
  

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

 : ....................شماره 

 : ...................پیوست 

 قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان

 ) : 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

  : ن صالحیت شرکت شماره و تاریخ تعیی – 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 
 

  :  موضوع قرارداد – 9
انجـام امـور خـدمات    / طبـق مسـیر و خـط سـیر تعیـین شـده      ) ، ون ، اتوبـوس  بـوس  مینی(برقراري سرویس آمد و رفت کارکنان : نوع کار -9 –1

  خودروسواري جهت امور اداري
  ، ون و ساعت براي خودروي سواري  بوس ، مینی نیمراه براي اتوبوس:  واحد کار – 9 – 2
نیمـراه   ---،  نیمـراه اتوبـوس داخـل شـهر     ----،  شهر بوس خارج نیمراه مینی ----،  نیمراه اتوبوس خارج شهر ---- ماهانه:  حجم کار– 9 – 3

  ساعت براي خودرو سواري  ------خودرو روزانه /ساعت/بوس داخل شهر مینی
  با نظر کارفرما و شرایط مندرج در مفاد شرایط اختصاصی :  کیفیت کار – 9 – 4
  هاي پیشنهاد قیمت  س فرمدر اختیار قراردادن خودروها براسا : امکانات و تجهیزات مورد نیاز – 9 – 5
 برگ خالصه مسیرهاي تفکیک شده پیوست  ----، 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 :بلغ قراردادم – 11
خودرو  هرساعت مبلغ  ) ریال(ون نیمراه مبلغ  ) ریال(بوس مینی نیمراه مبلغ  )ریال(اتوبوس نیمراه مبلغ

  )ریال(سواري
مبلغ هر ساعت 

  )ریال(موتورسیکلت
هرساعت  مبلغ
  شهر خارج  شهر داخل  شهر خارج  داخل شهر  شهر خارج  داخل شهر  )ریال(پیکان وانت

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

 : ....................شماره 

 : ...................پیوست 

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

در پایـان هرمـاه   ) ریـال .............................................................................. بحـروف  (ریـال  .................................. به مبلغ  پرداخت هاي ماهانه – 12 – 1
قرارداد و ارائه لیست حقوق و مزایا و بیمه پرداختی کلیه رانندگان پس از تایید ناظر قرارداد و با رعایت پس از ارائه صورتحساب توسط شرکت طرف 

  . قانون تامین اجتماعی و براساس صورت وضعیت تایید شده و سایر موارد قانونی خواهد بود 38ماده 
شود، استرداد مبلغ ذکر  نگهداري می کارفرماکسر و در حساب سپرده نزد  قانون تامین اجتماعی 38بابت ماده % 5از هر پرداختی به پیمانکار --2-12

  .و اصالحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود 38شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی توسط پیمانکار و با رعایت ماده 
 .باشد ماعی و ارائه به کارفرما میازسازمان تامین اجت پرداخت آخرین صورتحساب منوط به اخذ مفاصاحساب -3-12

  :روش اصالح قرارداد  – 13
تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییرمیزان کار با اعالن به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را پس از اخذ مجوز از  می) کارفرما(دستگاه  – 13 – 1

  .هد درصد کاهش یا افزایش د%25معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 
تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجـازه اسـتفاده از    می) کارفرما(دستگاه  – 13 – 2

  .به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید ) حداقل به میزان حقوق و مزایاي افراد مذکور(این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد
تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شـرایط اختصاصـی را کـه الزم     می) کارفرما(گاه دست – 13 – 3

 .داند به این قرارداد الحاق نماید  می

  ) :کارفرما(تعهدات دستگاه  – 14
هاي الزم کتبـاً بـه شـرکت طـرف قـرارداد       کاري و ایجاد هماهنگیختیار خود جهت هماال یک نفر را به عنوان نماینده تام) کارفرما(دستگاه  – 14 – 1

  .نمایند معرفی می
  .شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قراردهد متعهد می )کارفرما(دستگاه  – 14 – 2
  .کتباً به شرکت طرف قرارداد اطالع دهد  موضوع را  سخیک ماه قبل از ف  فسخ قرارداد، حداقل  متعهد است براي) کارفرما(دستگاه – 14 – 3
  . الزم معمول دارد 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 خـدمات موضـوع    ختیارخود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگیاال نده تامنفر را به عنوان نماییک  شرکت طرف قرارداد  – 15 – 1

  .نماید  معرفی می) کارفرما(قرارداد کتباً به دستگاه 
د شرایط، امکانات و تجهیزات را به میزان کـافی جهـت انجـام خـدمات موضـوع      جگردد نیروي انسانی وا شرکت طرف قرارداد متعهد می – 15 – 2

  .داد به کار گیرد قرار
  .رساند انجام دهد می) کارفرما(بندي که به تایید دستگاه  گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان شرکت طرف قرارداد متعهد می – 15 – 3
  .باشد  نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی  شرکت طرف قرارداد اقرار می – 15 – 4
گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیـین مـزد و حقـوق     شرکت طرف قرارداد متعهد می – 15 – 5

ار را به عهده هاي حل اختالفات کارگري و سایر تعهدات قانون ک کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجراي آراء مربوط به هیات
مندي ، ایاب و ذهاب ، بن کارگري، پاداش و اضـافه کـار    السعی ، خسارات اخراج ، سنوات ، بیمه ، عائله ضمناً پرداخت دستمزد و کارمزد ، حق. بگیرد 

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

  .بهداشت ارائه نماید 
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 : .....................تاریخ 

 : ....................شماره 

 : ...................پیوست 

  . بدهد) جهت واگذاري کار(اي الزم را به کارکنان خود  هاي تخصصی و حرفه گردد آموزش شرکت متعهد می – 15 – 10
  .ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کارآنان به عهده شرکت است و شرکت درمقابل دستگاه پاسخگوست  – 15 – 11
  .باشد  هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می  شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام – 15 – 12
درآئـین نامـه مـالی و    ) کل قرارداد% 10(ین انجام تعهدات، طرف قرارداد موظف است به میزان مقرر به منظورحسن اجراي قرارداد و تضم – 15 – 13

  . معامالتی تضمین قانونی بسپارد 
شـعبه  .............. ..........بـه عهـده بانـک    ........................... مـورخ  ............................ یک فقره ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به شـماره  

ــغ ..............................  ــه مبل ــال ............................................................... ب ــروف (ری ــال.......................................................................... بح ) ری
  .قابل استرداد است ) کارفرما(رعایت کامل مفاد قرارداد و تائید دستگاه گردید که در صورت ) کارفرما(تسلیم دستگاه 

به انجـام برسـاند بـدیهی    ) رفرماکا(شرکت طرف قرارداد موظف است تعهدات خود را برابر شرایط و ضوابط تعیین شده از طرف دستگاه  – 15 – 14
مختار است راساً نسبت به انجـام تعهـدات   ) کارفرما(است در صورتی که شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود قصور و کوتاهی نماید دستگاه 

یزان خسارت وارده را کسر نماید شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و از محل تضمینات شرکت طرف قرارداد یا اولین دریافتی شرکت طرف قرارداد ، م
  . خواهدبود ) کارفرما(تعیین میزان خسارت به عهده کارشناسان تعیین شده از سوي دستگاه 

ماه تـوان مـالی الزم جهـت ارائـه خـدمت و       2 حداقلپیمانکار موظف است درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط کارفرما  -15-15
  .رکنان خود را داشته و در این مدت نسبت به ارائه خدمت براساس مفاد قرارداد اقدام نمایدپرداخت دستمزد و مزایاي کا

  :نظارت  – 16
واجد شرایط را که صالحیت آنـان بـه تاییـد    ) حقیقی وحقوقی(موظفند حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد ) کارفرما(دستگاه  – 16 – 1

  .رسیده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید  باالترین مقام دستگاه کارفرما
  .گیرد  ها به طرف قرارداد با تایید ناظر یا ناظرین صورت می کلیه پرداخت – 16 – 2
  .نظارت براجراي تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است  – 16 – 3
نظارت نمایـد و مشـکالت بـه    ) کارفرما(ی شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شرکت و دستگاه ناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی م – 16 – 4

  .ناظر منعکس گردد 
  .بینی و اعمال نماید  انیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه هاي علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیشکناظر باید م – 16 – 5
تشخیص دهدکه شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصـور   )کارفرما(در صورتی که دستگاه  – 16 – 6

خـذ  ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، بایستی در جهت جلوگیري از تضییع حقـوق دسـتگاه نسـبت بـه فسـخ قـرارداد و ا      
 .رکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد و جایگزینی ش) طبق مقررات مربوط(خسارت 

  :شرایط عمومی قرارداد  – 17
درقبال مطالبات نیروي انسانی شرکت درزمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر ) کارفرما(دستگاه  – 17 – 1

  .امین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان ت
  .نماید  از خود سلب می......... نحوه مدیریت و , حق هرگونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر معرفی کارکنان) کارفرما(دستگاه  – 17 – 2
  :طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد , اظردر صورتی که براساس گزارش کتبی ن – 17 – 3

  .شود  درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می 2درمرحله اول  
 .شود  درصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیانه کسر می3درمرحله دوم  
 .شود  ه کسر میدرصد جریمه از رقم مورد تعهد ماهیان 4درمرحله سوم  

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

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

در این مورد بـا حسابرسـان   با موضوع این قرارداد، از طریق حسابرسان خود حسابرسی نموده و شرکت طرف قرارداد متعهد است نهایت همکاري را 
هاي قـرارداد   از حسن اجراي مفاد و شرایط و نرخ) کارفرما(هدف حسابرسی موضوع این ماده حصول اطمینان دستگاه . مبذول دارد) کارفرما(دستگاه 

  .حاضر بوسیله شرکت طرف قرارداد است 
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 : .....................تاریخ 

 : ....................شماره 

 : ...................پیوست 

  : موارد فسخ قرارداد  - 18
عهده انجام وظایف محوله برنیاید یا بازدهی کمی و کیفی موارد مـورد توافـق در قـرارداد بـه نحـوي       در صورتی که شرکت طرف قرارداد به نحوي از

، بنا به تشخیص شرکت روز، در صورت عدم تغییر رویه از سوي 10مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتبی به فاصله ) کارفرما(مطلوب نباشد، دستگاه 
  .نامه بانکی شرکت را ضبط نماید  مالتی دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکجانبه اقدام و ضمانتآیین نامه مالی و معا 94کمیسیون ماده 

  :کمیسیون حل اختالف  - 19
یق مسالمت در صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفین نتوانند آنرا از طر

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه به عنوان حکم مشترك ومرضی  94آمیز حل وفصل نمایند ، دراین صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده 
ق الطرفین ارجاع ورأي صادره ازکمیسیون حل اختالف که صلحاٌ  صادر می شود قطعی ونسبت به طرفین الزم االجرا خواهدبود ورأي مذکور از طری

  . ون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداري ابالغ خواهد شد کمیسی
 : العاده  شرایط فوق - 20

توسـط شـرکت طـرف    ) فورس مـاژور (بینی اي که مانع اجراي این قرارداد طبق تعریف عرفی از شرایط غیر قابل پیش در صورت بروز هر گونه حادثه
حیطه و اقتدار و اراده او خارج باشد، مادامی که جهات مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات متاثر از عوامـل غیرمترقبـه مزبـور؛ بـه     قرارداد شود و از 

بینی شرکت طرف قرارداد موظف است  ن شرایط غیر قابل پیشبدیهی است پس از بر طرف شد. شود ي عدم رعایت مفاد قرارداد محسوب نمی  منزله
  . ت خویش را براساس قرارداد انجام نماید عیناً تعهدا

  :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

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

  .هاي مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به کارفرما به عهده شرکت طرف قرارداد است  و مسئولیت باشد  اطالع پذیرفته نمی 

  :امضاء طرفین قرارداد  –22
  وزارت کـارو اموراجتمـاعی و    ،) رمـا کارف(شـرکت طـرف قـرارداد ، دسـتگاه     : بنـد، در سـه نسـخه جهـت     45و  صـفحه ... ، ماده 22این قرارداد در 

  .االجرا خواهد بود  سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد الزم
و خـط   برگ لیسـت اسـامی  ....... برگ لیست خالصه مسیر 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 سیر مسیرهاي سرویس الحاق قرارداد می 
  

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

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

 

 

PDF Compressor Free Version 


