
 

.قرائت شد مورد قبول است         ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

 

س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

 سرویس و تعمیر آسانسور –راهبري  –نگهداري  -مشاورهقرارداد 

  : نام کارفرما – 1

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

   : فکس          : شماره تلفن         : آدرس – 3

  :  نام پیمانکار – 4

       :  شماره ثبت پیمانکار  
 : ریخ ثبت پیمانکارتا

   : شناسه ملی     :  کد اقتصادي

  : شماره و تاریخ تعیین صالحیت پیمانکار – 5

   : تاریخ         :شماره

   : توسط

   : سمت نماینده پیمانکار – 7   : نام نماینده پیمانکار – 6

    : فکس        : شماره تلفن                                                       :  آدرس – 8

  :  موضوع قرارداد عبارتست از - 9
  :به شرح ذیل.................................. سرویس و تعمیر آسانسورهاي موجود در   –راهبري   –نگهداري  -مشاوره: الف 

  ...... توقف مستقر در ساختمان ...... نفر با ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ......  -1
  ...... توقف مستقر در ساختمان...... نفر با ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ..... . -2
  ......توقف مستقر در ساختمان ...... نفر با ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ......  -3
  ......ان توقف مستقر در ساختم...... نفر با ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ......  -4
  ......توقف مستقر در ساختمان ...... نفربا ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ......  -5
  ......ساختمان توقف در ...... نفر با ...... دستگاه آسانسور هر یک به ظرفیت ......  -6
  ......مان توقف مستقر در ساخت...... نفر با ...... دستگاه آسانسور به ظرفیت ......  -7
  ...... توقف ...... دستگاه با  دستگاه آسانسور نفربر، هر......  -8
  ...... توقف ...... دستگاه آسانسور باربر، با ......  -9

  ...... توقف...... دستگاه آسانسور هیدرولیکی، با ......  -10
  ...... ساختمانتوقف، منصوبه در ...... دستگاه آسانسور نفربر با ......  -11

توقـف مربـوط   ......  دستگاه آسانسور با...... جمعاً باشد و  می...... واقع در ...... هاي  توقف مربوط به ساختمان...... دستگاه آسانسور با ...... که جمعاً 
اشاره که  هاي مورد قر در ساختمانها مست تجهیزات جانبی و تکمیلی آنو  تعمیر آسانسورها سرویس و –راهبري  –امور  نگهداري که  باشد می...... 

جزء الینفک این  هاي ذکرشده طبق لیست پیوست توسط کارفرما مشخص و به رویت پیمانکار رسیده و شرایط فنی مورد درخواست جهت سیستم
  .باشد  قرارداد می

  : مدت قرارداد - 10
باشد که درصورت رضایت طرفین این قرارداد با رعایت مقررات و آئین نامـه   می ...............لغایت  ...............مدت قرارداد یکسال شمسی از تاریخ 

  .مالی و معامالتی دانشگاه قابل تمدید است 
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س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

  : مبلغ قرارداد - 11
  .باشد می) ریال...............................بحروف (ریال .........................  الزحمه پیمانکار در چارچوب تعهدات با احتساب کلیه کسورات قانونی ماهانه حق

  .باشد می) ریال............................... بحروف (ریال ............................... مبلغ کل 
  .رددآن طبق قانون محاسبه و به پیمانکار پرداخت می گ مبلغثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده،  نامه معتبردرصورت ارائه گواهی*** 

  .فوق کسر خواهد شد الزحمه حقکلیه کسورات قانونی برابر ضوابط از  :تبصره
  : تعهدات پیمانکار - 12
نفر تکنیسین ذیصـالح فنـی و   ........ و .......... نفرکارگر فنی ماهر مقیم در ........ گردد حداقل توسط  در اجراي این قرارداد پیمانکار متعهد می -الف

. هاي موضوع قرارداد را تحت کنترل و بازرسی مـداوم قـرار دهنـد    ها و دستگاه گردد، سیستم که توسط کارفرما تعیین می.......... اي مقیم در  حرفه
ها صورت گرفته و هرگونه سرویس، تعمیر و یا تعویض بموقع  ها باید بصورت کامل و با تنظیم گزارش بازدید و ارائه چک لیست بازدیدها و بازرسی

هـا توسـط یـک نفـر      ها و دستگاه عالوه بر کنترل مداوم الزم است سیستم. ها صورت پذیرد ها و دستگاه اجزاء اصلی و یا فرعی سیستمقطعات در 
سال سابقه کار داشته باشد در هرماه یک بار و حسب درخواست کارفرما در هر زمان مورد بررسی قرار گرفته و ........ مهندس تاسیسات که حداقل 

هـاي   ها، نیاز به قطعات و تعویض لوازم فرسوده و یا جـایگزین نمـودن دسـتگاه    گزارش شود و در این گزارش شرایط کار فعلی دستگاهنتیجه آن 
  .هاي قدیمی اعالم و منعکس شده باشد  جدید به جاي دستگاه

ساعت جهت بازدید و رفـع   5/1حداکثر ظرف مدت بایست  هاي  پیمانکار می ها، با اعالم تلفنی کارفرما تکنیسین درصورت غیرمقیم بودن تکنیسین
  .هاي موضوع قرارداد به محل مراجعه نمایند  نقص از دستگاه

منظور از تعمیر، بازسازي یا تعویض هرگونه قطعات و لوازم است  از مواردي که بر اساس استهالك و شوك وارد به دستگاه الزم اسـت  : 1تبصره 
اندازي مجدد جزو خـدمات تعمیـر و تعـویض     اي تعویض شود و نیز راه لیاتی که باید انجام شود تا قطعهبدیهی است عم. تعویض و جایگزین شود

  .باشد  قطعه می
بایسـت بـا دالیـل و     هاي پیمانکار اسـت مـی   بدیهی است تغییرات وتعمیرات کلی در سیستم آسانسورها که خارج از وظائف و مسوولیت: 2تبصره 

گیرد نظیر آنچه در زیر شرح داده شـده از جهـت    هایی که در چهارچوب تغییرات کلی قرار می بدیهی است خرابی .توجیهات فنی کافی صورت گیرد
نحوه سرویس و راهبري و دالیل خرابی توسط نمایندگان کارفرما بررسی و کنترل گردیده و بعد از تعیین علت خرابی دسـتگاه و در صـورت عـدم    

  .قصور پیمانکار اخذ تصمیم خواهد شد 
موتور و تعویض  تعمیر اساسی-4تعویض سیم بکسل -3ها   تعویض درب-2سیم پیچی موتورهاي الکتریکی   -1: تغییرات کلی شامل

  . تابلوي فرمانتعویض کلی -5و گیربکس  
د گرد ارائه میرما کارفمشخصات فنی آن توسط و پیمانکار است  اتشرح جزئیات سرویس و تعمیرات مورد انتظار کارفرما که جزو تعهد: 3تبصره 

.  
هـاي   اي تهیه نماید و ضمن ثبت مشخصات فنی آن کلیه تعمیرات جزیی و کلی و یا سرویس پیمانکار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه -ب

  .انجام شده را در شناسنامه ذکر نماید 
ست چنانچه پیمانکار درانجام تعهدات خود قصور نماید بدیهی ا. پیمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرایط این قرارداد انجام دهد - پ

از تعهدات که صورت کارفرما ضمن ارسال اخطار به پیمانکار حق خواهد داشت راساً و به هرطریقی که مقتضی بداند نسبت به انجام آن بخش 
ان خسارات و هزینه مربوطه به عهده کارشناسان نگرفته است اقدام و دو برابر هزینه وخسارات وارده را از پیمانکار وصول نماید، تشخیص میز

پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اعالم و اقرار کرد که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوطه به نحوه . باشد فنی کارفرما می
  . انجام کار و جزئیات تعهداتی که بر عهده گرفته اطالع کامل دارد

و مشاوره  نگاهداري و سرویس و تعمیـرات باالبرهـاي موضـوع     9ماده (.....) ي و سرویس و تعمیرات باالبرهاي موضوع بندپیمانکار نگاهدار - ت
از  هاي سازنده استانداردهاي مورد قبـول  قرارداد که  به او واگذار شده است بعهده گرفته و تعهد نمود که طبق دستورالعمل کارخانه 9ماده (.....) بند

را  ها اندازي کرده و امور راهبري آن هاي کارفرما باالبرهاي مربوطه را راه ي و تعمیرات و سرویس را رعایت کرده و با توجه به نیازمندينظر نگاهدار
  خرابـی و خسـارت بـه    ) حسـب تشـخیص کارفرمـا   (هاي الزم را ارائه نماید و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکار بعهده داشته باشد و مشاوره

ها وارد آید پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارات وارده اقدام کنـد و در غیـر اینصـورت     گاهدست
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س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

  .کارفرما مجاز است خسارات وارده را از محل هرگونه مطالبات و یا سپرده حسن اجراي تعهدات و اموال پیمانکار وصول نماید 
شود پیمانکار موظف است که آسانسورهاي موضوع قـرارداد را در تمـام    سانسورها موضوع این قرارداد بطور مداوم انجام میبرداري از آ بهره - ث

ظهـر بـا   (.....) صـبح لغایـت  (.....) شنبه از سـاعت   و روزهاي پنج) عصر(..... لغایت ساعت ) صبح(..... مدت شبانه روز در ساعات اداري از ساعت 
انجـام  (.....) صـبح تـا  (.....) نماید و یک کارگر ماهر کـه از سـاعت   انجام وظیفه می(.....) صبح تا(.....) سین ماهر که از ساعت استقرار یک نفر تکن

  .نماید تحت کنترل و مهیا براي کار آماده نگهدارد  وظیفه می
  .باشد  نمی) 12(ماده ) هـ (فاد بند تعطیالت رسمی و تعطیالت کارگري و تعطیالت آخـر هفته به هیچ وجه مانـع از اجراي مـ - ج
شـوند و   موضوع قـرارداد کـارگران پیمانکـار محسـوب مـی      12ها و مهندسین مرتبط با بند الف ماده  تکنیسین –کلیه کارگران فنی و غیرفنی  - چ

رات راجع بـه قـانون تـامین اجتمـاعی و     پیمانکار متعهد گردید کلیه مقر. هیچگونه رابطه استخدامی یا کارگري با کارفرما نداشته و نخواهند داشت
  .قانون کار و مقرراتی که حاکم بر حقوق کار و حقوق کارگر باشد را جهت اجراي موضوع این قرارداد مراعات نماید 

 12ده مـا  2هاي اصلی باالبرهاي موضوع قرارداد باتوجه به توضیحات مندرج در تبصـره   در صورتی که پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمت - ح
هـاي   موظف است مراتب را کتباً و بموقع به کارفرما اعالم داشته و در صورت تایید کارفرما و توافق هزینه. فرسوده و یا غیرقابل استفاده شده است

کارفرمـا وارد  در غیر این صورت چنانچه بعلت عدم اجراي مفاد این ماده خسارتی بـه  . آن نسبت به رفع نقص اعم از تعمیر یا تعویض اقدام نماید
  .آید مسوولیت جبران آن با پیمانکار است 

هایی از ساختمان توسط کارفرما براي کارگران پیمانکار ممنوع باشد یـا ورود بـه آن قسـمت محتـاج      در صورتی که ورود به قسمت یا قسمت – خ
  .و مراقبت ایجاد نشود حضور نماینده کارفرما باشد باید قبالً با کارفرما هماهنگ شود تا خللی در امر سرویس 

تعمیرات ضروري باید در حداقل زمان مورد نیاز . پیمانکار در اجراي وظیفه خویش بنحوي عمل خواهد نمود که اختاللی در محیط کار ایجاد نشود -د
  . گیردو با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صداهاي گوش خراش و محل کار و جلوگیري از آلودگی محیط انجام 

  .شود  قطعات تعویض شده پس از تهیه صورت جلسه در قبال اخذ رسید به کارفرما تحویل داده می -ذ
اي با حضـور   ها و تجهیزات و لوازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده شده طی صورت جلسه پس از انقضاء مدت قرارداد کلیه دستگاه - ر

  .ید تحویل داده خواهد شد نمایندگان کارفرما به پیمانکار جد
  .باشد حوادث جانی و نقص عضو و هزینه پزشکی تحت نظارت کارفرما برعهده پیمانکار می آسانسورها در مقابل نمودن مسافران  بیمه – ز
  .در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار موظف است در تهیه و تامین قطعات مورد نیاز همکاري نماید  -ژ

گیـرد بعهـده    موضوع این قرارداد تعلـق مـی   12قوق و مزایایی که طبق قوانین کار و تامین اجتماعی به کارگران بند الف ماده پرداخت کلیه ح - س
طبق قوانین مربوطه کسـر و  ) بیمه و مالیات(پیمانکار مکلف است کسور قانونی مشمول لیست حقوق و مزایاي کارگران خودرا از قبیل. پیمانکار است
  .ی ذیربط ارسال نماید کارفرما دراین خصوص هیچگونه تکلیف و تعهدي ندارد به مراجع قانون

ها و مهندسین تحت پوشش درمحاکم اداري و قضـائی و   تکنیسین -هاي کارگران فنی و غیرفنی  تهپاسخگویی به کلیه دعاوي قانونی و خواس -ش
به عبارت دیگر رعایت الزامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی براي کـارگرانی کـه بـه    . هاي رسیدگی به دعاوي کارگران با پیمانکار است هیات

نابراین پاسخگویی در برابر شکایات آنان به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدي در مورد باشد و ب شوند با پیمانکار می خدمت گرفته می
  هاي کارگران و سایر الزامات قانون کار و قانون تامین اجتماعی در برابر کارگران موصوف نخواهد داشت امور استخدامی رفاهی و پرداخت

صـبح  ....... نفـر تکنسـین در اوقـات اداري از سـاعت     (.....) روزي و ضمن استقرار  را بصورت شبانهگردد کلیه آسانسورها  پیمانکار متعهد می -ص
دهـی   به صورت مقیم درمحل موضوع قرارداد تحـت پوشـش خـود آمـاده سـرویس     (.....)  تا(.....) کارگر فنی ماهر از ساعت(.....) عصر و (.....) الی

  . نگهداري نماید
باشد و مسوولیت هرگونه حادثه احتمالی براي کارگران و سایر پرسنل پیمانکار به عهـده او   منی کامل پرسنل خود میپیمانکار مسوول حفظ ای -ض
  .باشد و کارفرما از این بابت هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت  می

نامه مذکور را به رویت  حوادث بیمه نماید و بیمههاي بیمه در مقابل  گردد کلیه سرنشینان آسانسورها را نزد یکی از شرکت پیمانکار متعهد می: تبصره
  .دستگاه نظارت تعیین شده توسط کارفرما برساند

  .اي تحت نظر کارفرما  برعهده پیمانکار می باشد  بیمه نمودن کلیه آسانسورها درمقابل هر گونه حادثه -ط
ماه توان مالی الزم جهت ارائه خدمت و پرداخت  2 حداقلا پیمانکار موظف است درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط کارفرم -ظ

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

  : تعهدات کارفرما - 13
  . ا تامین قطعات و لوازم یدکی درخواست شده از سوي پیمانکار درصورت تائید کارفرم -الف
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.قرائت شد مورد قبول است         ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

 

س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

قـرارداد در اختیـار پیمانکـار     کارفرما در صورت صالحدید و در حد امکان تسهیالت الزم از قبیل دفتر کار و کارگاه و غیره با توجه به شـرائط   -ب
  .قرارخواهد داد

بازدیـد  موضوع قـرارداد  هاي مختلف و تجهیزات و تاسیسات  توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه روز از قسمت کارگران پیمانکار می -پ
  .الصاق کنند  کنند و کارت شناسایی خـود را بر لباس مخصوص تعمیرات به سینه اقـدامنمایند و در صورت وجود نقص نسبت به رفـع آن 

. م نمایـد  درصورتی که کارشناس مورد اعتماد طرفین یا کارشناس مراجع قانونی، کارفرما را در اسـتفاده ناصـحیح از باالبرهـا مقصـر اعـال      -ت
  .گردد  مسوولیت جبران خسارت از پیمانکار ساقط می
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.قرائت شد مورد قبول است         ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

 

س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

  :  نحوه پرداخت – 14
اداره تاسیسـات و کسـر   ازسـوي   هاي مربوطه و تائید حسن اجراي تعهدات پس از دریافت گواهیو ماهانه مبلغ قرارداد به صورت  پرداخت -الف

  .توسط کارفرما انجام خواهد شدکلیه کسور قانونی 
شود، استرداد مبلغ ذکـر   نگهداري می کارفرماقانون تامین اجتماعی کسر و در حساب سپرده نزد  38بابت ماده % 5پرداختی به پیمانکار از هر  -ب

  .و اصالحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود 38شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار و با رعایت ماده 
  .باشد ین صورتحساب منوط به اخذ مفاصاحساب ازسازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما میپرداخت آخر -پ

هاي مربوطه و تائید حسن اجراي تعهدات و بـا رعایـت مفـاد     این قرارداد پس از دریافت گواهی 11پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده  : تبصره
     .این قرارداد  15ماده 
  : راي تعهداتتضمین حسن اج - 15

ن طی یک به منظور حسن اجراي تعهدات موضوع این قرارداد، پیمانکار قبل از مبادله قرارداد معادل ده درصد از کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمی
رفرما به پیمانکـار قابـل   و پس از تسویه حساب کامل و تائید کا 14ماده » ب«رعایت بند نماید که با  نامه بانکی به کارفرما تسلیم می فقره ضمانت

  .استرداد است 
تسـلیم گردیـد کـه درصـورت     ...................... به مبلغ ................. مورخ .................. به شماره ) حسن انجام تعهدات(نامه بانکی یک فقره ضمانت

    .رفرما قابل استرداد استرعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت پوشش و تایید کا
  : روش اصالح قرارداد - 16

تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالن به پیمانکار مبلغ قرارداد را پس از اخذ مجوز از معاونت توسـعه مـدیریت و    کارفرما می
  .درصد کاهش یا افزایش دهد%25منابع دانشگاه تا 

  : موارد  فسخ قرارداد – 17
عدم اجراي صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد و یا پائین بودن کیفیت خدمات ارائه شده بنا به تشـخیص کارفرمـا تخلـف محسـوب      -الف

روز و عدم تغییر رویه پیمانکار، بصورت یکجانبه نسبت به لغو قـرارداد و ضـبط    7کتبی به فاصله  اخطار ابالغ دو شده و کارفرما مجاز است پس از
  .باشد  نمی هـ -ج  –ب اجراي این بند مانع اجراي بندهاي . مین حسن اجراي تعهدات به نفع خود اقدام نمایدتض
چنانچه در انجام بخشی از تعهدات پیمانکار و تعمیرات تاخیري صورت پذیرد مدت تاخیر حسب تشخیص کارفرما مشمول خسارت دیرکـرد   -ب

ریال تعیین که از محل مطالبات و تضمین حسن اجـراي تعهـدات و یـا     ................................به مبلغ  در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هر روز
  . گردد سایر اموال پیمانکار توسط کارفرما وصول می

یـک جانبـه فسـخ و تضـمین     تواند قرارداد را  در صورت تکرار تاخیر در انجام تعهدات و یا تخلف از مفاد قرارداد بیش ازسه مورد کارفرما می -پ
  .حسن اجراي تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نماید 

  .گردد هاي مقرر به منزله تخلف محسوب می ها و یا مکان عدم حضور به موقع تکنسین، مسوولین و یا کارکنان مربوط به پیمانکار در زمان -ت
ها و مهندسین خـود بـه    تکنیسین -و قصور یا تقصیر کارگران فنی و غیر فنی پیمانکار موظف است خساراتی را که به واسطه فعل یا ترك فعل  -ث

هاي شخصی افـراد در مقابـل    این امر رافع مسوولیت. شود جبران نماید کارفرما یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در محدوده این قرارداد وارد می
  .قوانین و مراجع قضائی و حقوقی نیست 

کارگران پیمانکار مورد قبول کارفرما قرار نگیرند و اخالق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت کارفرما نباشد که هر یک از  در صورتی -ج
  .ساعت پس از ابالغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید  48پیمانکار موظف است ظرف مدت 

  . آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه قابل اجرا خواهد بود 94این ماده پس از تایید کمیسیون ماده  کلیه موارد ذکر شده در: تبصره
، قرارداد نامه مالی و معامالتی آئین 94پیمانکار، پس از تایید کمیسیون ماده به کتبی خلف ضمن تتواند در صورت مشاهده هر گونه  می کارفرما - چ
ي  توانـد مطالبـه   میکارفرما ساراتی، خو در صورت بروز رد حق هیچگونه اعتراضی را نداپیمانکار خاتمه داده و ار پیمانکک طرفه فسخ و به کار یرا 

  .بنمایدپیمانکار خسارت وارده را از 
  : حل اختالف - 18

طـرفین نتواننـد آنـرا از طریـق      در صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحـوي ، چنانچـه  
آئین نامه  مالی و معامالتی دانشگاه به عنوان حکم مشـترك و   94آمیز حل و فصل نمایند، دراین صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده  مسالمت

جرا خواهدبود و رأي مـذکور از  اال شود قطعی و نسبت به طرفین الزم الطرفین ارجاع و رأي صادره ازکمیسیون حل اختالف که صلحاٌ صادر می مرضی
  طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شد

  :  سایر ضوابط - 19
  .باشد ینم 1337دیماه  22نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت درمعامالت دولتی مصوب  پیمانکار رسماً اعالم می -الف
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.قرائت شد مورد قبول است         ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

 

س  ت : آ ید  اه  ر ل -ب  ان  خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و س          ٨٦٧٠١ت۷ ۣ٨٨٦٢٢٥٧٧  

 ..............: ....... تاریخ

 ....................: شماره 

  ................... : پیوست

گردد تا پایان اجراي قرارداد و تسویه حساب نهایی به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون مربوط به بند فوق را در موضـوع   پیمانکار متعهد می -ب
نی و مالی راجع هاي قانو قرارداد سهیم و ذینفع ننماید و هرگونه تغییر در ترکیب سهامداران شرکت را به کارفرما اعالم نموده و عواقب و مسوولیت

  .به عدم اجراي قانون مذکور را بپذیرد 
تواند با فسخ قـرارداد،   در صورت تخلف کارفرما می. پیمانکار حق واگذاري و انتقال تمام یا قسمتی از موضوع تعهد این قرارداد را به غیر ندارد -پ

  .نماید خسارات وارده را از محل مطالبات و تضمین حسن اجراي تعهدات پیمانکار وصول
  .کند  ساعات انجام کار را کارفرما تعیین می-ت
پیمانکار متعهد و مسوول پاسخگوئی کلیه حقوق مربوط به کارگران خود در قبال قانون کار و قانون تـامین اجتمـاعی و سـایر مراجـع قـانونی       -ث

  .ده نداردباشد و کارفرما هیچگونه تعهد و مسوولیت و پاسخگوئی در قبال موضوعات ذکرش ذیربط می
  : حوادث قهریه و غیرمترقبه - 20

ي طرفین یعنی حوادث غیرمترقبه انجام تمام یا قسمتی از تعهدات وظایف موضوع این قرارداد  ي اختیارات و اراده چنانچه به دالیلی خارج از حیطه
برطرف نشده تعلیق و عدم انجام قرارداد مزبور تخلف مادام که موانع . پذیر نباشد، بایستی مراتب ظرف یک هفته به طرف دیگر اعالم گردد امکان

  )نوسانات اقتصادي مشمول فورس ماژور نخواهد بود(توانند مطرح نمایند گردد و طرفین ادعاي خاصی را نمی محسوب نمی
  : تبصره نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات

الذکر قانونی  هاي فوق  لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریق نشانیباشد  به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می 8و  3هاي هاي ماده نشانـی
ها ابالغ شده  در غیر این صورت کلیه نامه. ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود تلقی می

  .و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به کارفرما به عهده فروشنده است هاي مالی باشد و مسوولیت تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی

  : مفاد و نسخ قرارداد - 21
که همگی داراي اعتبار پیمانکار، کارفرما، وزارت کار و اموراجتماعی و سایر موارد مورد نیاز : صفحه، در سه نسخه جهت 5ماده و  21این قرارداد در 

  .االجرا خواهدبود ظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد کلیه نسخ حکم واحد را دارد و الزمتهیه و تنشود،  یکسان می
  

  مهر و امضاء پیمانکار    مهر و امضاء مسئول امور مالی واحد       :  مهر و امضاء کارفرما
  :نام و نام خانوادگی نماینده         :  نام و نام خانوادگی    :  نام و نام خانوادگی نماینده

  مدیر عامل :  سمت            : سمت           :  تسم
 :  محل امضاء          :  محل امضاء        :  محل امضاء
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