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:تاريخ
:شماره
:پيوست

:كارفرما(نام دستگاه-1  استان لرستانو خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي)

:نماينده دستگاهمشخصات-2
: نام

: سمت
:نام خانوادگي

:كد ملي
:)طرف قرارداد(نام شركت-3

: تاريخ ثبت شركت: شماره ثبت شركت
:يشناسه مل:كد اقتصادي

و تاريخ تعيين صالحيت شركت-4 :شماره
: تاريخ: شماره
:توسط

:نماينده شركتطرف قراردادمشخصات-5
مليكد: نام خانوادگي: نام :پايگاه

:كد اقتصادي:كد ملي:سمت
و تاريخ صورتجلسه-6 :تاريخ:شماره:مناقصهتشريفاتشماره
و تاريخ مناقصهشمار-1-6 :تاريخ:شماره:ه

:موضوع قرارداد-7
و واگذاري مديريتي به اجاره وو انجام حجمي كليه امور مربوط و بيماران برابر خريد و توزيع غذاي پرسنل مفاد تهيه مواد اوليه، طبخ

و  و جزء الينفك اين قرارداد اوراقو رايطشهمچنين اين قرارداد و تائيد طرف قرارداد رسيده است پيوست كه به رويت
. مي باشد

:نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد-1-7

:مدت انجام قرارداد-8
.هد بودخوابه مدتلغايتواگذاري از تاريخمدت

:مبلغ قرارداد-9
و حق الزحمه انجام كار-1-9 ) به عدد ريال(ريال به حروف ساليانه، حداكثرمبلغ كل قرارداد

و و با رعايت شرايط قرارداد، اوراق پيوست و آمار است كه بر مبناي قيمت هر پرس غذا طبق آناليز پيوست شرايط نظام پرداخت

و تائيد آن توسط  و پس از ارائه گواهي هاي الزم از جمله گواهي ناظر منصوب پرسهاي غذايي در پايان هر ماه محاسبه مي گردد

. كارفرما به شركت طرف قرارداد پرداخت مي شود

و تجهيزات كارفرما براي انجام تعه:1تبصره متعلقه دات موضوع قرارداد، حسب مورد اجاره بهاءدر صورت استفاده از مكان، وسايل

و از مطالبات طرف قرارداد كسر خواهد شد . مطابق نظر كارشناس خبره دستگاه تعيين

.مي باشد) مجري–پيمانكار(پرداخت كليه كسورات قانوني كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد به عهده شركت طرف قرارداد:2تبصره
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:و تعهدات پيمانكاركارعموميشرايط-10
از گيردانجام موضوع قرارداد صورتبا رابطهدر قرارداد طرف توسط بايستيكه خدماتي-1-10  طبق مواد تهيه:عبارتند

 آشپزخانه، محلدر غذا طبخ مواد اوليه، مناسبو فرآوري نگهداري پيوست،شرايطدر مندرج مصرف مورد اوليه مواد مشخصات
 شده استفاده ظروفو غذاخوري سالنهاي نظافت بستري، بخشهايو سرويسسلفدرو بيماران پرسنل بين شده طبخايغذ توزيع

و برابر قرارداد موضوعبا مرتبط امور كليهوها زباله به محل انتقالوآناز حاصل هاي زباله حملو لوازمو وسايل سايرو شرايط
. استدهآم ذيلدرآن كلياتكهاوراق پيوست 

: نظر مورد محلهايو غذايي آمارهاي-2-10
در غذاي آماروشد خواهد اعالم قرارداد طرفبه تغذيه واحد طريقاز قبل، نياز، يكروز مورد غذاي تعداد آمار  روزهر پايان تحويلي

 مخصوص فرم طبق رماكارف نمايندهاز تحويلي غذاي رسيد اخذبه قرارداد موظف طرفو تائيدكارفرما نماينده توسط
.مي باشد

و طرف قراردادشركت-3-10 اصول متعهد مي شود در رأس مواعد مقرر نسبت به واريز ماليات متعلقه به حسابهاي مربوط اقدام
و رسيد دريافت نمايدفيشهاي واريزي را به امور مالي واحد كا (رفرما ارائه مي شده ارائه برنامه اجرايبه موظف قرارداد طرف.

).باشد
اعالم مي نمايد به انجـام شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندي كه كارفرما-4-10

.برساند
يك از اعضاء-5-10 در اليحه قانونياركان شركت مشمولو شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه هيچ منع مداخله كاركنان دولت

.دننمي باش1337ت دولتي مصوب ديماه سال معامال
و پرداخـت بـه-6-10 و تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قـرارداد شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار

توموقع حق بيمه كارگران رعايت  و ليست بيمه ماه قبـل كاركنـان خـود را كـه بـه أييـد سـازمان ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق
ر و قصـور از عهـده خسـارات وارده برآيـد، تسـويه سيده است به كارفرما ارائه نمايد تأمين اجتماعي و در صورت هر گونـه كوتـاهي

و تسـويه) پرداخت هر گونه مطالبات(حساب كامل و سـپرده منـوط بـه ارائـه مـدارك مثبتـه و آزادسازي ضمانتنامه حسن انجام كـار
و ساير مبادي مربوطه مي باشدحساب با سازمان تأمي بـا در صورت فسخ، لغو يا اتمام قـرارداد، تسـويه حسـاب قـانوني.ن اجتماعي

و تا زمان ارائه ليستهاي مذكور در  و ساير كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد تسويه حسابهاي مقرر در قرارداد، اين بند
و نيز عدم ارائه مفاصاحسـابهاي ضمانتنامه اخذ شده نزد كارفرما باقيشرايط  و چنانچه به دليل عدم ايفاء تعهدات شركت خواهد ماند

و مكلف بـه پاسـخگويي  و منجر به مطالبه خسارت تأخير تأديه توسط بانك گردد خود شركت مقصر مربوطه ضمانتنامه شركت ضبط
و دستگاه به هيچ عنوان مسئوليتي ندارد .بوده

ح-7-10 .ندارد) اعم از حقيقي يا حقوقي(ق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئاً شركت طرف قرارداد
. روز كتباً به كارفرما اعالم گردد5هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت-8-10
و نيز مسـئ-9-10 و كيفيت انجام كار آنان و اخالق كاركنان وليت اعمـال خـالف قـانون نيروهـاي تحـت پوشـش ضمانت حسن رفتار

و  و قضائي ذيصالح پاسخگوست خودشركت به عهده شركت است و ساير نهادهاي نظارتي . در مقابل دستگاه
و نكات ايمني مي باشد-10-10 . شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظامهاي جاري دستگاه، حفظ اسرار
و تضمين انجام تعهدات، طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آيين نامه تضمين بـراي به منظور حسن اجراي قرارداد-11-10

. معامالت دولتي تضمين قانوني بسپارد
)ريال( ريال ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات قرارداد به مبلغ-12-10

.از پيمانكـار اخـذ گرديـد شعبه عهده بانك به تاريخ طي يك فقره ضمانتنامه بانكي به شماره
و به حساب سپرده واريز مي شود كه حداكثر%10همچنين از هر پرداخت پيمانكار  روز30به عنوان حسن اجراي كار كسر

و ارائه مفاصاحساب هاي الزم به پيمانكار باز گردانده مي شود و در صورت رضايت .پس از اتمام قرارداد
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:انسانينيرويشرايط-11
 گرفته كاربه محلدر قرارداد طرف طريقاز شده ياد امور خدماتو ارائه انجام جهتكه نيازي مورد پرسنل-1-11

:شندبا ذيل شرايط داراي بايد شوند مي
و تائيدبهو روحي جسمي سالمت بودن دارا•  مورد تائيد دانشگاه درماني مراكزپزشك
و عدم اعتياد به مواد مخدر مراجعاز پيشينه سوء عدم گواهي اخذ•  مربوطه
 كارفرما دستگاه توسطآن احرازو عمومي صالحيت تعيين•
اي• و حرفه )آشپز، كمك آشپز سرآشپز،(دارا بودن گواهي دوره هاي آشپزي از فني
 محوله اموردر كافي تجربه بودن دارا•
 محوله وظايف انجام توانايي بودن دارا•
و نصب بهداشتي كارت داشتن• و مراجعين مسئولين ديد در محل در آشپزخانهآن معتبر
هر اشتيبهد كارت(بود خواهد قرارداد طرف عهدهبه بهداشتي كارت دريافت جهت معاينات انجام هزينه:1تبصره  يكبار ماه3 بايد
)شود تمديد

.نمايد رعايترا محل اداري مقررات كليهو اسالمي اخالقو شئونات بايستي شده انتخاب نيروي-2-11
 ساعت48 مدت ظرف حداكثر است موظف قرارداد طرف پوشش، تحت پرسنلاز كارفرما دستگاه رضايت عدم صورتدر-3-11

بديهي است جبران تمامي خسارات وارده در اين.نمايد معرفيمورد تائيد دستگاه كارفرما باشد،كهرا ديگري جايگزين پرسنل
. خصوص از جمله پاسخگويي در برابر اداره كار بر عهده طرف قرارداد مي باشد

مي هر گونه تغيير كارگران جهت كارفرما موافقت كسبو هماهنگيبه ملزم قرارداد طرف-4-11 .باشد خود
و اوراق پيوست طبق بايستمي قرارداد طرف توسط شده بكارگيري افراد كليه-5-11 .وظيفه نمايند انجام شده تعريفشرايط
در ركود باعث امر اينكه نمايد عملاي گونهبه نياز مورد پرسنل تعداد بكارگيري خصوصدر است متعهد قرارداد طرف-6-11

به كارها نگردد مي طرفبه غذا توزيع جهت نفر در هر بخش2 حداقل حضور لزومو نظر  از محلمرتباًكه گردد قرارداد توصيه
.تا اين امر به خوبي محقق گردد آورد بعمل بازديد مربوطه بخشهاي

.باشدمي طرف قرارداد عهدهبه مربوطه دستورالعملهاي برابرآن تهيهو است الزامي شده بكارگيري پرسنل براي كار لباس-7-11
.نمايد تهيه كارفرما دستگاه نظربارا لباس است موظف قراردادفطر
)مطابق با مختصات مقرر در شرايط اختصاصي پيوست(شده بكارگيري پرسنل براي كار لباس دست4حداقل تهيه-1-7-11
.ندارد شده بكارگيري نيروهاي قبالدر استخدامي تعهد هيچگونه كارفرما دستگاه-8-11
.باشند دولتي هاي دستگاهازيك هيچمستخدم نبايد شده بكارگيري افراد-9-11

و حقوق كارگران-10-11 و تعيين مزد شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار را در انجام وظايف موضوع قرارداد
و اجراي آراء مربوط به هيأتهاي حل اختالفات و هر گونه پاسخگويي به شكايات به رعايت نمايد و ساير تعهدات قانون كار را كارگري

(عهده بگيرد .)قانون كار از طرف كارفرما نمي باشد13حكم مقرر در اين ماده نافي اجراي ماده.
.برسند كارفرما تائيدبه بايد كارگيريبهاز قبل قرارداد طرف نيروهاي كليه-11-11
نفر است موظف قرارداد طرف-12-11 و خود االختيار تام يندهنما عنوانبهرا يك و طبخ و نظارت بر مراحل تهيه جهت حضور

 نمايد معرفي)وقت تمام حضور جهت( كارفرمابه)است گرفته قرار كارفرما تائيد موردو معرفي شده كارفرمابه كتباًكه(توزيع غذا 
 كافي تعدادبه قرارداد تحت كارهاي انجام جهت نياز مورد پرسنل تعداد كارگيريبه خصوصدر است موظف قرارداد طرف-13-11

و طبخ تهيه امردرايوقفه هيچگونه باشد بطوريكه داشته كاربه آماده كارگرو آشپز كمك آشپز، سرآشپز،از اعم مجرب نيروي
.نشود ايجاد واحدهااز هيچيكدر ديگر خدماتو غذا توزيع

، جهت اينباشدميديگريواجدالشرايطفردنمودنجايگزينبهموظفدقرارداطرفنيروها،وافرادمرخصيصورتدر-14-11
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.نمايداخذناظر قراردادازنيزرابكارگيريمجوزوقتدر اسرعامر بايستي

.خواهد بودشركت طرف قراردادعهدهربشدهبكارگيريافرادذهابوايابسرويسوقراردادطرفپرسنلغذايتأمين-15-11
.نمود خواهد كسر قرارداد طرفازراآن ريالي معادل كارفرما سفارش شده غذاياز قرارداد طرف استفادهو تمايل ورتصدر ضمناً

هر صورتدر است بديهي.باشدمي قرارداد طرف بعهده قرارداد اين موضوع كارگران آموزش مسئوليت-16-11  حادثه گونه وقوع
 عدمو انگاري سهلياو قصور اثردركهيخسارت گونههر بروز همچنينو شخاصا سايريا شده بكارگيرييهانيرو براي اي

 عهدهبهجبران خسارات آيد، وارد كالًواَئجز كارفرما ابنيه...و تاسيساتي، ساختماني اداري، به تجهيزات كاركنان مسئوليت احساس
و بدون راساً،خسارت پرداخت عدم صورتدرمي تواندو داردن مورد ايندر مسئوليتي هيچگونه كارفرما.بود قرارداد خواهد طرف

و قضائي پس از يك مرحله اخطار ياو ماهانه از پرداختيمعادل خسارات وارده را به تشخيص ناظر جري هيچگونه تشريفات اداري
. را از خود سلب نموده استدر اين مورد حق هر گونه ادعا يا اعتراضي) پيمانكار(طرف قرارداد. كسر نمايد قرارداد طرف ضمانتنامه

و تعرفه آخرين طبقرا شده كارگيريبه نيروهاي مزاياي سايرو دستمزد است موظف قرارداد طرف-17-11 وزارت تعاون، كار
 موظفادقرارد يابد، طرف افزايش مذكور وزارت طرفاز قرارداد مدت طولدر كارگران دستمزد چنانچه نمايد پرداخت رفاه اجتماعي

و است  عذريو هيچگونه نمايد را پرداخت شده كارگيريبه نيروهاي قانوني مزاياي سايرو دستمزد جديد تعرفهطبق دستورالعمل
همچنين با توجه به اينكه نيروهاي مزبور تحت پوشش شركت.بود نخواهد كارفرما قبول مورددر اين خصوص

و مي باشند، در صورت بروز هر گونه مشكل اع . شركت پاسخگو خواهد بود...م از عدم پرداختهاي قانوني شركت به آنها
 محل هماهنگي حراستو تائيدبا دار عكس شناسايي كارت شده به كارگيري افراد تمامي براي است موظف قرارداد طرف-18-11
بهرا خود شناسايي كارتو مخصوص بودهارك لباسبه ملبس كار ساعاتدر شده موظفند كارگيريبه افراد كليهو نمايد تهيه كار

.نمايند الصاق سينه
و اوراق پيوست طبق غذا تهيه طرز-19-11  بايستياستهرسيد قرارداد طرف امضاءو رويتبه قرارداد عقد هنگامدركهشرايط

.شودانجام

:شرايط عمومي قرارداد-12
و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان طرف قرارداد وجوه مربوط به حقوق، مزايا، حق الزحمپرداخت-1-12 مطابق ليست(ه، پاداش

. از طريق حساب بانكي صورت مي گيرد) تنظيمي پيمانكار
در-2-12 و مقررات مربوط و ساير قوانين كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قانون تأمين اجتماعي

و ام و ذيصالح مسئوليت مستقيمي نداردبرابر وزارت كار و ساير مراجع قانوني ذيربط اما. ور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي
و ماده38چنانچه متوجه تخلفات شركت در عدم ايفاء تعهداتش گردد در اجراي ماده  از13قانون تأمين اجتماعي قانون كار مي تواند

ش و ضمانتنامه اخذ و سپرده ها و محل مطالبات و نيز تأديه حقوق كارگران برابر رأي اداره كار ده نسبت به جبران خسارات وارده
و شركت نيز حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و قانوني ذيربط رأساً اقدام نمايد . مراجع قضائي

كي-3-12 و قصور داشته در صورتيكه بر اساس گزارش كتبي ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا في كوتاهي
و احتمال اصالح عملكرد پيمانكار :باشد كارفرما مي تواند در صورت تشخيص ناظر

رقم پرداختي ماهيانه طرف قرارداددرصد جريمه از 10 در مرحله اول- . نمايدو برداشت كسر به نفع دستگاه كارفرما اولين
.نمايدو برداشت كسر به نفع دستگاه كارفرما تي ماهيانه طرف قرارداداولين رقم پرداخاز درصد جريمه20 در مرحله دوم-
. نمايدو برداشت كسر به نفع دستگاه كارفرما اولين رقم پرداختي ماهيانه طرف قرارداداز درصد جريمه30 در مرحله سوم-
نا94ي ماده در مرحله چهارم موضوع در كميته- و معامالتي دانشگاهمآيين وباه مالي حضـور نماينـدگان كارفرمـا، طـرف قـرارداد

و تصميم گيري و تصميمات كميتهو مي شود، حكم ناظر، بررسي . الزم االجراستقطعي
و يا كاركنان وي برايطرف قراردادهر گونه خسارتي اعم از مادي يا معنوي كه در اثر فعل يا ترك فعلوروددر صورت-4-12
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و امضاء ناظر مالي قرارداد كارفرما  شخص يا اشخاص مهر
و امضاء و امضاء مهر  ذيصالح شركت طرف قرارداد مهر
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:تاريخ
:شماره
:پيوست

بدون هيچگونه تشريفاتي از محل مطالباتكميته نظارتد دستگاه مي تواند خسارات وارده را به تشخيصايجاد گرد)كارفرما(دستگاه
و ضبط ضمانتنامه طرف قرارداد حق هر گونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب. وصول نمايداخذ شده شركتو سپرده ها

.مي نمايد
مو-5-12 جب بروز خساراتي گردد حتي اگر همكاري شركت با دستگاه به هر دليلي از جمله چنانچه نقض هر يك از مفاد اين قرارداد

.سپري شدن مدت قرارداد به اتمام رسيده باشد ضمانتنامه بانكي اخذ شده جهت جبران خسارات قابل ضبط خواهد بود
و هر گونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني باشد، به هر شكل، ممنوع است-6-12 و نيروهاي شركت هيچ ارتباط كاري

. استخدامي با دستگاه كارفرما نخواهند داشت

.)مطابق شرايط اختصاصي پيوست كه جزء الينفك اين قرارداد مي باشد(:نيازموردتجهيزاتوغذاطبخ، توزيعشرايط-13
:نظارت-14
و كيفيت موضوع قرارداد فرد-1-14 واجد شرايط را كه صالحيت) حقيقي يا حقوقي(يا افراد كارفرما موظف است حسب كميت

نظارت مستقيم بر كار پيمانكار بر عهده. آنان به تأييد باالترين مقام دستگاه رسيده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد
و رئيس امور عمومي واحد مي باشد و ناظران مقيم آشپزخانه ازهم. كارشناسان تغذيه، بهداشت و چنين نظارت عاليه به طور كلي

و  جميع جهات بر عهده كميته اي متشكل از نمايندگان مديريتهاي امور مالي، خدمات پشتيباني، دفتر حقوقي، حراست، بازرسي
و كميته موصوف مي باشد و پيمانكار مكلف به اعمال نظرات ناظرين و بهداشتي مي باشد رات لذا عدم اجراي تذك. معاونتهاي درمان

و يا قانوني گردد و مي تواند منتهي به اعمال ضمانت اجراهاي قراردادي و يا كميته به منزله نقض تعهد است .ناظرين
و افراد مشخص شده در فرم كليه پرداختها به طرف قرارداد-2-14 منوط به امضاء فرم ارزيابي فعاليت پيمانكار توسط كليه ناظرين

. مي باشد
ا-3-14 و كاركنان متبوع آنها با ناظر استنظارت بر . جراي تعهدات قانوني شركت
و مشكالت-4-14 و واحدها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت نظارت نمايد به را ناظر به كليه كاركنان

.نمايدمنعكس كارفرما
و-5-14 و اعمال نمايد ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي . مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني
صورت يا در نحوه انجام كار قصور شدهكارفرما تشخيص دهد كه موضوع قرارداد به شخص ثالثي واگذار كه در صورتي-6-14

از نقض شده انديا تعهدات ناقص انجام يافته استو يا به هر دليلي موضوع قرارداد گرفته تضييع حقوق دستگاه در جهت جلوگيري
و ضمانتنامه شركت  و اخذ خسارت از محل مطالبات، سپرده ها و نظارت كارفرما عالوه بر امكان بكارگيري اهرمهاي كنترل

و .و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايدمطالبه مابقي خسارات از طريق مراجع قضايي مي تواند نسبت به فسخ قرارداد
بر-7-14 و نيز بهداشت مواد نظارت بهداشتي كليه امور بهداشتي آشپزخانه، بوفه ها، رستوران ها، سلف سرويس ها، آبدارخانه ها

و بر اساس پروتكل هاي مركز سالمت محيط  و كاركنان دست انداركار مواد غذايي برعهده كارشناس بهداشت محيط بيمارستان غذايي
.و كار مي باشد

:روش اصالح قرارداد-15
و يا ارفرما مي تواند در صورت ضرورتك-1-15 مورد معامله را در مدت مواردي را كه الزام باشد به اين قرارداد الحاق نمايد

. كاهش يا افزايش دهد%25تا قرارداد
از كارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم در خدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده-2-15

و مزاياي افراد مذكور(اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد  . به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد) حداقل به ميزان حقوق
كه-3-15 و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد

. نمايدالزم مي داند به اين قرارداد الحاق 
حداقل يك ماه قبل موضوع را كتباً به پيمانكار مي توانددر صورتي كه كارفرما به هر عنوان مايل به ادامه همكاري نباشد-4-15

و از اينكه پيمانكار اطالع يافته است اطمينان حاصل نمايد و نيز در صورت تمايلاعالم به فسخپيمانكارپس از انقضاء مدت قرارداد
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تمايل به فسخ ازدر صورتي كه.بايستي تا زمان جايگزيني پيمانكار مناسب همچنان تعهدات خود را كما في السابق انجام دهد،قرارداد
و فسخ قرارداد تسويه حساب كامل بديهي است. سوي پيمانكار باشد بايستي دو ماه قبل كتباً كارفرما را مطلع نمايد پس از با وي

.به دستگاه موضوعيت خواهد داشتاحتساب كليه خسارات وارده
:تعهدات كارفرما-16
از-1-16 و حقوق حقه كارگران و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني كارفرما موظف است با اعالم وزارت كار

يك ماه صورت مي گيرد(سوي پيمانكار ذيربط،  مر)كه پس از دوبار اخطار در طول بوط نسبت به لغو قرارداد اقدام، با رعايت مقررات
و پس از آن عقد هر گونه قرارداد با پيمانكار مزبور ممنوع مي باشد . نمايد

و ايجاد هماهنگي هاي الزم كتباً به شركت طرف قرارداد-2-16 كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت همكاري
اع. معرفي مي نمايد و همكاري كامل با وي مي باشدپيمانكار مكلف به . مال نظرات ناظر منصوب

در پرداخت هزينه ها توسط كارفرما در تأخير، پرداخت نمايد اما هاي انجام خدمات را طبق قرارداد كارفرما موظف است هزينه-3-16
به اين وع قرارداد نمي باشد،و تعلل در ايفاء تعهدات موضمجوزي جهت عدم پرداختهاي شركت به نيروي تحت پوشش مواعد مزبور

و خدمات موضوع قرارداد را به نحو ماهسهمعنا كه شركت پيمانكار بايستي تمكن مالي الزم را داشته باشد تا  بطور مستقل تعهدات
و  . نيروهاي شركتي را رأساً پرداخت نمايد حقوقاحسن انجام

خ-4-16 از سوي ديگر شروع. دمات در اختيار شركت طرف قرارداد، قرار دهدكارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام
و بعداً مجوزي جهت استناد به بي اطالعي وي  و مختصات كار مورد تعهد بوده به كار پيمانكار نيز به معناي اطالع وي از شرايط

.نخواهد بود
:نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات-17
: نشاني كارفرما-1-17

: نشاني
: تلفن

: كد پستي
: نشاني پست الكترونيك

: نشاني شركت طرف قرارداد-2-17
: نشاني
: تلفن

: كد پستي
: كد اقتصادي

: نشاني پست الكترونيك
و ارسال مراسالت از طريق نشانيهاي نشانيهاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي

در غير اين. ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند48در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت.ي تلقي مي شودفوق الذكر قانون
و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد .صورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي

:امضاء طرفين قرارداد-18
و 18اين قرارداد در و]، سازمان تأمين اجتماعي، ناظر مربوطه)كارفرما(، دستگاه)پيمانكار( طرف قرارداد: جهت[نسخه4ماده تهيه

جزء الينفك اين قرارداد خواهد پيوست شرايط اختصاصيو اوراق. تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود
و بديهي است  منتهي به بر جرايم مالي تعيين شده در هر مورد عالوهمي تواند نيز هر يك از موارد مندرج در شرايط مذكور نقض بود

و فسخ قرارداد گردد12-3اعمال بند و ضبط سپرده .اين قرارداد
و امضاء كارفرما و امضاء شركت طرف قراردادمهر :مهر

و نام خانوادگي نماينده و نام خانوادگي نماينده:نام :نام
:سمت:سمت

ضاءمحل اممحل امضاء
تاريختاريخ


