قرارداد محوطهسازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبائی
ماده  -1طرفين قرارداد:
این قرارداد مستند به صورتجلسۀ کمیسیون مناقصۀ محوطهسازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه
عالمه طباطبائی به شمارۀ

مورخ 1396/03/؛ بین دانشگاه عالمه طباطبائی به شناسهه

ملی  14003122805و کداقتصادی  411386459377با نماینهد ی آقای دکتر محمدرضاا
ویژه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه بهه ددر

ترهرانب بلهوار ده هده اکم یهاب ت ها ع

بزر راه شرید همتب کدپستی 1489684511 :و شمارههای  44737510-19و 48390000
و  44737525که در این قرارداددانشگاه نامیده می شودب از یا رف و شرکت
به شماره
تلفنهای

کهه

و به شماره
در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است به نشانی
رئیس هیأت مدیره کهه از ایهن پهس در
با نمایند ی مدیرعامل و
و

این قرارداد(پيمانکار) نامیده می شود از رف دیگرب منع د و رفین متعرد به اجرای مفاد دن
ردیدند.
ماده  -2موضوع قرارداد:
عبارت اسهت از محوطهسازیِ کتابخانه مرکزی دانشگاه عالماه طباطباائی به شهرای
عمومی پیمان و مفاد مطروحه در شرای اختصاصی قرارداد و د ری مناقصه.
تبصره :1این قرارداد از نوع عمرانی و براسا فررستبرا سازمان برنامه و بودجه کشهور بهوده و
تأمین مصاکح موردنیاز درراستای انجام موضوع قرارداد برعردۀ پیمان ار است.
تبصره :2تشخیص تخلف مندرج در تبصره یا به عرده دانشگاه بوده که پس از تائید دن توس
ناظرب دانشگاه می تواند ضمن ضب تضمین قرارداد کلیه خسارت وارده را از پیمان ار مطاکبهه و
در صورت صالحدید قرارداد را فسخ نماید.
ماده  -3مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ ابالغ دن توس م ام مجهاز دانشهگاه الزم االجهرا بهوده و تها ایفهای کلیهۀ
تعردات قراردادیِ پیمان ار و تأئید ناظر دانشگاه معتبر خواهد بود.
ماده  -4مبلغ قرارداد:
مبلغ کل موضوع قرارداد

ریال معادل
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تومان میباشد.

ماده  -5نحوه پرداخت :طبق شرایط عمومی پيمان
ماده  -6محل اجرای موضوع قرارداد:
محل پروژه به نشانی ترران -بلوار ده ده اکم یا -ت ها ع بزر هراه شهرید همهت-کهد پسهتی:
 1489684511در پردیس دانشگاه عالمه با بائی.
ماده  -7بازرسی و نظارت:
دانشگاه شرکت مرندسین مشاور شمسه را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به پیمان ار معرفهی-
نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعرداتی که پیمان ار ب مفاد این قرارداد ت بل کرده استب بهر
عرده دارد.
پیمان ار موظف است م دمات انجام بازرسی توس ناظر را در ول انجام قراردادفراهم دورد.
در صورتی که به تشخیص ناظر در موقع بازرسیب اجرای موضوع قراردادناقص بهوده و یها به
مشخصات مشروحه در قراردادانجام نشده باشدب ناظر میتواند با اخطار کتبی به پیمان هارب رفهع
نواقص را بخواهد .هر ونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی ردد .کلیه
هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عرده پیمان ار است.
دانشگاه می تواند در ول اجرای قراردادشخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نهاظر جهایگزین
نماید.
ماده  -8محرمانه بودن قرارداد:
پیمان ار تعرد مینماید که هیچ ونه ا العات و یا مدارك مربوط بهه ایهن قهراردادرا در اختیهار
اشخاص ثاکث قرار ندهد .در صورت وقوع هر ونه تخلف از جانب پیمان هارب دانشهگاه عهالوه بهر
پیگیری از ری مراجع ذیصالح قانونی ح فسخ قراردادو مطاکبهه خسهارت بهه میهزان مهورد
ادعای خود را خواهد داشت.
ماده  -9عدم واگذاری موضوع قرارداد به غير:
پیمان ار بدون دریافت اجازه کتبی و قبلی دانشگاه ح وا ذاری اجرای هیچ قسمت از موضهوع
قراردادرا جزاً یا کالً به غیر ندارد .اجازه دانشگاه نیز پیمان ار را در قبال تعردات و مسئوکیتهای
مواف ت نامری خویش نسبت به دانشگاه به هیچ وجه مبری نخواهد کرد.
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پیمان ار در قبال هر ونه ت صیر و تخلف پیمان هارانب سهازند ان و فروشهند ان فرعهی هرف
قرارداد با وی) به همان ترتیبی که خهود بهه موجهب قهرارداد مسهئوکیت دارد مسهئول بهوده و
اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به دانشگاه متضامناً بها پیمان هار مسهئوکیت خواهنهد
داشت .پیمان ار م لف است در تواف خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید.
ماده  -10اطالع پيمانکار از کليه خصوصيات و مشخصات قرارداد:
پیمان ار با امضا قراردادتائید مینماید که از مشخصهات و خصوصهیات موضهوع مواف هت نامههب
وضعیت بازارب قیمت مواد اوکیه و غیره ا الع کامل داشته و در اجرای قراردادنمیتواند بهه عهذر
عدم ا الع معتذر ردد.
ماده  -11اسناد قرارداد:
اسناد و مدارك زیر جز الینفا این قرارداد میباشد .هر اه بین بعضی از اسناد تعهار
داشته باشد از نظر اوکویت به ترتیب زیر خواهد بود:
اکف :شرای عمومی پیمان
ب :متن قرارداد
پ :شرای اختصاصی قرارداد
ت :مفاد مطروحه در د ری مناقصه
ث :اساسنامه پیمان ار و اوراق هویتی صاحبان امضا

وجهود

این قرارداددر  12ماده و پنج نسخه تنظيم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .یک نسخه از آن به
شعبه  28تأمين اجتماعی ارسال میگردد.

مرر و امضا نمایند ان پیمان ار:

مرر و امضا نماینده دانشگاه:
دقای دکتر محمدرضا ویژه
سمت :معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
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