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  انجام خدمات خودرو سواريقرارداد و اگذاري 
  ) :کارفرما(نام دستگاه – 1

  : نام نماینده دستگاه  – 2
 : شناسه ملی                           : کد اقتصادي 

 : سمت نماینده دستگاه  – 3

  ): طرف قرارداد(نام شرکت  – 4
 : تاریخ ثبت شرکت     : شماره ثبت شرکت 

  : شناسه ملی                           : کد اقتصادي 

  : شماره و تاریخ تعیین صالحیت شرکت  – 5
  : تاریخ         : شماره 
  : توسط 

  : سمت نماینده شرکت طرف قرارداد  – 7  : نام نماینده شرکت طرف قرارداد  – 6
  :شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه  – 8

 : تاریخ            : شماره 

  : قرارداد موضوع  – 9
  انجام امور خدمات خودروسواري جهت امور اداري: نوع کار -9 –1
  ساعت براي خودروي سواري : واحد کار – 9 – 2
  ساعت براي خودرو سواري  ------ ماهانهخودرو /ساعت: حجم کار– 9 – 3
  با نظر کارفرما و شرایط مندرج در مفاد شرایط اختصاصی : کیفیت کار – 9 – 4
  هاي پیشنهاد قیمت  در اختیار قراردادن خودروها براساس فرم :کانات و تجهیزات مورد نیازام – 9 – 5
 برگ  ----، براساس  ------------ :قرارداد انجام خدمت موضوع نشانی محل– 9 – 6 

  :مدت انجام قرارداد  – 10
  :تاریخ خاتمه       :  تاریخ          یکسال شمسی: مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت

  :به شرح جدول ذیل : مبلغ قرارداد  – 11

  )ریال(خودرو سواري هرساعت مبلغ

  
 )ریال..................................................... بحروف (ریال .....................................................  :کل مبلغ قرارداد سالیانه  – 11 – 1

  :نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی  – 12
  :گیرد  به شرح زیر صورت می ،مرحله 12در ) کارفرما(پرداخت براساس تایید دستگاه 

در ) ریـال .............................. ................................................بحـروف  (ریـال  .................................. به مبلـغ   پرداخت هاي ماهانه – 12 – 1
پایان هرماه پس از ارائه صورتحساب توسط شرکت طرف قرارداد و ارائه لیست حقوق و مزایا و بیمـه پرداختـی کلیـه راننـدگان     

قانونی خواهـد   قانون تامین اجتماعی و براساس صورت وضعیت تایید شده و سایر موارد 38تایید ناظر قرارداد و با رعایت ماده پس از 
   .بود

شـود،   قانون تامین اجتماعی کسر و در حساب سـپرده نـزد کارفرمـا نگهـداري مـی      38بابت ماده % 5هر پرداختی به پیمانکار  از-2-12
و اصـالحات   38ذکر شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار و بـا رعایـت مـاده    استرداد مبلغ 

  .ن ممکن خواهد بودالحاقی به آ
 .باشد آخرین صورتحساب منوط به اخذ مفاصاحساب ازسازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما می پرداخت -3-12

  :روش اصالح قرارداد  – 13
د را پس از اخذ تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییرمیزان کار با اعالن به شرکت طرف قرارداد مبلغ قراردا می) کارفرما( دستگاه – 13 – 1
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  .کاهش یا افزایش دهد  درصد%25مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 
تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجـازه   می) کارفرما(دستگاه  – 13 – 2

  .به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید ) داقل به میزان حقوق و مزایاي افراد مذکورح(استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد
تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمـومی، شـرایط اختصاصـی     می) کارفرما( دستگاه – 13 – 3

 .داند به این قرارداد الحاق نماید  می را که الزم
  ) :ارفرماک(تعهدات دستگاه  – 14

هاي الزم کتباً به شـرکت طـرف    ختیار خود جهت همکاري و ایجاد هماهنگیاال یک نفر را به عنوان نماینده تام) کارفرما( دستگاه – 14 – 1
  .نمایند  قرارداد معرفی می

  .د قراردهد شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قراردا متعهد می )کارفرما( دستگاه – 14 – 2
  .کتباً به شرکت طرف قرارداد اطالع دهد   موضوع را  یک ماه قبل از فسخ  فسخ قرارداد، حداقل  متعهد است براي) کارفرما(دستگاه – 14 – 3
  . دارد الزم معمول  هاي مربوط در راس موعد مقرر اقدام متعلقه به حساب  نسبت به واریزمالیات  متعهد است) کارفرما(دستگاه – 14 – 4

  :تعهدات شرکت طرف قرارداد  – 15
 هاي الزم در انجام خدمات ختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگیاال نفر را به عنوان نماینده تامیک شرکت طرف قرارداد  – 15 – 1

  .نماید  معرفی می) کارفرما(موضوع قرارداد کتباً به دستگاه 
 د شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجـام خـدمات  جدد نیروي انسانی واگر شرکت طرف قرارداد متعهد می – 15 – 2

  .موضوع قرارداد به کار گیرد 
 رساند می) کارفرما(بندي که به تایید دستگاه  گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان شرکت طرف قرارداد متعهد می – 15 – 3

  .انجام دهد 
  .باشد  نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی طرف قرارداد اقرار می تشرک – 15 – 4
تعیـین   گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضـوع قـرارداد و   طرف قرارداد متعهد می شرکت – 15 – 5

هاي حل اختالفـات کـارگري و    اسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به هیاتمزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پ
منـدي   السعی ، خسارات اخراج ، سنوات ، بیمه ، عائلـه  ضمناً پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق. سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد 

  .ند با شرکت طرف قرارداد است ایاب و ذهاب ، بن کارگري، پاداش و اضافه کار افراد موضوع این ب، 
  . ندارد ) اعم از حقیقی یا حقوقی(طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً  شرکت – 15 – 6
  .اعالم گردد ) کارفرما(روز کتباً به دستگاه  5بایستی ظرف مدت  هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می – 15 – 7
  .باشد  درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد ، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می – 15 – 8
گردد براي نیروي انسانی شرکت درموارد ضروري که به سـالمت افـراد مربـوط اسـت کـارت       طرف قرارداد متعهد می شرکت – 15 – 9

  .سالمت و بهداشت ارائه نماید 
  .بدهد ) جهت واگذاري کار(اي الزم را به کارکنان خود  هاي تخصصی و حرفه گردد آموزش ت متعهد میشرک – 15 – 10
  .ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست  – 15 – 11
  .باشد  حفظ اسرار و نکات ایمنی می, ري دستگاههاي جا شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام – 15 – 12
) کـل قـرارداد  % 10(طرف قرارداد موظف است به میزان مقـرر   ،به منظورحسن اجراي قرارداد و تضمین انجام تعهدات – 15 – 13

   .تضمین قانونی بسپارد مالی و معامالتی  درآئین نامه
بـه مبلـغ    .....................شـعبه  ......... بـه عهـده بانـک    ...... مـورخ  ........... یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شماره 

گردید که در صورت رعایـت کامـل مفـاد قـرارداد و تائیـد دسـتگاه       ) کارفرما(تسلیم دستگاه  )ریال................. بحروف (ریال ...................... 
  .قابل استرداد است ) کارفرما(
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بـه انجـام   ) کارفرمـا (طرف قرارداد موظف است تعهدات خود را برابر شرایط و ضوابط تعیین شده از طـرف دسـتگاه    شرکت – 15 – 14
مختـار  ) کارفرمـا (برساند بدیهی است در صورتی که شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود قصور و کوتاهی نماید دستگاه 

یا اولین دریـافتی   قرارداد اقدام نموده و از محل تضمینات شرکت طرف قرارداداست راساً نسبت به انجام تعهدات شرکت طرف 
شرکت طرف قرارداد، میزان خسارت وارده را کسر نماید  تعیین میزان خسـارت بـه عهـده کارشناسـان تعیـین شـده از سـوي        

  . خواهدبود ) کارفرما(دستگاه 
 ماه توان مالی الزم جهت ارائـه خـدمت   2 حداقلپیمانکار موظف است درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط کارفرما  -15-15

  .و پرداخت دستمزد و مزایاي کارکنان خود را داشته و در این مدت نسبت به ارائه خدمت براساس مفاد قرارداد اقدام نماید
  :نظارت  – 16

واجـد شـرایط را کـه صـالحیت     ) حقیقی وحقوقی(موظفند حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد ) رماکارف( دستگاه – 16 – 1
  .آنان به تایید باالترین مقام دستگاه کارفرما رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید 

  .گیرد  ورت میها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین ص کلیه پرداخت – 16 – 2
  .نظارت براجراي تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است  – 16 – 3
نظـارت نمایـد و   ) کارفرمـا (به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شرکت و دسـتگاه   ناظر – 16 – 4

  .مشکالت به ناظر منعکس گردد 
  .بینی و اعمال نماید  انیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه هاي علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیشکمناظر باید  – 16 – 5
تشخیص دهدکه شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثـالثی واگـذار نمـوده یـا در نحـوه      ) کارفرما(در صورتی که دستگاه  – 16 – 6

نجام موضوع قرارداد سـرباز زنـد، بایسـتی در جهـت جلـوگیري از تضـییع حقـوق        قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از اانجام کار 
و جـایگزینی شـرکت دیگـر اقـدام نمایـد و شـرکت حـق        ) طبق مقررات مربوط(و اخذ خسارت  دستگاه نسبت به فسخ قرارداد

 .هیچگونه اعتراضی را ندارد 

  :شرایط عمومی قرارداد  – 17
طالبات نیروي انسانی شرکت درزمینه قانون کار، قانون تامین اجتمـاعی و سـایر قـوانین و مقـررات     درقبال م) کارفرما( دستگاه – 17 – 1

  .مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد 
از ......... نحـوه مـدیریت و   , مور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنـان حق هرگونه دخالتی در ا) کارفرما( دستگاه – 17 – 2

  .نماید  خود سلب می
طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفـی کوتـاهی و قصـور    , در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر – 17 – 3

  :داشته باشد
  .شود  عهد ماهیانه کسر میدرصد جریمه از رقم مورد ت 2درمرحله اول  - 
 .شود  درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می3درمرحله دوم  - 
 .شود  درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می 4درمرحله سوم  - 

رارداد از محل تواند به میزان درصدي ازمبلغ ق ایراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد، دستگاه می درصورت – 17 – 4
  .هاي شرکت اخذ خسارت نماید ها و سپرده نامه ها، ضمانت طلب

  .به هر شکل باشد، ممنوع است هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیري نیروي انسانی  – 17 – 5
رك شرکت طرف قرارداد حق خواهد داشت به تشخیص خود و در مواقع لزوم، دفاتر مالی و سایر اسناد و مدا) کارفرما( دستگاه – 17 – 6

موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و شرکت طرف قـرارداد متعهـد اسـت نهایـت همکـاري را در      را در رابطه با 
از حسـن  ) کارفرما(هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان دستگاه . مبذول دارد )کارفرما(این مورد با حسابرسان دستگاه 

  .هاي قرارداد حاضر بوسیله شرکت طرف قرارداد است مفاد و شرایط و نرخ اجراي
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  : موارد فسخ قرارداد  -  18
در صورتی که شرکت طرف قرارداد به نحوي از عهده انجام وظایف محوله برنیاید یا بازدهی کمی و کیفی موارد مورد توافق در قرارداد بـه  

 روز، در صورت عـدم تغییـر رویـه از سـوي     10است پس از ابالغ دو اخطار کتبی به فاصله مجاز ) کارفرما(نحوي مطلوب نباشد، دستگاه 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت بـه فسـخ قـرارداد بـه صـورت یکجانبـه اقـدام و         94، بنا به تشخیص کمیسیون ماده شرکت
  .نامه بانکی شرکت را ضبط نماید  ضمانت

  :کمیسیون حل اختالف  -  19
صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحوي ، چنانچـه طـرفین نتواننـد آنـرا از     در 

آئین نامه  مالی و معامالتی دانشگاه به عنـوان   94طریق مسالمت آمیز حل وفصل نمایند ، دراین صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده 
الطرفین ارجاع ورأي صادره ازکمیسیون حل اختالف که صلحاٌ  صادر می شود قطعی ونسبت به طرفین الزم االجـرا   حکم مشترك ومرضی

  .خواهدبود ورأي مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شد 
 : العاده  شرایط فوق -  20

توسـط  ) فـورس مـاژور  (بینـی  اي که مانع اجراي این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غیر قابـل پـیش   روز هر گونه حادثهدر صورت ب
ل شرکت طرف قرارداد شود و از حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوام

بینـی   بدیهی است پس از بر طرف شدن شرایط غیرقابـل پـیش  . شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی لهغیرمترقبه مزبور؛ به منز
  . شرکت طرف قرارداد موظف است عیناً تعهدات خویش را براساس قرارداد انجام نماید 

  :نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات – 21
  ) :کارفرما(نشانی دستگاه  –21 – 1

  :نمابر                                :تلفن                                              *        :نشانی 
    :نشانی پست الکترونیک 

  : نشانی شرکت طرف قرارداد  –21 – 2
   :نمابر          : تلفن                                                        :نشانی 

 : نشانی پست الکترونیک 
الـذکر قـانونی    هاي فوق  باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریق نشانی طرفین می قانونیهاي فوق به منزله اقامتگاه  نـینشا

هـا   در غیر این صورت کلیه نامـه . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود تلقی می
هاي مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به کارفرما به عهـده   و مسوولیتباشد  عدم اطالع پذیرفته نمی و عذرابالغ شده تلقی 

  .شرکت طرف قرارداد است 
  :امضاء طرفین قرارداد  –22

رت کـارو اموراجتمـاعی و   وزا ،)کارفرمـا (شرکت طرف قرارداد، دستگاه : بند، در سه نسخه جهت 45و  صفحه... ، ماده 22این قرارداد در 
  .االجرا خواهدبود  سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد الزم

بـرگ لیسـت   ....... برگ لیست خالصه مسـیر و  ....... تبصره و ....... ماده و ........ برگ شرایط اختصاصی شامل  13-3به استناد بند   ضمناً
  .باشد  االجرا می باشد، که جزء الینفک قرارداد بوده و براي طرفین الزم سیرهاي سرویس الحاق قرارداد میاسامی و خط سیر م

  

  :مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد   : نماینده امور مالی   ) : کارفرما(مهر و امضاء دستگاه 
  : نده نام و نام خانوادگی نمای  :نام و نام خانوادگی   :نام و نام خانوادگی نماینده 

  : سمت   سرپرست امور مالی: سمت   :سمت 
 :     محل امضاء   :محل امضاء   :محل امضاء 

 


