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 دانشگاه علوم پزشكي گيالن) : كار فرما (  نام دستگاه -1

    : سمت نماينده دستگاه -3    : نام نماينده دستگاه -2

        ) : طرف قرار داد (  نام شركت -4
 : شركت   تاريخ ثبت                   : شماره ثبت شركت 

 :شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت  -5
 :توسط :                      تاريخ :                    شماره 

  :  سمت نماينده شركت طرف قرارداد -7   :  نام نماينده شركت طرف قرارداد -6
  : يا استعالم قيمت شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه-8

 از معاونت پشتيباني دانشگاه:                 تاريخ :                                                      به استناد مجوز  شماره :                           تاريخ :       شماره 
  :داليل ترك مناقصه ** 

  اصي پيوستانجام خدمات مربوط به چاپ و تكثير  براساس شرايط اختص:  موضوع قرارداد -9

 A۴ ,A۵ A٣ ,  كپي تك رو و دورو  درقطع: كيفيت كار -9-4  خدمات چاپ و تكثير: نوع كار -1-9

 A۴ ,A۵ A٣ , كاغذ:  واحد كار -2-9
  در ماه A۴ در حدود                   برگ:   حجم كار -3-9

  در ماهA۵ در حدود                   برگ

            ،        دستگاه فتوكپي مدل      تامين  :  امكانات و تجهيزات مورد نياز       -5-9
ي در دقيقه ، كليه تجهيـزات مـصرفي از قبيـل            به ظرفيت تيراژ                   برگ كپ                      

 .كاغذ ، پودر جوهر و تعميرات دستگاه برعهده پيمانكار مي باشد
 : مدت انجام قرارداد -10

        : تاريخ خاتمه                 :               تاريخ شروع ماه شمسي              :مضاء به مدت رداد از تاريخ امدت زمان انجام قرا

 : مبلغ قرارداد -11
كپي دورو  -  ريال        برابر  A۴ برگ كپي تك رو هر -  ريال        برابر     A۵ برگ كپي تك رو هر   : ارزش هر واحد كار -1-11

 باشدميريال               يكرو  A٣كپي قطع برگ  هر - ريال                 ر  براب  A۴قطع 
كل قرارداد حدوداً مبلغ  ريال و                              در حدود  بصورت برآوردي مبلغ ماهيانه قرارداد : كل قرارداد مبلغ  -2-11

 .  ريال خواهد بود                   برابر 
 . با پرداخت مبلغ قرارداد خواهد بود براي همكارانكثير اوراق براي متقاضيان ارباب رجوع غيرهمكار ، به صورت نقدي وت: تبصره 

 : نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت -12
  :مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرددر يك   )اداره خدمات ( پرداخت براساس تأييدكارفرما

مات تكثير صادر شده توسط  پرداخت هاي ماهانه طبق توافق طرفين با جمع آوري آماربراساس كنتور هريك از دستگاهها يا قبوض خد-1-12
     .واحدها و محاسبه عملكرد ريالي پيمانكار قابل پرداخت مي باشد

 سئولين واحدها در ماه طبق آمار مورد تأييد شده م): در صورت توافق (  ساير اشكال پرداخت -2-12
 :  روش اصالح قرارداد -13

هش ا درصد ك%250 كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعالن به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا  -1-13
 .يا افزايش دهد

 رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه الزم  كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و-2-13
 .مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد



 :  تعهدات كار فرما -14
به شركت طرف قرارداد معرفي “  را به عنوان نماينده تام االختيارخود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم كتبا نفريك  كارفرما-1-14

 .مي نمايد
 .فرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته ، پرداخت نمايد كار-2-14
 . كارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد ، قرار دهد-3-14
 .به پيمانكار اطالع دهد“ ه قبل از فسخ موضوع كتبا كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد ، حداقل يك ما-4-14
 كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هرنوع پاسخگويي به مراجع ذي ربط را از شركت طرف -5-14

 .قرارداد اخذ نمايد
 .در رأس موعد مقرر اقدام الزم معمول دارد كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوط -6-14

 : تعهدات شركت طرف قرارداد -15
 شركت طرف قرارداد يك نفر را به عنوان نمايندة تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام خدمات -1-15

 .به كارفرما معرفي مي نمايد“ موضوع قرارداد كتبا
، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام  نفر 3به تعداد رداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط  شركت طرف قرا-2-15

 . خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد
 .م دهند شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند انجا-3-15
 . شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد-4-15
 شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانوني تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و -5-15

حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيأت هاي حل اختالفات كارگري و ساير تعهدات 
 .عهده بگيردقانون كار را به 

 . ندارد) اعم از حقيقي يا حقوقي ( “ يا جزئا“  شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كال-6-15
 .به كارفرما اعالم گردد“  روز كتبا5 هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت -7-15
 .اد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشددرصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارد -8-15
 شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت در موارد ضروري كه به سالمت افراد مربوط است كارت سالمت و -9-15

 .بهداشت ارائه نمايد
 .م را به كاركنان خود جهت واگذاري كار بدهد شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الز-10-15
 . ضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست-11-15
 . شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد-12-15
 .قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانوني بسپاردكل  مبلغ ده درصده منظور حسن اجراي قرارداد ، طرف قرارداد موظف است به ميزان ب-13-15

 

 : نظارت -16
واجد شرايط را كه صالحيت آنان به ) حقيقي و حقوقي (  كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد -1-16

 .ترين مقام دستگاه رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايدتأييد باال
 . كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تأييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد-2-16
 . نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شرت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است-3-16
معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكالت به ناظر  ناظر به كليه كاركنان و واحدهاي -4-16

 .منعكس گردد



 . ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه  به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نمايد-5-16
كت كار موضوع قرارداد را به شخص ثاني واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور  در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شر-6-16

ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند ، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و 
 .دام نمايد و شركت حق هيچ گونه ا عتراضي را نداردو جايگزيني شركت ديگر اق) طبق مقررات مربوط ( اخذ خسارت 

 : شرايط عمومي قرارداد -17
 كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانو ن كار ، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر -1-17

 .ر مراجع قانوني ذي ربط و ذي صالح هيچگونه مسئوليتي نداردوزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تأمين اجتماعي و ساي
 .از خود سلب مي نمايد...  كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ، نحوه مديريت و-2-17
 . نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد در صورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر ، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از-3-17

 .درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود يك در مرحله اول -

 .درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود سه  در مرحله دوم-

 .درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود پنج  درمرحله سوم-

 با حضور نمايندگان كارفرما ، طرف قرارداد و ناظر ، بررسي و تصميم گيري مي شود، حكم تصميمات  در مرحله چهارم موضوع در كميته اي-
 .كميته الزم االجرا است

مي تواند يه ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل   در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه-4-17
 .سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايدطلب ها ، ضمانت نامه ها و

 . هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني باشد ممنوع است-5-17

 : نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات -18
 : تلفن                                                                                                                                            : نشاني كارفرما-1-18
 :                                                                                                                       تلفن : نشاني شركت طرف قرارداد -2-18

لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي . اشدنشاني هاي فوق به منزلة اقامتگاه قانوني طرفين مي ب
در غير اين صورت كليه نامه ها ابالغ شده . مطلع نمايند“ ساعت يكديگر را كتبا48در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت . مي شود 

 .تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد

 :اء طرفين قرارداد امض-19
، وزارت كار و امور ) كارفرما ( طرف قرارداد ، دستگاه :  جهت [  يكسان و يك شكل نسخه5 در  ، يك تبصرهبند 43  ماده ،19 اين قرارداد در

قرارداد الزم االجرا  تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين ]اجتماعي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و ساير موارد مورد نياز 
 .خواهد بود

 
 :مهر و امضاء شركت طرف قرارداد  :مهر و امضاء كارفرما 

  :نام خانوادگي نماينده  نام و         : نام خانوادگي نماينده  نام و
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 :محل امضاء  :محل امضاء 
 
 
 


