
 شرايط اختصاصي قرارداد امور نقليه

 جهت سرويس كاركنان و دانشجويانون 
  

 نوع قرارداد : 

آرم طرح ترافيک برای ایاب و ذهاب کارکنان و  کولر و ون دارای یک دستگاه خودرویاجاره 

 دانشجویان براساس شرایط  اختصاصي به پيوست قرارداد

 

 مسير انجام وظيفه  _1ماده

ساعت  ازکليه روزهای اداری غير از ایام تعطيل در شکده را کارکنان دان هستندموظف ون  رانندگان

 اختيار دانشکده باشد.  صبح در 30/7

 

 نحوه پرداخت  _2ماده 
حق الزحمه بصورت ماهيانه با درخواست وجه پيمانکار طرف قرارداد و پس از تایيد مسئولين  _1

طریق امور مالي پرداخت خواهد  دانشکده و کسر کسورات قانوني محاسبه و ازو ناظر قرارداد ذیربط 

 شد . 

 مي باشد.  تامين اجتماعي آخرین پرداخت منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان _2

 تعهدات پيمانکار  _ 3ماده 
 ( اجرا نماید . 1پيمانکار متعهد است حرکت سرویس خود را براساس برنامه تنظيمي طبق ماده ) _1

ورد قرارداد را در مسير های تعيين شده توسط مسئولين پيمانکار متعهد مي شود خودرو م _2

 اعزام و از سوار نمودن افراد غير خودداری نماید. 

در صورتيکه راننده خودرو مورد قرارداد از نظر اخالقي و رفتاری مورد تایيد کارفرما  _3

و  ساعت نسبت به تعویض 48نباشد پيمانکار متعهد مي شود با درخواست کارفرما ظرف مدت 

 جایگزین آن  اقدام نماید.

کليه هزینه های خودروها از قبيل سوخت ، تعميرات و لوازم یدکي و تصادف بعهده  _4

 پيمانکار خواهد بود. 

پيمانکار متعهد مي شود چنانچه خودرو مورد قرارداد به هر علتي قادر به سرویس دهي   _5

 نباشد فوراً نسبت به جایگزین آن اقدام نماید. 

را اجرا نماید کارفرما اختيار دارد به ازاء هر روز  تعهدات خودمانکار چنانچه نتوانست پي _6

 ریال از مبلغ کل قرارداد ماهانه را به عنوان جریمه کسر نماید.  000,300سرویس دهي 

پيمانکار متعهد مي شود وسيله نقليه ای که برای سرویس دهي به دانشکده اعزام مي نماید  _7

قرار دهد و در صورت تخلف از این ( …مه های )شخص ثالث ، سرنشين ، دیه وتحت پوشش بي

 تعهد مسئول جبران خسارات وارده اعم از مالي و جاني ار هر جهت خواهد بود. 



ازکل مبلغ یکساله قرارداد را بصورت ضمانتنامه معتبر  %10پيمانکار ملزم است معادل  _8

ارفرما تسليم نماید تا پس از انجام قرارداد و تسویه بانکي بعنوان سپرده حسن انجام کار به ک

 حساب کامل عيناً توسط کارفرما مسترد خواهد شد. 

پيمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را بصورت جزئي و یا کلي به موسسه یا شرکت دیگر  _9

 ندارد. 

در قراردادهای پيمانکار متعهد مي شود که مشمول الیحه قانون منع مداخله کارکنان دولت  _10

 دولتي نباشد. 

پيمانکار موظف است طول سال دانشجویان یا کارکنان را جهت ماموریت خارج از تهران  _11

 ن با مجوز کارفرما اعزام نماید.در محدودیت شهرهای استان تهرا

پيمانکار موظف است خودروهای خود را هميشه تميز و بدون نقص فني برای انجام کار  _12

 آماده نگهدارد. 

عدم استفاده از نوارهای صوتي مستهجن و مبتذل در حين نقل و انتقال کارکنان و  _14

 دانشجویان الزامي است. 

دمات دانشکده مي باشد. نظارت بر حسن انجام کار ، موضوع این قرارداد به عهده واحد خ _15

و پيمانکار موظف به همکاری با آن واحد مي باشد . عدم همکاری ویا  ایجاد موانع در اجرای 

 محتوای این بند به منزله تخلف محسوب مي شود. 

 بصورت تصادفي یا بتونه شده و غير معمولي نباشد.   ون شکل ظاهری خودروها _16

 و تميز باشد. شيشه های خودروها کامالً سالم  _17

 سيستم گرمایش زمستاني خودرو سالم و کامالً قابل استفاده باشد.  _18

 خودرو باید از لحاظ وسایل ایمني در تمام مدت قرارداد مجهز باشند.  _19

 صندلي خودرو کامالً سالم و روکش صندلي هميشه سالم و تميز و مرتب باشد.  _20

موظف به رعایت آئين نامه انضباطي که در این  راننده معرفي شده از سوی پيمانکار _21

 دانشکده تنظيم شده مي باشد. 

کارفرما هيچگونه تعهدی نسبت به تامين محل پارك خودروها ، غذای کارکنان پيمانکار و  _22

 سایر امور رفاهي آنان نداشته وکليه امور مربوطه بعهده پيمانکار مي باشد. 

 جزء اسقاطي نباشد. از مدل مناسبي برخوردار و ون -23



 

رانندگان خودروها ، کارگران پيمانکار محسوب مي شوند و هيچ گونه رابطه استخدامي با  _22

کارفرما ندارند. و پرداخت دستمزد ، کارمزد ، خسارات اخراج ، سنوات ، عيدی ، بن ، اضافه کار 

 کارگران موضوع این ماده به عهده پيمانکار است . 

 رداد شرایط قرا _4ماده 

در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد از طرف پيمانکار کارفرما مجاز است با اخطار کتبي که  _1

 یکماه قبل به اطالع پيمانکار خواهد رسيد نسبت به فسخ قرارداد بطور یکطرفه اقدام نماید. 

راننده موظف است کارت ورود و خروج داشته و توسط نگهبان شيفت در سيستم حضور  _2

ثبت شود و در پایان هرماه کارکرد مزبور همراه با صورت حساب مربوطه جهت تایيد   و غياب

 به مسئولين دانشکده تحویل نماید . 

 حل اختالف  _5ماده 

حل هرگونه اختالف ناشي از تفسير مواد این قرارداد و یا اجرای آن به عهده کميسيون موضوع 

وده و نظر این مرجع برای طرفين الزم اجرا مي آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ب 94ماده 

باشد. در طول رسيدگي به اختالف ، پيمانکار ملزم است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد و 

 مطابق تفسير کارفرما بکار خود ادامه دهند. 

 

 


