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 قرارداد سرویس، تعمیر و نگهداري تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان هاي 
 دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبائیمعاونت 

معاون توسعه  ،نمایندگی آقاي دکتر داود حسین پور هب، 411386459377اقتصادي  و کد 14003122805به شناسه ملی  ،ییعالمه طباطبا دانشگاهاین قرارداد بین 
که در این قرارداد  ،1489684511دپستی: سازمان مرکزي، ک -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،و مدیریت منابع دانشگاه

 -تهرانبه نشانی: ، ..............، کد اقتصادي ...................، شناسه ملی ..............به شماره ثبت ، ............   شرکتو از یک طرف؛ نامیده می شود،  دانشگاه
 ،........................با کد  ، .......................... /خانمه نمایندگی آقا، ب.......................... یکد پست،  ...............................................................................................

 ید:منعقد گرداز طرف دیگر؛ به شرح زیر  د،شوخوانده می پیمانکارکه در این قرارداد ،....................، و شماره تماس ..............با سمت 
 : موضوع قراردادیکماده 
  :زیر شرح به دانشگاه ساختمان هاي معاونت دانشجویی برقی و مکانیکی تاسیسات راهبري و نگهداري تعمیر، سرویس، از است عبارت

  :عملیات موضوع -1-1
 تعویض، صب،ن بازدید، جمله از ،است الزم برقی و مکانیکی تاسیسات از بهینه استفاده و اندازي راه براي که فنی و خدماتی امور کلیهاز عبارت است کار نوع

 تاسیسات مورا کلیه مداوم کار ادامه روند در نحوي به که تجهیزاتی تمام از اصولی و صحیح نگهداري و اندازي راه امر در فنی کنترل نگهداري، و تعمیر سرویس،
 انشجویید معاونت حوزه هايساختمان کلیه در نیاز مورد عمومی فنی خدمات سایر و فاضالب و آب حفاظتی، و )تهویهو  برودتی حرارتی،(مکانیکی و برقی

 :پذیرد انجام ساختمان هر در زیر شرح به باید و دارند ارتباط بهینه برداري بهره با غیرمستقیم ای مستقیم طور به که )1 شماره پیوست شرح به ساختمان15( دانشگاه
 :برقی تاسیسات. الف

 پریز و ها،کلید هتابیم ها،ترانس ها،المپ پروژکتورها، شامل ،روشنایی به مرتبط امور آن،کلیه وکنترلی حفاظتی تجهیزات وکلیه )فرعی و اصلی( برق تابلوهاي
 بند وآرام بند اهر سرویس و تعویض و تعمیر اضطراري، برق مولد سیستم و هاکننده مصرف تابلوها، قدرت ضریب اصالح مصرفی، بار وکنترل تنظیم، وغیره
 .غیره و ورودي درب

 هر در سال در متر 300 سالیانه ای ساختمان هر در کدام هر از هرماه در متر25 تا کشی داکت و مخابرات و رایانه برق،) ارکرو و توکار( کشی کابل کشی، سیم -
 .ساختمان

 .نماید لحاظ قرارداد موضوع هايساختمان از کی هر در تجمعی صورت به را ماه کی هر در کار انجام مقادیر ناظر، تشخیص با تواند می دانشگاه -

 .ساختمان هر در نیاز مورد برقی امور کلیه و هامشعل ها،پمپ کلیه برقی سیستم -

 .ها خوابگاه برق تابلوهاي نمودن قفل طرح اجراي -

 : مکانیکی تاسیسات. ب
 ها، پمپ ا،همشعل ،...)و بخار فوالدي، چدنی، شامل( هادیگ در الکترونیکی الکتریکی، مکانیکی، کنترلرهاي و تجهیزات و متعلقات تمام :حرارتی -

 مبدل هواساز، ا،ه اسپیلت برقی، و گازي بخاري ها، ونیتی رادیاتورها، ها،کویل فن شیرآالت، کلکتورها،...)  و سرد آب آبگرم، انبساط،( منابع الکتروموتورها،
 ... و ها
 الکتروموتورها، ها، مپپ شیرآالت، و منابع چیلر، در زدایی رسوب اسیدشویی، گاز، شارژ مکانیکی و الکتریکی و حفاظتی تجهیزات و متعلقات تمام :برودتی -

 ... و هامبدل هواسازها،  ها، اسپیلیت ها، سردکن آب آبی، و گازي کولرهاي گیرها، سختی ها، میکروسویچ
 :تهویه. ج
 .ها آشپزخانه و ها سرویس تهویه ماهانه زدایی چربی و آن به مربوط امور کلیه و ها فن اگزاست هواکش، -

 :آب .د
 متر 180 ای ساختمان هر در کدام هر از ماه هر در متر 15 محل نمودن تمیز و درست کاري، عایق کاري، کنده با همراه) شوفاژ و گرم و سرد( آب کشی لوله -

 .ساختمان هر در سال در
 .غیره و مرتبط تجهیزات سایر و هاسرویس حمام، دوش دستشویی، ظرفشویی، شامل مربوط متعلقات و آالت شیر کلیه -
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 سایر و فیلترها تصفیه، ها،گیر سختی ها،صافی ها،پمپ بوستر نشانی، آتش شرب، آب فشار تحت هايسیستم رسانی، آب شبکه گرم، و سرد آب ذخیره منابع -
 .غیره و مرتبط امور

 : فاضالب. هـ
 فاضالب انسداد و گیر رفع و زنی فنر انواع ها،سیفون کشی، لوله نوع هر قبیل از ساختمان خروجی تا مختلف هاي بخش از فاضالب سیستم به مربوط امور کلیه -
 و موجود لوله نوع هر و چدنی سیمانی، پلیکا، هايلوله انسداد رفع ،غیره و تصفیه پکیچ، سیستم ها،سرویس دستشویی،توالت،حمام، کف آشپزخانه، بام، پشت از

 .غیره و محل نمودن تمیزو  ماه هر در متر15 تا نقاشی با همراه مجدد مرمت و کاري نده، کغیره
 .پذیرد صورت ناظر این قرارداد قبلی هماهنگی با فقط ،هالوله انسداد رفع براي اسید و تراکم دستگاه از استفاده -
 :حریق اطفاي و اعالم تجهیزات سیستم. و
 جهیزاتت از استفاده جهت اضطراري مواقع در الزم همکاري و بودن کار به آماده و) آتشنشانی هاي شلنگ و هاکپسول( حریق ياطفا هايسیستم نگهداري -

 .مذکور
 :رسانی گاز سیستم .ز
   .احتمالی مشکالت رفع برايبا دانشگاه  الزم همکاري و رسانی گاز هاي سیستم از نگهداري در همکاري و حفاظت -

 :تصویري و صوتی. ح
 .غیره و اخبار زنگ خبرکن، ،پیجر سیستم بلندگوها، فایرها، آمپلی به مربوط جدید کشی سیم کشی، سیم عیب رفع: صوتی -
 .رهغی و پروجکشن ویدئو و کواکسیال کشی تلویزیون،کابل به مربوط آنتن نصب و جدید کشی سیم ای کشی سیم عیب رفع :تصویري -

 : قرارداد موضوع درحوزهدانشگاه  ازسوي محوله سایرامور. ط
  .تاسیسات انبار و موتورخانه تجهیزات عمومی نظافت -
  .پیشگیرانه تعمیرات و نگهداري امور -
) ... و فاضالب و آب، مکانیکی برقی، تاسیسات مشترك فضاهاي( مشاعات و موتورخانه شامل متاهلین باخوابگاه ارتباط در مطرح عمومی و فنی خدمات شرح -

 . باشد می
 گزینش نیروي انسانی و سرپرست کارگاه بر عهده دانشگاه می باشد. به مربوط امور کلیه -

 :عمومی فنی خدمات. ي
 .ساختمان هر در کدام هر از ماه هر در مورد 2 صورته ب موردي و یجزی نجاريجوشکاري و  -
 .نماید لحاظ قرارداد موضوع هايساختمان از کی هر در تجمعی صورت به را ماه کی هر در کار انجام مقادیر ،انناظر تشخیص به تواند می دانشگاه -

 قفسه و پرده انواع و هاقفل تعویض اي،شیشه فلزي، چوبی، هايدرب الژرگ لوال، و دستگیره و قفل شیشه، نصب و بریدن صندلی، و میز ها،خواب تخت تعمیر  -
 .)هاهشداردهنده راهنماها، مشخصات، تابلوهاي آموزشی، هايمحل هايتخته بردها، وایت( غیره و ساختمان مکمل هايحفاظ و
 .قرارداد موضوع حوزه در غیره و مکانیکی و برقی تجهیزات و لوازم کلیه جابجایی و حمل -
 .)انناظر هماهنگی با( مرتبط فنی امور انجام در آسانسور و تلفن نگهدارنده هايپیمانکار با همکاري -
 بسته. مدار هاي سیستم و هادوربینحراست دانشگاه، در ارتباط با  واطالعات و ارتباطات  فناوري مرکز با الزم همکاري -

 باید پیمانکار هاي فعالیت و ارک کیفیت. است الزامی پیمانکار طرف از کار انجام لوازم و ابزار تهیه و وتاسیسات هاسیستم کلیه بهینه فعالیت :کار کیفیت-1-2
 .باشد قرارداد ناظرانتایید  مورد

 قرارداد مدت: دوماده 
 است. خورشیديبه مدت یک سال تمام ، 3/06/99تا تاریخ  98/ 06/ 3از تاریخ مدت این قرارداد  -2-1
کور، موظف است تا پایان سه ماه مذ پیمانکارپس از خاتمه قرارداد اقدام و نسبت به تمدید قرارداد تا سه ماه یک طرفه دانشگاه در صورت لزوم می تواند  -2-2

 قرارداد را اجرا کند.
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 : مبلغ و نحوه پرداخت قراردادسهماده 

و شماره شبا  ............... شـماره   به ..........حسـاب   به ..........بانک ) می باشـد که نزد  ریال                            (ریال                         ،مبلغ کل  قرارداد -3-1
........................IR  ــاب   با، ........................... پیمانکار  به نام ــورتحس ــورت ماهانه  ،پیمانکارممهور به مهر ارائه ص  ناو پس از تایید کتبی ناظربه ص

 پرداخت می گردد:  قرارداد

پس از ارائه مفاصا  رهسومکحق بیمه  کسر می شود. گر درصد) به عنوان حق بیمه(پنج  %5 ،مین اجتماعیقانون تأ 38رداخت به استناد ماده از هر پ  -3-2
 توسط امور مالی دانشگاه مسترد می گردد.پیمانکار تامین اجتماعی با درخواست حساب 

ا یک فقره چک یقرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی کل از مبلغ درصد)  ده( %10هنگام امضاي قرارداد، بابت ضمانت حسن انجام تعهدات، معادل  -3-3
می یمانکار پو ارائه مفاصا حساب بیمه توسط  ناظراناخذ خواهد شد. استرداد ضمانت نامه، منوط به اتمام قرارداد و تائید  پیمانکاربانکی از  هتضمین شد

 باشد.
 ناناظرکسر خواهد شد که پس از پایان قرارداد و تایید  حسن انجام کاربه عنوان ضمانت  درصد) ده( %10 معادلپیمانکار به  صورتحساب پرداختیاز هر  -3-4

 مسترد شود. دانشگاهتوسط بیمه  و ارائه مفاصا حساب
به عهده  امور مالیاتیپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید سازمان  -3-5

 .دانشگاه است
 مالیات هاي مستقیم می باشد.قانون مکرر  169قرارداد مشمول مقررات مربوط به ماده  -3-6
 قرارداد شامل ثبت در صورت معامالت فصلی می باشد. -3-7

  پیمانکار  تعهدات : چهارماده 
 و ضرر .هدد انجام دانشگاه  تشخیص بهممکن  زمان حداقل در و روزي شبانه صورت به را قرارداد مفاد به مربوط کارهاي کلیه است موظف پیمانکار -4-1

 دانشگاه صتشخی به و بوده پیمانکار عهده بر روز شبانه ساعات تمامی در کیفیت بی و ناقص صورت به آن انجام ای تعهدات انجام عدم از ناشی زیان
 .شود می کسر پیمانکار مطالبات از

ارائه نماید. در صورت عدم تحقق این امر از هر صورت وضعیت  دانشگاهمی بایست مدارك مربوط به صالحیت فنی و پرسنل خود را به پیمانکار  -4-2
 کسر خواهد گردید. ،درصد به عنوان جریمه 4 ،ماهیانه

نبودن  نماید. لذا عدم انجام وظایف به بهانه کافیبراي انجام وظایف محوله طبق قرارداد، پیمانکار باید از پرسنل کافی با توجه به حجم کار استفاده  -4-3
بوده  اظران قراردادنیص میزان جریمه بر عهده خجریمه تعلق خواهد گرفت و تش ،ناسبتعداد پرسنل قابل قبول نبوده و به صورت وضعیت پیمانکار به ت

 پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.و 

 باشد.کاري، پاداش، روز کارگر و ... بر عهده پیمانکار میمسئولیت پرداخت هرگونه مبلغ به عنوان اضافه  -4-4

ده و در ومسئولیت کلیه امور رفاهی کارگران از قبیل سرویس ایاب و ذهاب، وام هاي خرید و قرض الحسنه، وعده هاي غذایی و ... بر عهده پیمانکار ب -4-5
 ظف به پرداخت هزینه هاي مربوط می باشد.مو پیمانکار، دانشگاهصورت استفاده کارگران از خدمات ارائه شده از سوي 

به عنوان نماینده تام االختیار خود و تمام وقت جهت پاسخگویی و  با تایید ناظران قراردادپیمانکار موظف است به هزینه خود یک نفر متخصص را  -4-6
 معرفی نماید. دانشگاه کتباً به  زم در انجام خدمات موضوع قراردادایجاد هماهنگی هاي ال

 کلیه وسایل، تجهیزات و ادوات الزم جهت انجام خدمات مربوط به عهده پیمانکار خواهد بود. تهیه -4-7

ت خود اهرگونه افزایش احتمالی حقوق و دستمزد و مواد مصرفی در طول مدت قرارداد تاثیر در مبلغ قرارداد ندارد و پیمانکار موظف به انجام تعهد -4-8
 بر اساس قیمت پیشنهادي خواهد بود.

اشد، به همین رسیده ب دانشگاهکه به تایید  نماید مجهز) قرمز-اي سرمه( رنگ کلباس متحدالشکل ی به راخود نیروهاي خدماتی  است موظف رپیمانکا -4-9
ماسک  کفش ایمنی، دستکش ودست لباس کار متحد الشکل، کاله ومنظور پیمانکار موظف است پس از امضاي قرارداد به هرکدام از پرسنل خود دو 

 درصد به عنوان جریمه کسر خواهد گردید. 3ماهیانه  ،نماید. در صورت عدم تحقق این امر از هر صورت وضعیتتحویل 
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 ار و مقررات حوزه  حقوق کقوانین و اجتماعی رفاه کار و تعاون،پیمانکار موظف است حقوق و مزایاي پرسنل خود را برابر مقررات و ضوابط وزارت  -4-10
در پرداخت صورت وضعیت مالی پیمانکار رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود و در صورت عدم دانشگاه نماید و تاخیر حداکثر تا اول هر ماه پرداخت 

 ساًأرمی تواند از محل مطالبات پیمانکار و یا از طریق ضبط و کارسازي هر نوع ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه،  دانشگاهپرداخت از سوي پیمانکار، 
 حقوق و مزایاي پرسنل و مطابق تشخیص خود اقدام نماید. نسبت به پرداخت 

 جهت کارکنان خود و نظارت بر استفاده از آن توسط کارکنان می باشد.پیمانکار پیمانکار موظف به  تهیه کارت شناسایی با آرم  -4-11

مان ارایه تا ز د. در صورت عدم تحقق این امرننمای کلیه نیروهاي معرفی شده باید گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر را ارائه -4-12
 درصد به عنوان جریمه کسر خواهد گردید. 2ماهیانه  ،از هر صورت وضعیت مدارك مزبور

 تایید گردد و پیمانکار موظف است لیست کلیه پرسنل خود را جهت کنترل ناظران قراردادصالحیت و توانایی کلیه نیروهاي معرفی شده باید توسط  -4-13
 تحویل دهد. دانشگاه  به

ل مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد و پیمانکار موظف است کلیه پرسن دانشگاه رعایت کلیه نکات ایمنی حین انجام کار بر عهده پیمانکار است و  -4-14
 خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد.

 ان خود جهت واگذاري کار بدهد.پیمانکار متعهد می گردد آموزش هاي تخصصی و حرفه اي الزم را به کارکن -4-15

ستورات د پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را به صورت دقیق و با به کار بردن اصول متداول حفاظتی و امنیتی انجام دهد و ملزم به اجراي -4-16
 می باشد.دانشگاه ابالغی از سوي 

که در اختیار نیروهاي وي قرار می گیرد، و جبران خسارت وارده به دانشگاه یا اشخاص ثالث است پیمانکار متعهد به حفاظت از تجهیزات و تاسیساتی  -4-17
 که ناشی از افعال نیروهاي وي باشد را بر عهده دارد. 

ات کارکنان د مطالبتوانهاي خود را داشته باشد و نمیپیمانکار باید توانایی حداقل سه ماه پرداخت کلیه حقوق و مزایاي کارکنان خود را از محل دارائی -4-18
 د.عمرانی دانشگاه جریمه خواهد ش صورت بنا بر تشخیص مدیریت فنی و نرا به بهانه عدم دریافت وجه از دانشگاه به تاخیر بیندازد. در غیر ای

را در تمام ساعات اداري و غیر اداري جهت ارائه خدمات حاضر نماید و در صورت مرخصی هریک دانشگاه پیمانکار موظف است نیروي مورد نیاز  -4-19
 .تامین نیروي جایگزین اقدام نمایداز آنها نسبت به 

نجام موضع ا در صورتی که پیمانکار موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید و یا در نحوه انجام کار قصور ورزد و یا به هر دلیلی از -4-20
در جهت جلوگیري از تضییع حقوق دانشگاه، نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد و تضمین موضوع  دانشگاه قرارداد استنکاف ورزد، با تشخیص 

قانونی کارکنان  ابضبط گردیده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد. در صورت فسخ، لغو و یا اتمام قرارداد، تسویه حس دانشگاه قرارداد به نفع 
 باشد.بر عهده پیمانکار می

اظران نکاري و انجام بنایی به واسطه اجراي قرارداد (تعمیرات مکانیکی و الکتریکی)، پیمانکار موظف به انجام این امور زیر نظر در صورت نیاز به کنده -4-21
.. .نکار تخریب شده از قبیل گچکاري، کاشیکاري، رنگ آمیزي وهاي ساختمانی که توسط خود پیمابوده و اصالح و مرمت کلیه خرده کاري قرارداد

 گردد.وط در صورت وضعیت لحاظ نمیهاي مرببرعهده و هزینه پیمانکار بوده و هزینه

به تامین می تواند به تشخیص خود نسبت دانشگاه ساعت)  5اگر پیمانکار در تامین نیرو و یا خدمات مطلوب مفاد قرارداد کوتاهی نماید (حداکثر تا  -4-22
از  .دوهد بنیرو و یا خدمات راسا اقدام و هزینه آن را با اعمال جریمه به تشخیص دانشگاه که حداقل از دو برابر بهاي تمام شده آن خدمت کمتر نخوا

 کسر نماید.  پیمانکار ) مطالبات (صورت وضعیت و ...

 .دهند انجام رساندمیدانشگاه  تایید به که بندي زمان برنامه طبق را داد قرار موضوع خدمات که گرددمی متعهد پیمانکار -4-23

صورت  ه و درپیمانکار با امضاي این قرارداد اعالم و اقرار نمود مشمول قوانین و مقررات مربوط به منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نبود -4-24
 اي احتمالی برآید.احراز خالف آن، باید از عهده کلیه خسارات وارده به دانشگاه و مسئولیت ه

 هگون هر و نمایند رعایت کارگران حقوق و مزد تعیین و قرارداد موضوع وظایف انجام در را اجتماعی تأمین و کار نانیوق گرددمی متعهد پیمانکار -4-25
 ونهگ هیچ موارد این خصوص در دانشگاه. بگیرد عهده به را کار قانون تعهدات سایرمراجع دادرسی کار و  آراي اجراي و شکایات به پاسخگویی

 .نخواهدداشت مسئولیتی
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 .ندارد) حقوقی ای حقیقی از اعم(  جزئاً کالًیا دیگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاري حق پیمانکار -4-26

 .باشدمی پیمانکار عهده به کارگران و کارکنان قانونی حساب تسویه قرارداد اتمام ای فسخ، صورت در -4-27

 پیمانکار .است وپاسخگمسئوول و  دانشگاه قبال در پیمانکار و است پیمانکار عهده به آنان کار انجام کیفیت و کارکنان اخالق و رفتار حسن ضمانت -4-28
 اه دانشگ به کتباً را آن گزارش و نتیجه کبار،ی ماه هر آن هفتگیگزارش تهیه و داد قرار موضوع هايسیستم سرویس و روزانه کنترل ضمن است موظف

 .نماید ارائه

 .دهد انجام جاري هاياستاندار و سازنده کارخانه دستورالعمل طبق بر را آالت ماشین و تأسیسات تعمیرات سرویس، نگهداري، نمایدمی پیمانکارتعهد -4-29

 از ماه سه دنش طی از پس و)تأسیساتی شناسنامه(تهیه خاصی فرم در را قرارداد موضوع جانبی تأسیسات و موتورخانه وضعیت است موظف پیمانکار -4-30
 .کند ارائه دانشگاه  به را آن از شده روز به نسخه کی ،قرارداد تاریخ پایان در همچنین و نماید اعالم مجدداً نیز را تغییر موارد قرارداد شروع

 و ایمنی و حفاظتی مقررات کلیه کارکنانش تا دننمای مراقبت و نموده استفاده قرارداد موضوع انجام جهت ماهر پرسنل از که گرددمی متعهد پیمانکار -4-31
 رد خود کارکنان اعمال مسئولپیمانکار  حال هر در و دننمای مراعات کار محیط در را اسالمی و اخالقی اصول و اداري انضباط همچنین و بهداشتی

 قانوناً هک جزایی و حقوقی مسئولیتهاي کننده ساقط امر این .نمایدمی  جبران را آنان ناحیه از وارده خسارات و بوده ثالث اشخاص ودانشگاه  مقابل
 .نیست باشدمی) پیمانکار( مقصر و متخلف کارگران و کارکنان متوجه

 لحداق در باید را داد قرار موضوع تعمیرات و نشود ایجاد کار محیط در اختاللی که نمود خواهد عمل نحوي به خویش وظایف اجراي در پیمانکار -4-32
 .گیرد انجام محیط آلودگی از جلوگیري و کار محل در گوشخراش هايصدا ایجاد از پرهیز نیز و حفاظتی مقررات رعایت با و ممکن زمان

 هرگونه ازنماید ویادآوري داده آموزش خود نیروهاي به را کارکنان از وهریک پرسنل دانشجویان،اساتید  با برخوردمناسب نحوه است پیمانکارموظف -4-33
 .یندنما وفصل وحل پیگیري قانونی مجاري طریق از مشکل ایجاد درصورتو  نمایند خودداري امورغیرمرتبط در ودخالت برخورد،شوخی،مجادله

 عهده به قانونی خسارات و درمانی هايهزینه کلیه آن سبب ای و وظیفه انجام حین در پیمانکار پرسنل براي ايسانحه ای حادثه ونهگهر بروز صورت در -4-34
 .بود خواهد پیمانکار

 .است پیمانکار تعهد در برقی و مکانیکی تأسیسات کلیه جهت دهنده هشدار عالئم و راهنما نصب -4-35

 بودکم لحاظ به قرارداد اجراي در تأخیري هیچگاه که طوري به آورده فراهم محل در را نیاز مورد کار ابزار و وسایل کلیه است موظف پیمانکار -4-36
 .نیاید وجود به مذکور ابزار و وسایل

 رداختپ بر دائر اجتماعی بیمه سازمان از گواهی ارائه و) ناظران قرارداد تشخیص به( خدمات ارائه در مشکل بروز عدم به منوط نامه ضمانت استرداد -4-37
 .باشدمی پذیر امکان خود کارکنان بیمه حق

 و ضبط خود نفع به را دانشگاه در پیمانکار هايسپرده کل تا دارد تام اختیار دانشگاه ورزد استنکاف خود وظایف انجام از علل هر به پیمانکار هچچنان  -4-38
 .داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق پیمانکار صورت این در که نماید جلوگیري ماه آخرین دستمزد پرداخت از

 .داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق پیمانکار و بوده ناظران قرارداد عهده بر خسارت میزان و عملیات کیفیت میزان تشخیص -4-39

دانشگاه  و اخراج نظر مورد شخص مشاهده، صورت در و بوده ممنوعپیمانکار  نیروهاي براي کار محیط در اتدخانی و مخدر مواد مصرف هرگونه -4-40
 .نماید جریمه قرارداد کل مبلغ )درصد(بیست  % 20 تا را پیمانکار میتواند

 .باشد داشته را مصرفی اقالم در جویی صرفه حداکثر تاسیسات راهبري در است موظف پیمانکار -4-41

 . بود خواهد رپذیامکان  ناظران قرارداد کتبیتائید  از پس پیمانکار طریق از تاسیسات نگهداري سیستم در اصالح و تغییر هرگونه و پیشنهاد -4-42

 .دنمای لحاظ قرارداد موضوع هايساختمان از کی درهر تجمعی صورت رابه ماه کی هر در کار انجام مقادیر ناظران، تشخیص به تواندمی دانشگاه -4-43

 17 الی 8 ساعت از در روز شرایط که به تایید کتبی ناظران این قرارداد رسیده اند واجد متخصص و ماهر نیروي نفر 10است، حداقل موظف پیمانکار -4-44
 . باشدمی ناظران یصتشخ استقرار به محل تعیین .مستقر نماید شده تعیین در محلهاي شب شیفت صورت به شرایط واجد متخصص نیروي نفر 2و حداقل 

 حجم از اطالع عدم هب معتذر تواند نمی و نماید بینی پیش را الزم نفرات تعداد بازدید طی باید پیمانکار و بوده حداقلی و پیشنهادي صرفاً نفرات تعداد  -4-45
 .گردد عملیات

 .باشد داشته حضور کاري ساعات تمام در و باشد ها سردخانه و خچالی تعمیر متخصص باید نیروها از نفر کی -4-46



 6 از 6 صفحه

 قرارداد انناظر: پنجماده 
ی امور محوله و مدیریت فنی و عمرانمرتبط با (واحد بهره بردار)، بر اجراي کل این قرارداد ، به عنوان ناظر دانشگاه دانشجویی دیریتمدر این قرارداد،  -5-1

 نظارت خواهند داشت. فنی به عنوان ناظر  ،دانشگاه

 د.نرا بر عهده دارو کارکنان متبوع وي پیمانکار و تعهدات قانونی مسئولیت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد ، انناظر -5-2

 گیرد. صورت می ان این قرارداد، پس از تایید کتبی ناظرپیمانکار ها به کلیه پرداخت -5-3

 : فسخ قراردادششماده 
کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام ندهد، یا تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بی پیمانکار، اندر صورتی که به تشخیص ناظر

ط و به طور کلی در صورت هرگونه تعدي و تفریواگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی) ،موضوع قرارداد را کال یا جرئاً به ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی
ز مطالبات و خود اغیرقابل اعتراض تواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خود را رأساً به تشخیص می ، دانشگاهپیمانکارر و قصوري از جانب یا تقصی

را  تشخیص آنورود خسارت، میزان خسارت و نحوه اصل یا شکایت در خصوص ، دعوي ونه اعتراضگحق هر پیمانکار، اخذ نموده و پیمانکار   تضمین هاي
 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداري، در تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم از

 اقامتگاه طرفین:  تفهماده 
داکثر ظرف حچنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی و نشانی هاي مندرج در صدر این قرارداد، به منزله اقامتگاه قانونی طرفین بوده 

 ،رداد ارسال می شوداین قرا صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،د. در غیر این صورتکن ابالغ به طرف دیگربیست روز از زمان تغییر نشانی، کتباً 
 گردد.ابالغ شده تلقی می 

 اختالف   حل :هشتماده 
دم عتمامی اختالفات در خصوص این قرارداد اعم از انعقاد، تفسیر و چگونگی اجرا، از طریق مذاکره میان طرفین، حل و فصل خواهد شد. در صورت  -8-1

هیات ر دختالف را روز از تاریخ ابالغ کتبی نخستین مکاتبه اي که در راستاي اجراي این ماده به عمل می آید، طرفین موضوع ا 20توافق حداکثر ظرف 
، یک نفر نماینده معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و یک نفر نماینده مدیریت حقوقی دانشگاه ارجاع پیمانکارسه نفره اي متشکل از یک نفر نماینده 

 می نمایند. راي اکثریت اعضاي هیات مزبور (دو نفر از سه نفر) براي طرفین، قطعی و الزم االتباع است.

اقد اعتبار فعنایت به دولتی بودن دانشگاه، هرگونه تفسیر از هیات حل اختالف مزبور که مغایر با منع ارجاع داوري دعاوي به دستگاههاي دولتی باشد، با  -8-2
 است.

ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ کتبی دانشگاه، هیات مزبور با حضور دو نفر رسمیت داشته و راي  پیمانکاردر صورت عدم معرفی نماینده توسط  -8-3
 صادره وفق مفاد ماده فوق، قطعی و الزم االجرا است.

و سه نسخه براي دانشگاه) تنظیم، امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به اجراي   پیمانکارنسخه واحد و با اعتبار یکسان (یک نسخه براي  4در و ماده  8این قرارداد در 
 آن شدند.

  پیمانکار   دانشگاه عالمه طباطبایی
 نماینده: دکتر داود حسین پور

 معاون توسعه و مدیریت منابع
 امضا، تاریخ، مهر

 :نماینده
... 

 امضا، تاریخ، مهر
 


