
 4 از 1 صفحه

 قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی
معاون توسعه  ،نمایندگی آقاي دکتر داود حسین پور هب، 411386459377اقتصادي  و کد 14003122805به شناسه ملی  ،این قرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبائی

نامیده می  دانشگاه، که در این قرارداد ،1489684511کدپستی: -تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،و مدیریت منابع دانشگاه
        -      -    خیابان  -تهران: به نشانی ،               اقتصاديکد ،              شناسه ملی ،       به شماره ثبت ،                          شرکتاز یک طرف؛ و شود، 

              با سمت،                   با کد ملی،              ا/خانم          به نمایندگی آق ،                کد پستی: ،        -
 :منعقد گردیدبه شرح زیر  ؛از طرف دیگرشود، خوانده می شرکتکه در این قرارداد، ،                          : شماره تماسو 

 ماده یک: موضوع قرارداد
 صورت روزانه هنیم راه مینی بوس ب سیموضوع قرارداد عبارتست از سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه با استفاده از حداکثر نود نیم راه اتوبوس و 

 که محل هاي سرویس دهی عبارتند از:بر اساس صورتجلسه مناقصه عمومی به شماره            مورخ              
 خوابگاه سالمت به پردیس مرکزي دانشگاه و دانشکده علوم اجتماعی و بالعکس -
 از خوابگاه همت به پردیس مرکزي و بالعکس -
 م اجتماعی و بالعکساز خوابگاه معینیان به پردیس مرکزي و دانشکده علو -
 از خوابگاه عضدي به پردیس مرکزي و دانشکده ادبیات و بالعکس -
 از خوابگاه رحیمی به پردیس مرکزي و دانشکده ادبیات و بالعکس -
 از خوابگاه مطهري به پردیس مرکزي و دانشکده ادبیات و بالعکس -
 از خوابگاه بهشتی به دانشکده ادبیات  -
 ادبیات و بالعکساز خوابگاه مهدیه به دانشکده  -
 از خوابگاه حضرت ولیعصر (عج) به پردیس مرکزي و دانشکده علوم اجتماعی -
 از خوابگاه فردوسی به دهکده و بالعکس -
 خوابگاه شهید گلعزاري به ادبیات ودهکده وبلعکس -
 خوابگاه ارشاد به دهکده وبلعکس -
 از تمام خوابگاهها به  مجموعه ورزشی پردیس وبلعکس -

 رارداد و نحوه پرداخت ماده دو: مبلغ ق
) و براي ایاب و ذهاب در ریال) و به ازاي هر نیم راه مینی بوس........... ریال (............... ریالمبلغ قرارداد هر نیمراه اتوبوس ................ ریال (............... -2-1

      بانکنزد  ،IR                              و شماره شبا         شماره حساب جاري که به) می باشد ریال. ریال (................ مدت قرارداد حدوداً به مبلغ ..................
  .به شرکت پرداخت می گردد يقرارداد و پس از تایید کتبی ناظر و کسر کسور قانونی و شرکتنام  به       کد      شعبه

 می باشد. (                         ریال)مبلغ قرارداد به صورت ماهانه                      ریال  -2-2
(پنج درصد) به عنوان بیمه تامین اجتماعی کسر می شود. بیمه مکسوره پس از ارائه مفاصا حساب  %5 ،قانون تأمین اجتماعی 38از هر پرداخت به استناد ماده  -2-3

 تامین اجتماعی با درخواست شرکت توسط امور مالی دانشگاه مسترد می گردد.
ا یک فقره چک تضمین یمانتنامه بانکی قرارداد به صورت ضکل از مبلغ (پنج درصد)  %5هنگام امضاي قرارداد، بابت ضمانت حسن انجام تعهدات، معادل  -2-4

 می باشد. شرکتو ارائه مفاصا حساب بیمه توسط  ناظر قراردادد أییاخذ خواهد شد. استرداد ضمانت نامه، منوط به اتمام قرارداد و ت شرکتبانکی از  هشد
و  ناظرکسر خواهد شد که پس از پایان قرارداد و تأیید  حسن انجام کاربه عنوان ضمانت  (ده درصد) %10 صورتحساب پرداختی به شرکت معادلاز هر   -2-5

 مسترد شود. دانشگاهتوسط بیمه  ارائه مفاصا حساب
ه عهده دانشگاه لیاتی برداخت مالیات بر ارزش افزوده، پس از ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه فاکتور مورد تایید سازمان امور ماپ -2-6

 است.
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 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم می باشد. 169د مشمول مقررات مربوط به ماده قراردا -2-7
 قرارداد شامل ثبت در صورت معامالت فصلی می باشد. -2-8
 تومان (پانصد 000/500ناظر قرارداد، روزانه مبلغ غیر قابل اعتراض در ایفاي تعهدات، به تشخیص  شرکتدر ازاي هر روز تاخیر  ،از زمان امضاي قرارداد -2-9

حق هرگونه اعتراض یا شکایت در خصوص تاخیر و جریمه در تمامی  شرکتگردید و داز مبلغ کل قرارداد کسر خواه، هزار تومان) راساً توسط دانشگاه
ا از ر شرکتتعهدات نیست و در هر صورت  ، جانشین اصلیوجه التزامي را از خود سلب و ساقط کرد. این ادارو قانونی  ،مراجع و محاکم اعم از قضایی
 انجام تعهداتش بري نمی سازد.

 کلیه مسیر هاي مشخص شده جزء قرارداد بوده، مشمول دربستی نمی باشد. -2-10
 ماده سه: مدت قرارداد

 شمسی است.ده ماه تمام به مدت  ،1/5/99تا تاریخ  98/ 01/07 از تاریخمدت این قرارداد  -3-1

 پنج شنبه و جمعه ها جزء روزهاي کاري براي سرویس دهی به دانشجویان می باشد.  -3-2
، قرارداد اقدام و شرکت موظف است تا پایان سه ماه مذکور این نسبت به تمدید قرارداد تا سه ماه پس از خاتمهیک طرفه دانشگاه در صورت لزوم می تواند  -3-3

 قرارداد را اجرا کند.
   شرکت: تعهدات چهارماده 

ئه ارا قرارداداز این طریق به ناظر را ها وشرکت موظف است کلیه خودروهاي خود را به سیستم هوشمند مجهز نماید و گزارش عملکرد تردد خودر -4-1
 نماید.

ي سیستم دارا برخوردار بوده یا کلیه خودروهااز سیستم هوشمند باید  ،دنشو که توسط ناظر قرارداد تعیین می هاي مورد تقاضاي دانشگاهسرویس -4-2
 د.ننمایتردد با کیفیت مناسب توسط دانشگاه هاي تعیین شده ها و مکاندر زمان و باشند  )Gps(هوشمند شناسایی

چ گونه ظر قرارداد، بدون هیدر صورت تغییر و جابجایی و یا اضافه و کم شدن تعداد سرویس هاي دربستی درخواستی از سوي ناشرکت موظف است  -4-3
 نسبت به کم و زیاد کردن آن اقدام نماید. ،حق کنسلی ادعاي

به انجام  موظفو شرکت به شرکت اعالم سط ناظر قرارداد به صورت ماهانه تعداد نهایی اتوبوس ها و مینی بوس ها و برنامه رفت و برگشت آن ها تو -4-4
 شود.می  پرداخته دستگاه هاي هوشمند ی(فاکتورها) براساس تایید آن است. کلیه صورت وضعیت ها

هویه ت کلیه اتوبوس ها و مینی بوس ها باید بدون عیب و نقص فنی، داراي برگ معاینه فنی و با ظاهر و صندلی ها و شیشه هاي تمیز و داراي سیستم  -4-5
ورت صهزینه آن نیم راه تائید نگردیده و از  ،امکانات رفاهی اتوبوسی به دانشجویان ارایه(سرمایشی و گرمایشی) مناسب باشد و در صورت عدم 

 وضعیت ماهانه کسر می گردد.

بیمه هاي الزم از جمله شخص ثالث و بدنه و کلیه شمسی به باال بوده و  1385میالدي یا  2005اتوبوس ها و مینی بوس هاي مورد استفاده باید مدل  -4-6
 سرنشین را دارا باشند.

تنها در مکان هاي تعیین شده اقدام به سوار و پیاده نمودن  مکان سوار و پیاده شدن دانشجویان توسط ناظر قرارداد تعیین و شرکت موظف است -4-7
 دانشجویان نماید.

نبوده و در صورت اثبات خالف آن هر گونه  1337شرکت اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  -4-8
 مسئولیت بر ذمه شرکت خواهد بود.

مسیرهاي مختلف این قرارداد را کالً یا جزئاً به غیر، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، به هیچ عنوان  شرکت حق واگذاري سرویس دهی در -4-9
 ندارد. 

در قبال  هیچ گونه تعهديشرکت است و دانشگاه پرداخت حقوق، دستمزد، بیمه و سایر مزایاي قانونی رانندگان در چار چوب قوانین مربوطه به عهده  -4-10
 رانندگان ندارد.

ده نماید. ابرگه عدم اعتیاد، صبور، متین و برخوردار از آداب اسالمی استفگواهینامه معتبر و از رانندگان متعهد و با تجربه، داراي  شرکت موظف است -4-11
 سال الزامی است. 35، استفاده از رانندگان متاهل باالي هاي خواهراندر سرویس
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ه شود، ها و خوابگاههاي مربوطتعیین شده که منجر به تاخیر دانشجویان در رسیدن به دانشکدههاي ها در مسیردر صورت عدم حضور به موقع سرویس -4-12
اهد شد. بعالوه کسر خو شرکتاز ، مسیر مبلغی معادل ده برابر قیمت درج شده در قرارداد بابت هر نیم راه رأساً ،دانشگاهغیر قابل اعتراض به تشخیص 

 مربوطه را پرداخت نماید.موظف است هزینه انتقال در مسیر  شرکت

در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوي هر یک از رانندگان مثل عدم رعایت سرعت مناسب، برخورد نامناسب با دانشجویان  شرکت موظف است -4-13
 نماید. راننده متخلف را برکنار و راننده دیگري جایگزینپس از اعالم ناظر قرارداد و عدم رعایت شئونات اسالمی، حداکثر یک روز 

ا موظف است رانندگان ر شرکت به منظور جلوگیري از سر و صداي تولید شده از موتور خودروها،حفظ محیط زیست و رعایت حقوق همسایگان، -4-14
خودداري  (غیر از رادیو)توجیه نماید که تا قبل از حرکت، وسیله خود را در حالت خاموش قرار داده و در طول مسیر از کشیدن سیگار و پخش موسیقی 

 ضمنآ شستشوي خودرو در فضاي دانشگاه ممنوع است. د.ننمای

مدارك  گواهی نامه، کارت سالمت، مجوز رانندگی با اتوبوس و همچنین تصویر مدارك رانندگان شامل شناسنامه، کارت ملی، شرکت موظف است -4-15
 بالفاصله با  درخواست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه  ارائه نماید.و  بیمه هاي الزم را در اختیار داشته باشد خودروها شامل کارت ماشین و

کلیه امور مربوط به رانندگان و خودروها مثل جریمه پلیس، برگ تردد در سطح شهر، مجوز طرح ترافیک، تردد در محدوده کاهش آلودگی هوا،  -4-16
 مسئولیتی در این موارد ندارد.هیچ گونه دانشگاه  بوده و شرکت تصادفات احتمالی و غیره به عهده 

اي زیر ه ، پس از یکبار تذکر کتبی، جریمهناظر ، به تشخیص غیر قابل اعتراضتوسط شرکت هر یک از مفاد و بندهاي قرارداد ضنقدر صورت  -4-17
 برقرار می گردد:

 الف. تذکر کتبی دوم همراه با جریمه معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد.   
 مراه با جریمه معادل دو درصد کل مبلغ قرارداد.ب. تذکر کتبی سوم ه   
 ج. تذکر کتبی چهارم همراه با جریمه معادل پنج درصد کل مبلغ قرارداد.   
 نافی حق فسخ قرارداد از سوي دانشگاه نخواهد بود. ،اعمال جریمه -4-18

انجام  و حسن ا فسخ و کل سپرده حسن انجام تعهداتهارم، شرکت به تعهدات خود عمل ننماید، دانشگاه می تواند قرارداد رچچنانچه پس از تذکر  -4-19
 شرکت را ضبط نماید. کار

ه ک خود آموزش داده و یادآوري نمایدرا به همکاران و کارگران دانشگاه  اساتیدنحوه برخورد مناسب با دانشجویان، پرسنل و  شرکت موظف است -4-20
 وشرکت دخالت در امور غیر مرتبط خودداري نمایند. در صورت ایجاد مشکل یا نارضایتی،  با افراد مذکور یاشوخی، مجادله  برخورد،ز هرگونه ا

ونی پیگیري ، مراتب را از طریق مراجع قاناین قراردادعوامل وي حق هیچگونه برخورد متقابل را نداشته و صرفا بایستی ضمن ارائه گزارش کتبی به ناظر 
 .و حل و فصل نمایند

 شرکتالبته  .خواهد شد گاه ضبطبه حساب دانش شرکتهاي کل سپرده ،از موعد مقرر به هر دلیل مایل به ادامه کار نباشدپیش  در صورتیکه شرکت -4-21
 جدید به کار خود ادامه دهد.  شرکتاعالم و تا تعیین  دانشگاهیک ماه قبل به از موظف است مراتب را 

واند از دارائی می تدانشگاه براي جبران خسارت وارده احتمالی کافی نباشد، دانشگاه نزد شرکت چنانچه ضمانت نامه حسن انجام کار وسایر مطالبات  -4-22
ملزم به رکت شدر تشخیص خسارت و میزان آن قطعی بوده و دانشگاه به هر ترتیبی که مقتضی بداند براي استیفاي حقوق خود اقدام نماید. نظرشرکت 

 .رعایت آن می باشد

ساعت اقدام به  24حداکثر ظرف شرکت موظف است از هر یک از رانندگان و سرویس ها، به هر دلیل،  هدر صورت اعالم عدم رضایت دانشگا -4-23
 .فرد دیگري به جاي فرد مزبور بنماید یجایگزین

 .موظف است براي تمامی راننده ها لباس یکرنگ و یک شکل تهیه نماید شرکت -4-24

ور انگشت بزنند و حض ،تعبیه شده ،به وسیله دستگاههاي حضور وغیاب که در محل ،زمان  حرکت سرویس هادر تمامی رانندگان موظف هستند  -4-25
 از طرف دانشگاه پرداخت نخواهد شد.رانندگان، هزینه آن مسیر در صورت عدم ثبت حضور بدیهی است  .خود را به ثبت برسانند

 : ناظر قراردادپنجماده 
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 ند.به عنوان ناظر این قرارداد، تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت، باشد کتبی معرفی شده که به صورت یا نماینده ایشان دانشگاهمعاون دانشجویی  -5-1
 د.نرا بر عهده دارو تعهدات قانونی شرکت و کارکنان متبوع وي مسئولیت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد ناظر،  -5-2
 ، پس از تایید کتبی ناظر صورت می گیرد.شرکتها به کلیه پرداخت -5-3

 فسخ قرارداد :ششماده 
 کیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام ندهد، یا موضوعتعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بی شرکتدر صورتی که به تشخیص ناظر، 

و به طور کلی در صورت هرگونه تعدي و تفریط یا واگذار نماید،  یا دولتی و خصوصی و عمومی) ،قرارداد را کال یا جرئاً به ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی
، رکتش تضمین هايتواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خود را رأساً به تشخیص خود از مطالبات و می دانشگاهتقصیر و قصوري از جانب شرکت، 

ن خسارت و نحوه تشخیص آن را در تمامی مراحل و کلیه ورود خسارت، میزااصل یا شکایت در خصوص ، دعوي ونه اعتراضگحق هر شرکتاخذ نموده و 
 از خود سلب و ساقط نمود. قانونی، قضایی و اداري، محاکم و مراجع اعم از

 اقامتگاه طرفین:  هفتماده 
د. در غیر این کن الغاب طرف دیگربه  از زمان تغییر نشانی، کتباً حداکثر ظرف بیست روزچنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی 

 گردد.ابالغ شده تلقی می  ،این قرارداد ارسال می شود صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،صورت
 حل اختالف -شتهماده 

، از طریق مذاکره میان طرفین، حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق د، تفسیر و چگونگی اجراقرارداد اعم از انعقااین تمامی اختالفات در خصوص  -8-1
سه نفره  هیاتدر روز از تاریخ ابالغ کتبی نخستین مکاتبه اي که در راستاي اجراي این ماده به عمل می آید، طرفین موضوع اختالف را  20حداکثر ظرف 

رجاع می نمایند. ا و یک نفر نماینده مدیریت حقوقی دانشگاه توسعه و مدیریت منابع دانشگاه ، یک نفر نماینده معاونتتشرکاي متشکل از یک نفر نماینده 
 الزم االتباع است.قطعی و راي اکثریت اعضاي هیات مزبور (دو نفر از سه نفر)، براي طرفین، 

بار ارجاع داوري دعاوي به دستگاههاي دولتی باشد، فاقد اعتبا عنایت به دولتی بودن دانشگاه، هرگونه تفسیر از هیات حل اختالف مزبور که مغایر با منع  -8-2
 است.

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

 
نسخه واحد و با اعتبار یکسان (یک نسخه براي شرکت و سه نسخه براي دانشگاه) تنظیم، امضا و مبادله شد و طرفین ملزم  4در و ماده  8در و این قرارداد در تهران 

 به اجراي آن شدند.
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