتیکه به هر دلیل دستگاههای برودتی و یا سیستم های مربوطه قادر به کار نبود    - 12 -5

و از ترخه کار دانشگا  صنعتی خاهرود خارز گردد )بدلیل دستگا  کمکی و رزرو ( موضو  از 

 به ناظر کارفرما )تلفنی( اطت  داد  خود. طریق مسئول کارگا 

انجام تغییرات و جابجائی در کارها از جمله لوله کشنی آب و کولرگنازی و فن  کوئنل و       - 12 -6

متر و دستمزد اجرائی بعهد  پیمانکار بنود  و منازاد بنر آن و همچننی  اضنافه       20رادیاتور تا 

ت و ... هزینه جنس بعهند   نمودن تجهیزات و لوازم و اجناس جدید خامل  هواکش ، خیر آال

 کارفرما میباخد.

ت ریب و بازسازی و ترمیم محل عبور لوله ها و  یر  جهت تعمیرات به عهند  پیمانکنار     - 12 -7

 )کارهای ساختمانی و تاسیساتی( می باخد. 

        حمل وسائل معیوب بنه انبنار مرکنزی دانشنگا  صننعتی خناهرود بنه عهند  پیمانکنار             - 12 -8

 می باخد.


