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  خدمات عمومياري فعاليت هاي قرارداد واگذ فرم
 )آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها ٣٥دستورالعمل موضوع ماده ( 

 
 

آيـين نامـه مـالي و     ٣٥دسـتورالعمل موضـوع مـاده     ۳۱ماده : مستند قانوني ۱-۱ 
  شهركرد دانشگاه  :) كارفرما( نام دستگاه  -١  معامالتي

  شجاع قربانيدكتر  :دستگاه نمايندهنام  -٢  و مديريت منابع دانشگاه اليمعاون اداري، م :سمت نماينده دستگاه -٣

  ): طرف قرارداد(نام شركت  -٤ :شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت  -٥*  
 

 ---شماره  :تاريخ   اداره كل كار و امور اجتماعي:توسط 
   :ركتش ثبت اريخت

  
   :ثبت شركت  مارهش  

  

   :اددقرار شركت طرف نمايندهنام  -٦   :اينده شركت طرف قراردادسمت نم -٧ 

 :مناقصه  كميسيونصورتجلسه  تاريخشماره و  -٨ 

  : شماره : تاريخ

 
  . ١٣٩٥دانشگاه شهركرد در سال  و نظافت يخدمات عمومقرارداد  موضوع -٩

 حجمي :نوع كار -٩-١  . واحد مربوطه اعالم قرارداد و يط اختصاصيشرا مطابق :كيفيت كار -٩-٤

  . قرارداد  يط اختصاصيلوازم مورد ذکر در شرا :تجهيزات مورد نيازوامكانات  -٩-٥
 -سـاعت كـار   -متر مربع :واحد كار -٩-٢ 

  پيوست طبق آيتم هاي

  فضاي خدمات عمومي متر مربعهزار  ٢٣٧٨٠٠حجم كار  -٩-٣

  يك سال :انجام قرارداد  مدت -١٠

  ک ساليتاريخ امضاء به مدت  قرارداد از انجامزمان  مدت  ۱/۲/۱۳۹۵ :شروع  تاريخ    ٣١/١/١٣٩٦:خاتمه  تاريخ

  . از محل اعتبارات جاري دانشگاه شهركرد :قرارداد مبلغمحل تأمين اعتبار و  -١١

  .ده ين گردييتع تيبرحسب نوع فعال) مت اسناد مناقصه يفرم پيشنهاد ق( طبق فرم آناليز قيمت : ارزش هر واحد كار  -١١- ١

  ريال()  قراردادكل مبلغ  -١١ -٢

  است و در قالب ضمانت نامه بانكي از طرف قرارداد دريافت خواهد شد كل مبلغ قرارداد% ١٠معادل ضمانت انجام تعهدات در طي قرارداد ١١-٣

  



 ٢

 
  :ش پرداخت يو اقساط پ يکسورات قانون ي هيپرداخت پس از کسر کل ي نحو - ١٢

 .گيرد مي صورتبه شرح زير  مرحله ١٢ دراساس تأييد كارفرما بر پرداخت

       -    در تاريخ ريال       -       پيش پرداخت به مبلغ -١٢-١

  . ...)بيمه ،ماليات و( پس از كسر كسورات قانوني           -      مبلغپرداختهاي ماهانه به  -١٢-٢

       .طبق صورت وضعيت تأييد شده ماهانهبصورت  :  )صورت توافق در(سايراشكال پرداخت  -١٢-٣

 :اصالح قرارداد روش -١٣

بيسـت و پـنج   % ٢٥تغيير ميزان كار با اعالن به شركت طرف قرارداد مبلغ قـرار داد را تـا   بهتواند در صورت ضرورت نسبت  كارفرما مي-١٣-١
 .يا افزايش دهد كاهش درصد

اسـتفاده از ايـن نيروهـا را بـا كـاهش مبلـغ        اجـازه بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد  داراكارفرما مي تواند در صورت  -١٣-٢
 .نمايدبه شركت طرف قرارداد اعطا )زان حقوق و مزاياي افراد مذكور مي حداقل به( قرارداد

      ، شرايط اختصاصـي را كـه الزم  مقررات عمومي  رعايتتواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و  كارفرما مي -١٣-٣
  .نمايدقرارداد الحاق  مي داند به اين

  :كارفرما تعهدات - ١٤
به شركت طرف قرارداد معرفي  كتباًهاي الزم  به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي راكارفرما يك نفر  -١٤-١

 .نمايد مي

 .نمايد، پرداخت وعد از محل اعتبارات تخصيص يافتهخدمات را طبق قرارداد رأس م انجامهاي  نهظف است هزيؤكارفرما م -١٤-٢

 .، قرار دهددمات در اختيار شركت طرف قراردادالزم را جهت انجام خ اطالعاتشود  كارفرما متعهد مي -١٤-٣

 .دهدموضوع را كتباً به پيمانكار اطالع ، حداقل يك ماه قبل از فسخ فسخ قرارداد براي شود ميمتعهد  كارفرما -١٤- ٤ 

را از شـركت   ذيـربط اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجـع   تعهداتحسن انجام  ضمانتظف است ؤكارفرما م -١٤-٥ 
 .نمايد اد اخذدطرف قرار

 .دارد معمولموعد مقرر اقدام الزم را به واريز ماليات متعلقه به حسابهاي مربوط در رأس  نسبتفرما متعهد است  كار-١٤-٦ 

 :تعهدات شركت طرف قرارداد  -١٥

 انجامهاي الزم در  به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي رايك نفر  بايست مي شركت طرف قرارداد -١٥-١ 
 .نمايد معرفي به كارفرما اًخدمات موضوع قرارداد كتب

و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خـدمات موضـوع    امكاناتنيروي انساني واجد شرايط ،  استطرف قرارداد متعهد شركت  -١٥-٢  
  .قرارداد به كار گيرد

  .انجام دهد رساند بندي كه به تأييد كارفرما مي خدمات قرارداد را طبق برنامه زمان است متعهدشركت طرف قرارداد  -١٥-٣ 
 



 ٣

  .باشدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي  است متعهدقرارداد شركت طرف  -١٥-٤ 
مـزد و   تعيـين مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتمـاعي را در انجـام وظـايف موضـوع قـرارداد و       استشركت طرف قرارداد متعهد  -١٥-٥ 

و سـاير تعهـدات    ياختالف كـارگر به هيأت هاي حل  مربوطو اجراي آراء حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات 
  .قانون كار را به عهده بگيرد

 .باشد شركت طرف قرارداد مؤظف به ارائه گواهينامه ثبت مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده مي:تبصره

 .ندارد) اعم از حقيقي يا حقوقي ( ئاً جزكالً يا موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر  واگذاريشركت طرف قرارداد حق  -١٥-٦  

  .كتباً به كارفرما اعالم گردد روز ٥طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت  شركتهرگونه تغيير در وضعيت  -١٥-٧  
ان تـأمين  ليست بيمه كاركنان خـود را كـه بـه تأييـد سـازم      وتصوير ليست پرداخت حقوق  ماهانهشركت طرف قرارداد مكلف است  -١٥-٨  

 .ارائه نمايد كارفرمااجتماعي رسيده است به 

 .شركت طرف قرارداد مي باشد ي به عهده كاركنان، تسويه حساب اتمام قرارداد يا لغودر صورت فسخ ،  -١٥-٩

المت و كه به سالمت افراد مربوط است كارت سـ  ضروريبراي نيروي انساني شركت در موارد  استشركت طرف قرارداد متعهد  -١٥-١٠
 .بهداشت ارائه نمايد

 .بدهد) جهت واگذاري كار ( تخصصي و حرفه اي الزم را به كاركنان خود  آموزشهاي استمتعهد  طرف قرارداد شركت -١٥-١١

است و شركت در مقابل دستگاه  طرف قرارداد شركت ي كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده اخالقضمانت حسن رفتار و  -١٥-١٢ 
 . باشد سخگو ميپا

 .اسرار و رعايت كليه نكات ايمني مي باشد حفظجاري دستگاه ،  هاي به رعايت نظام ظفؤمشركت طرف قرارداد  -١٥-١٣ 

 قـانوني معتبـر و   ي مبلـغ قـرارداد ضـمانت نامـه     درصـد  %١٠ظف است به ميـزان  ؤ، طرف قرارداد متعهدات به منظور حسن اجراي  -١٥-١٤
 .بسپارد

 : نظارت -١٦

واجد شرايط را كـه صـالحيت آنـان    ) حقيقي و حقوقي (  افرادظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا ؤكارفرما م -١٦-١
 .به طرف قرارداد معرفي نمايد كارفرمابه عنوان ناظر ،باشدرسيده  دستگاهبه تأييد باالترين مقام 

 .صورت مي گيرد كارفرما ر يا ناظرينبا تأييد ناظ قراردادكليه پرداختها به طرف  -١٦-٢

 . باشد مي كارفرماشركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر قانونينظارت بر اجراي تعهدات  -١٦-٣ 

بـه   را مشـكالت  ونظارت نمايد  معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت ي دستگاه  واحدها وناظر به كليه كاركنان  -١٦-٤ 
 .نمايد منعكس كارفرما

 .اعمال نمايد ونظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني  اجرايناظر بايد مكانيزم  -١٦-٥ 

تشخيص كارفرما در مورد عدم انجام تعهدات و يا قصور طرف قرارداد و يا واگذاري موضـوع قـرارداد بـه شـخص ثالـث بـا يكبـار         -١٦-٦ 
تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ  صدور اين اخطاريه ، كار فرما مياونت اداري و مالي دانشگاه، اعالم خواهد شد و پس از اخطار توسط مع

 .خسارت از محل مطالبات قانوني شركت و يا ضمانت نامه قرارداد اقدام نمايد

 :شرايط عمومي قرارداد  -١٧

مربوط در برابـر   مقرراتركت در زمينه قانون كار ، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و انساني ش نيرويكارفرما در قبال مطالبات  -١٧- ١
 .ندارد  ييتمسئولقانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه  مراجعاجتماعي و ساير  ، سازمان تأمين يامور اجتماعوزارت كار و 



 ٤

سـلب  ازخودرا ... مـديريت و    ي كاركنـان ،نحـوه   نظيـر معرفـي   در امور داخلي شركت طرف قرارداد را دخالتيكارفرما حق هرگونه -١٧-٢ 
 .نمايد مي

داشـته  قصورطرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتـاهي و   كارفرما،كتبي ناظرپس از اخطار در صورتيكه -١٧ -٣ 
 :باشد 

 . مورد تعهد كسر مي شود رقمصد جريمه از در پنج  در مرحله اول -

  . مورد تعهد كسر مي شود رقمصد جريمه از در ده  ر مرحله دومد -
 . مورد تعهد كسر مي شود رقمصد جريمه از در بيست در مرحله سوم -

شـود، حكـم    و نـاظر بررسـي و تصـميم گيـري مـي      قـرارداد  در كميته اي با حضور نماينـدگان كـار فرمـا،طرف    در مرحله چهارم موضوع -
توانـد   در صورتي كه با دعوت كارفرمابه هر دليلي جلسه مزبور در دو نوبت برگـزار نشـود، كـار فرمـا مـي     .ستالزم االجرا تصميمات كميته

  .نسبت به تأمين و اخذ حقوق خود از طريق مراجع ذي صالح قضايي اقدام نمايد

از  ،ن درصـدي از مبلـغ قـرارداد   دستگاه مي تواند بـه ميـزا   داد،در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرار - ١٧ -٤
 .شركت اخذ خسارت نمايد ي نامه ها و سپرده ها ضمانتمحل طلب ها، 

 .آن بكار گيري نيروي انساني باشد ممنوع است  نتيجههر گونه قرارداد كه  -١٧-٥

  : نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات -١٨
  :نشاني كارفرما  -١٨-١

  . ١١٥صندوق پستي  -شگاه شهركرد دان - بلوار رهبر –شهركرد : نشاني 
  ٠٣٨- ٣٢٣٢٤٤٠١ -٩:  تلفن

   acc@cha.sku.  :Email :  نشاني پست الكترونيك 
  : نشاني شركت طرف قرارداد  -١٨-٢

   :نشاني 
  :كد پستي

   :همراه   -                    :تلفکس تلفن               
  -  :نشاني پست الكترونيك 

اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي  فوق به منزله يها نشاني
در غير اين صورت كليه نامـه هـا ابـالغ    . ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند  ٤٨ظفند ظرف مدت ؤميشود در صورت تغيير نشاني طرفين م

 .نمي باشد شده تلقي و عذرعدم اطالع پذيرفته

mailto:acc@cha.sku


 ٥

  
  :امضاء طرفين قرار داد  -١٩

قـرارداد   طرفجهت  [نسخه  ٥بند و  ١٩در و فرم قيمت  )  ١٣-٣مطابق بند ( برگ شرايط اختصاصي قرارداد  چهاربه انضمام اين قرارداد 
تهيه و تنظيم شده كـه پـس    ]رد نياز استان و ساير موارد موتأمين اجتماعي ، سازمان  استان كار و امور اجتماعي اداره،  )كارفرما(، دستگاه 

 .از امضاي طرفين قرارداد  الزم االجرا خواهد بود

  :مهر و امضاء شركت طرف قرارداد
  : نام و نام خانوادگي نماينده

  سمت
 محل امضاء

  دانشگاه شهركرد: مهر و امضاء كارفرما  
  شجاع قربانيدكتر :نام و نام خانوادگي نماينده  
  دانشگاه شهركردو مديريت منابع مالي  ،معاون اداري: سمت 

  محل امضاء   
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

  ٩٥در سال فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي واگذاريداد قراراختصاصي   رايطش
  )١٣- ٣مطابق بند (  

 )آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها ٣٥دستورالعمل موضوع ماده ( 

                                                                          
  .ابد يص کار فرما خاتمه يعصر با تشخ١٧صبح شروع وتا  ٣٠/٧ساعات کار نظافت وخدمات از   -١
هـا،   ، پژوهشـكده )ودانشكده هنر فارسان(ها اعم از دانشكده مختلف دانشگاه يقسمتها كليهنظافت وخدمات بسته به جا ومکان در -۲

، مركـز مشـاوره ، دفتـر نهـاد     ، درمانگـاه هاي آموزشي، كليه كالسها، آزمايشـگاهها  ، گلخانهرشد، واحدهاي دامي مركز ها، خوابگاه
ازاد بـر سـاعات اضـافه    مرو در خارج از زمان مشخص شده يوضرورت حضور ن و كليه اماكن سرپوشيده و معابرنمايندگي ولي فقيه 

  .شد با يمانکار ميپ ي بر عهدهبه تشخيص كارفرما  يکار
، آب نماها و جمع آوري نخالـه  نار پياده روها، روفوژ ها، باغچه هاي كنظافت و رفت و روب خيابانها، ميادين، معابر، پياده روها -٣

  .پيمانكار مي باشد ي هاي غير ساختماني بر عهده
پيمانكـار   ي برعهـده ... اي زبالـه و  نظافت و پاكسازي اماكن عمومي و تأسيسات عمومي نظير نيمكتها ، پاركها ، نرده هـا ، سـطله   -٤

 .باشد مي

ظافت ، جاروب و تي كشي كليه راهروها ، راه پله هـا ، سـالنهاي اجتماعـات ، كالسـها ، دفـاتر اسـاتيد و كاركنـان سرويسـهاي         ن -۵
دارخانـه  آمـوزي و خـدمات آب   بهداشتي كليه دانشكده هـا، سـاختمانهاي اداري ، آزمايشـگاهها و خوابگاههـاي دانشـجويي ودانـش      

 .باشد پيمانكار مي ي هبرعهد

ان آب آنهـا وارد  يـ خارج از محوطه ها کـه جر  يداخل محوطه ها ومعابر و جويها و آبروها ي، جويها و آبروهارفع گرفتگي پلها -٦
 .پيمانكار مي باشد ي گردد بر عهده ميها و معابر محوطه

در محوطه ها ومعابر و حمل آن ) بخصوص در فصل برگ ريزان ( ه ها جمع آوري كليه زباله ها ، خاكروبه ها ، برگها ، سر شاخ -٧
 .پيمانكار مي باشد ي هبه محل تعيين شده بر عهد

انجام اقدامات احتياطي الزم به منظور جلوگيري از سقوط افراد در گودالهاي واقع در معابر و اعالم به كارفرما جهت رفـع نقـص    -٨
 .پيمانكار مي باشد ي بر عهده

 .پيمانكار مي باشد ي خبندان بر عهدهيو ي، پشت بام ها و شن پاشي و نمك پاشي در مواقع بارندگف روبي خيابانها، پياده روهابر -٩

پيمانكار موظف است جهت برف روبي خيابانها و پياده روها يك دستگاه تراكتور مجهز بـه بيـل جلـو مخصـوص بـرف روبـي        -١٠
نيز وسيله مناسب جهت شن و نمك پاشي تهيه و از آغاز فصل بارش تا پايـان   يك دستگاه گريدر برف روبي خيابانها وپياده روها و

  .آن جهت بكارگيري در دانشگاه مستقر نمايد تاريخ استقرار دستگاهها توسط ناظر اعالم مي شود
نصب شده در  يرهاياز ورود خسارت به سرعت گ يريجلو گ يبرادات الزم يتمه يظف است در هنگام برف روبؤمانکار ميپ  -١١

 .را مد نظر قرار دهد  ير بناها جاده ايز و ساتير تأسيسطح سواره رو و سا

سبد سينك ظرف شويي براي قسمتهاي مختلـف اداري   :تأمين كليه لوازم و تجهيزات مورد نياز خدمات موضوع قرارداد اعم از -١٢
 فيتنظ ي هچر، بيل ، فرغون ، كيسه زباله ،پاينخ ي،ت يکيپالست ي،ت يدست ي، جارو يشو نيبرقي ، دستگاه زم ها ، جارو و خوابگاه
جهـت   ، شـيلنگ شستشـو  زبالـه  لسـط ، شن، نمـک،  با مجوز وزارت بهداشت ودرمان استانداردو پاک کننده  ندهي، مواد شومرغوب
الزم به توضيح است اقالم مذكور بايد از .باشد انكار ميپيم ي هبر عهد...  و مكانهاي سرپوشيده و  ، آزمايشگاههاکالسها،ها ييدستشو

 .كيفيت و مرغوبيت كامل برخوردار باشند در غير اينصورت پيمانكار ملزم است لوازم و تجهيزات مرغوب را جايگزين نمايد

لـي  ضد عفوني نمـودن سرويسـهاي بهداشـتي و حمـام خوابگاههـا بصـورت مسـتمر و حـداقل دو بـار در هفتـه و سـم پاشـي ك             -١٣
 .پيمانكار مي باشد ي خوابگاهها حداقل دو نوبت در سال بر عهده

تابستان و همچنـين در هنگـام   تعطيالت كلي خوابگاهها در فاصله بين دو ترم و و پاكسازي نظافت انجام نظافت مستمر روزانه و  -١٤



 ٧

 .پيمانكار مي باشد ي برگزاري جلسات و سمينارها برعهده

و  يسسـات دولتـ  ؤر ميا سـا يـ کـه توسـط خـود دانشـگاه      ييشـها يهما ي هيکل(سمينارها ها و  جلسات، آزمونبرگزاري در مواقع  -١٥
زات مـورد نيـاز جهـت برگـزاري و انجـام پـذيرايي       يـ انتقال كليه لوازم وتجهنظافت محل،  ،)گردد يدر دانشگاه برگزار م يخصوص
 .استپيمانكار  ي برعهده

 .پيمانكار مي باشد ي رد در واحدهاي دانشگاه  به عهدهجابجايي و انتقال كليه وسايل و تجهيزات بر حسب مو -١٦

 دانشـگاه ،  يداخلـ  يامتحانات و آزمونها ، اعم از آزمونها هيها در زمان برگزاري کل افت و جابجائي و چيدن ميزها و صندليظن -١٧
ت دانشـگاه  يلئوه بـا مسـ  کـ  )درون اسـتاني، بـرون اسـتاني   ( و برگزاري نمايشگاهها ير دانشگاهيغ يآزمون ها آزمون هاي سراسري ،

 .پيمانكار مي باشد  ي برعهده به استثناي تعدادي از نيروهاي خدمه با تشخيص کارفرما شود يبرگزار م

 . را با نيروهاي تأسيسات در مواقع بروز حوادث غير مترقبه بعمل آورد ظف است همكاري الزم ؤپيمانكار م -١٨

پرسـنل  ... ، سرويس اياب و ذهاب ، غـذاي گـرم، قنـد و چـاي و     ) انون كارمطابق با ق( و استاندارد مناسب تأمين لباس و كفش -١٩
 . پيمانكار خواهد بود و كار فرما هيچگونه تعهدي در قبال موارد فوق ندارد ي تحت پوشش شركت برعهده

و  ياسـتحقاق  يدر حـال مرخصـ   يروهـا ينباشـد و جهـت    يرو مـ يـ ش نيظـف بـه افـزا   ؤش حجم کار ميمانکار با توجه به افزايپ  -٢٠
 .باشد  ين ميگزيجا يملزم به معرف استعالجي

 .پيمانكار مي باشد  ي هكنترل حضور و غياب و ساعت ورود و خروج عوامل پيمانكار به عهد -٢١

مناسـب خـدمات موضـوع     کـار  مانکار جهت انجـام يپ يروهايش تعداد نيبر لزوم افزا يص دستگاه نظارت مبنيدر صورت تشخ -٢٢
ظف ؤمانکار ميدر حال خدمت ، پ يروهاين يبرخ يا در مواقع مرخصي، در مقاطع خاص و) راردادش در حجم قيبدون افزا(قرارداد 

 .جاد نخواهد شد يدر مبلغ قرارداد ا يشين جهت افزايش تعداد پرسنل خود بوده واز ايبه افزا

مانکـار قراردهـد   يار پيـ ترا در اخ يجهت انجام خدمات موضوع قرارداد افراد خود ياستخدام يروهايکه کارفرما از نيدر صورت -٢٣
 .  به پرسنل مذکور از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد  يپرداخت يايحقوق و مزا ي هنيمعادل کل هز

در خصوص كارگران خود طبق قـانون كـار جمهـوري اسـالمي      يپيمانكار ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات جاري مملكت -٢٤
 .اغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مش ژهيه وايران ب

در (دانشـگاه   يک از واحـدها يـ مانکـار در هـر   يبـه نيروهـاي پ  ) نسبت به ميزان حجـم قـرارداد   ( در صورت ارجاع كار اضافي  -٢٥
خواهـد شـد و   ان قرارداد به پيمانكـار پرداخـت   يييد واحد مذكور محاسبه و در پاأمبلغ كار اضافه پس از ت) موضوع قرارداد  يراستا

 . ظف به پرداخت هزينه هاي پرسنلي مربوطه به نيروهاي مذكور مي باشدؤپيمانكار م

کـارگر   جايگزينيظف به ؤصورت پيمانکار مغير اين در ، قرار گيرد  دستگاه نظارتييد أکارايي و تبحر کارگران بايد مورد ت -٢٦
 .مي باشدبا نظر دانشگاه متبحر 

مطـابق ليسـت   ( حق الزحمه ، پاداش و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان شركت طرف قـرارداد  وجوه مربوط به حقوق و مزايا ،  -٢٧
کارفرما به حساب بانكي كه در يكي از بانكها با امضاي مشترك نماينده کارفرما و نماينده شركت طرف  ياز سو) تنظيمي شركت 

اً براي واريز خالص حقوق و مزايـاي كاركنـان ذيـربط و    پرداخت از حساب مذكور صرف. قرارداد افتتاح مي گردد واريز خواهد شد
  .واريز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات ، بيمه و غيره خواهد بود 

قانون كار كليه حقوق و مزاياي قانوني كارگران خـود اعـم از حقـوق و دسـتمزد ،      ٣٧و ماده  ٨پيمانكار مي بايست مطابق ماده  -٢٨
، حق شيفت ، عيدي ، پاداش ، لباس ، بن خوار و بار و غيره را منحصراً به حساب بـانكي  حق مأموريت، اضافه كاري ، تعطيل كاري

نزد يكي از بانكهـاي معتبـر واريـز نمايـد و بـه هريـك از كـارگران خـود فـيش          در اسرع وقت و بالفاصله پس از دريافت وجه آنان 
 . تحويل نمايد) به تفكيك موارد پرداختي ( حقوقي 

مين اجتمـاعي  أظف به دريافت رسيد حق بيمه و مالياتهاي پرداختي از حساب مزبور از واحدهاي مربوط و سازمان تؤم پيمانكار -٢٩
 .و ارائه آن به کارفرما در پايان هر ماه خواهد بود 



 ٨

ت يريپرداختي به كاركنان را از محل مبلـغ قـرارداد از طريـق مـد    . در صورتي كه کارفرما متوجه تخلف شركت پيمانكار شود  -٣٠
 .امور مالي انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت 

فنـي و اخالقـي   ظف است در بكارگيري نيروهاي مورد نياز خود رعايت قوانين و مقررات اعم از تعيـين صـالحيت   ؤپيمانكار م -٣١
حـق  ن را اعـم از حقـوق ، دسـتمزد ، تعطيـل كـاري ،      همچنـين كليـه حقـوق كـارگرا     ،بنمايـد  گزينشي و را مطابق مقررات جاريو

را  ...كارگري و ، بن  بار خوار و، حق مسكن  عيدي ، پاداش ، اضافه كاري ، لباس ، سنوات ، عائله مندي ،حق شيفت ،  مأموريت،
 . شدپيمانكار مي با ي به عهده پرسنل سرويس اياب و ذهاب ومين غذا أت ضمناً مطابق قانون كار پرداخت نمايد

 .براي كليه نيروهاي شاغل خود مي باشد  و عدم اعتياد به مواد مخدر ء پيشينهظف به ارائه گواهي عدم سوؤپيمانكار م -٣٢

كارفرما و كسر كليه كسـورات   ناظرهاي شركت با توجه به حجم كار انجام شده و پس از تأييد  پرداخت كليه صورت وضعيت -٣٣
 . باشد ماليات بر ارزش افزوده ميطرف قرارداد مؤظف به ارائه گواهينامه ثبت .واهد شدانجام خ... ) بيمه و ماليات و (قانوني  

ظف است در حفـظ و نگهـداري كليـه سـاختمانها و امكانـات و تجهيـزات دانشـگاه نهايـت دقـت را بعمـل آورد و           ؤپيمانكار م -٣٤
ارد گردد پيمانكار ملزم به تأمين ضرر و زيـان  چنانچه در زمان اجراي موضوع قرارداد خسارتي از طريق پرسنل شركت به دانشگاه و

پيمانكـار   ي در غير اين صورت كارفرما مي تواند ميزان خسارت وارده را از مطالبات و يا ضمانت نامه. و خسارت وارده خواهد بود 
 .كسر نمايد

نباشد ، بنا به تشخيص كارفرما  ييد دستگاه نظارتأانجام كار توسط پيمانكار مورد ت ي در صورتيكه كيفيت تجهيزات و يا نحوه -٣٥
 .از پرداختهاي شركت كسر خواهد شد يپس از اخطار کتب

توانايي پرداخت حقوق پرسنل و تأمين لوازم مورد نياز موضـوع قـرارداد را بمـدت    همواره در طول مدت قرارداد پيمانكار بايد  -٣٦
 . داشته باشد كار فرماحداقل دو ماه بدون دريافت حق الزحمه از 

جـذب و اسـتخدام پيمانكـار و پرسـنل آن ايجـاد       ي هنـ يمام مدت قرارداد يا فسخ آن براي كارفرما هيچگونـه تعهـدي در زم  با ات -٣٧
 . نخواهد شد

 .ظف است در پايان قرارداد تسويه حسابهاي قانوني و مفاصا حساب پرسنل تحت پوشش را به كارفرما ارائه نمايدؤپيمانكار م -٣٨

فتار كاركنان خود در مقابـل كارفرمـا و اشـخاص ثالـث مـي باشـد و در صـورت عـدم رضـايت          كليه اعمال و ر مسئولپيمانكار  -٣٩
 .ظف است شخص صالحيتدار ديگري را به جاي وي به كار گماردؤكارفرما از هر يك از پرسنل، پيمانكار م

سـاير پوشـاک    ييـد كارفرمـا و  أمناسـب بـا رنـگ مـورد ت    بـا كيفيـت   ظف است جهت كليه پرسنل خود لبـاس فـرم   ؤم  پيمانكار -٤٠
، چكمه ، ماسك و غيره به تعداد  الزم تهيـه و در اختيـار پرسـنل خـود      يوچرم ياز کار از قبيل دستكش پارچه ايزات مورد نيوتجه

 .قرار دهد 

اجراي آنرا بـه كاركنـان خـود آمـوزش      ي ظف است رعايت كليه نكات ايمني در ارتباط با موضوع قرارداد و نحوهؤپيمانكار م -٤١
 .كارگر با نوع كار را رعايت نمايد يرجاع كار به كارگر تناسب شرايط جسماني و روحدهد و در ا

 جهـت نيسـان   وانـت بـار  ار و يبوده و مجهز به تلفن س كارفرماد ييأزبده وآماده که مورد ت يرويک نفر نيظف است ؤپيمانكار م -٤٢
 ٤٠و همچنـين خـارج از دانشـگاه تـا شـعاع      لـوازم و تجهيـزات مصـرفي در داخـل      ،لي، جابجـاکردن وسـا   گشت در سطح دانشـگاه 

 .ديعوامل موضوع قرارداد در دانشگاه مستقر نما ي هين کليب يجاد هماهنگيا و كيلومتري

بـه كارفرمـا    انجـام خـدمات   مسئولد کافرما باشد را بعنوان نماينده و ييأظف است شخص واجد شرايطي که مورد تؤپيمانكار م -٤٣
 .د يدر امور مربوطه كامالً اجرا نماكارفرما را  ناظرتصميمات محل كار خود حاضر بوده و  تمام ساعات كار در يدر ط و معرفي

پيمانكـار گذاشـته شـده     ي يت هايي كه به موجب قرارداد بـه عهـده  مسئولباعث سلب ) موضوع بند فوق(وجود نماينده پيمانكار -٤٤
 .مفاد قرارداد خواهد بود  مسئولاست نميشود و در هر حال پيمانكار 

 . ندارد) اعم از حقيقي يا حقوقي ( اً عجزموضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا  واگذاريركت طرف قرارداد حق ش -٤٥

 .روز كتباً به كارفرما اعالم گردد ٥طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت  شركتهرگونه تغيير در وضعيت  -٤٦



 ٩

 . شركت طرف قرارداد مي باشد ي عهدهبه  كاركناناتمام قرارداد، تسويه حساب  يا  لغودر صورت فسخ،  -٤٧

هـاي معيـوب سـاختمانها اعـم از جوشـكاري،       ها، نصب توريها و تعمير كليه در و پنجـره  و پرده) وايت بردها(نصب كليه تابلوها -٤٨
 .باشد ي شركت طرف قرارداد مي ه نجاري، آلومينيوم كاري و تعويض يراق آالت و غيره بعهد

 باشد ي گواهي ثبت ماليات بر ارزش افزوده مي هشركت طرف قرارداد مؤظف به ارائ -٤٩

 .شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي كارفرما نمي نمايد -٥٠

هر يـك  كارفرما مجاز است در چهار چوب ضوابط مقرر در دستورالعمل آيين نامه خود و با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه  -٥١
 .از پيشنهادها را قبول و يا رد نمايد

مسـئوليت ناشـي از   . مي باشداز اداره كل تعاون، كارو رفاه اجتماعي استان پيمانكار موظف به ارائه گواهينامه ايمني پيمانكاران  -٥٢
 .پيمانكار مي باشدعهده عدم ارائه گواهي مذكور به 

كارفرمـا  مراحـل گزينشـي در اختيـار    سير جهت قرارداد  د را در ابتدايخوت نيروي انساني مورد نياز پيمانكار موظف است ليس -٥٣
 .دهد قرار

بايـد در كليـه صـورت    كه مـورد گـزينش و تاييـد كارفرمـا قـرار گرفتـه اسـت        ليست نيروي انساني ارائه شده از سوي پيمانكار  -٥٤
ن هرگونه تغيير در ليست مورد نظر، افزايش در همچني .دننداشته باش با يكديگر و مغايرتيبوده وضعيت ها ارسالي به كارفرما يكسان 

  .بايستي با اجازه كارفرما صورت گيرد و مي عتعداد نيرو يا بكارگيري نيرو به هر عنواني ممنو

  :مهر و امضاء شركت طرف قرار داد                        
   : نام و نام خانوادگي نماينده                       

   : سمت                           
   محل امضاء                              

  دانشگاه شهركرد:مهر و امضاء كارفرما 
  شجاع قربانيدكتر  :نام و نام خانوادگي نماينده 

   دانشگاه شهركردو مديريت منابع  مالي، معاون اداري :سمت 
  محل امضاء

 
 
 

 



 ١٠

  فرم آناليز قيمت
  )۹۵در سال انشگاه شهرکردد قرارداد خدمات عمومي و نظافتي  ضميمه( 

  
  

است مورد قبول  
همهر و امضاء پيشنهاد دهند  

 

  عنوان فضاي کاري
 مورد نظر

  
  مساحت
)متر مربع(  

(S) 

 )ريال (  مبلغ

مبلغ براي يک متر مربع 
  فضاي مورد نظر در ماه

A)( 

مبلغ براي هريک از 
  فضاهاي مورد نظر در ماه

A)*( (S) 

جمع مبلغ براي هر يک از 
  فضاهاي مورد نظر در طول سال

 )١٢  (* A  *  (S) 
    ١٩٠٠٠ ي خوابگاهها مجموعه

ي ساختمانهاي اداري ، آموزشي،  مجموعه
 ،ورزشي و غيره فرهنگي

۹۳۸۰۰    

    ١٢٥٠٠٠ محوطه ها و فضاهاي باز

    ها و لوازم و تجهيزات مورد نياز هزينه
   هاي مديريتي هزينه

    )ريال( کل مبلغ به عدد

    )ريال(کل مبلغ به حروف 


