
  
  

  يباسمه تعال

  "يبنیاد رودک يمجموعه ساختمان ها و نظافتییخدمات يفعالیت ها يقرارداد واگذار"
  

  

  يرودک يو هنر يبنياد فرهنگام دستگاه (کارفرما يا واگذارنده) : ن

  ٤١١٣٧١٣٥٦٤٩٤کد اقتصادي:               ١٤٠٠١٩٤٥٥٦٢شناسه ملي:
  

  

  ابوالقاسم ايرجی کجوری ،مهدی افضلیدستگاه :  گاننام نمايند -٢
  

  هيأت مديره عضوو  مديرعاملدستگاه :  گانسمت نمايند-٣
  

  نام شرکت طرف قرارداد : -٤
  

  تاريخ ثبت شرکت:                 شماره ثبت شرکت :

  ملي:شناسه شماره                     : اقتصاديشماره

شماره و تاريخ تعيين صالحيت-٥

  :به تاريخ               :اره شم يگواه

  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی:توسط

شرکت طرف قرارداد :  هسمت نمايند -٧  شرکت طرف قرارداد : هنمايند نام -٦

  

  :مناقصهتجديد تاريخ صورتجلسه تشريفات شماره و-٨

  تاريخ:                  شماره:   
  

  

  قرارداد :ومحل انجام موضوع -٩

ساختمان هـا و اثاثيـه اداری، جابجـايي اثاثيـه اداری، نامـه رسـانی، پـذيرايي و         فعاليت های خدماتی، نظافتانجام کليه نوع کار: -٩-١

  قابل واگذاری.خدمات عمومی بخشی ازو تشريفات، 

  روز ٢٦٤برای  نفر (مزد ساعتی) ٩+روز  ٣٦٥برای  نفر (تمام وقت) ٥٥کار: ميزان-٩-٢

  انجام به موقع و مطلوب فعاليت های پيش بينی شده در قرارداد.کيفيت کار: -٩-٣

  .، لباس و مواد و لوازم شويندهتأمين نيروی انسانیامکانات و تجهيزات مورد نياز: -٩-٤

مجموعه ساختمان های بنياد فرهنگی و هنری رودکی به نشانی:محل انجام قرارداد :  -٩-٥

بلوار استاد شهريار، تاالرهای وحدت، رودکی، حافظ، مرکز آموزش و ساختمان بنياد رودکیخيابان حافظ،  - ٩-٥- ١

  ميدان آزادی، مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی - ٩-٥- ٢
  

  مدت انجام قرارداد : - ١٠

  باشد. يمسال ١به مدت  ١/٦/١٤٠٠مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ 

    ٣١/٥/١٤٠١تاريخ خاتمه:   ١/٦/١٤٠٠تاريخ شروع:
  

ريال .........................مبلغ قرارداد  )باشد يجزء الينفک قرارداد م(حقوق و مزايای کارکنان کهآناليز  با توجه بهمبلغ قرارداد:  - ١١

.برای يک سال تمام می باشد)ريال ....................................................................................................(

            پرسنل هر ماه متغير و غذای اياب و ذهابو کمک هزينه  مبلغ اضافه کار کارکرد پرسنل مزد ساعتی، با توجه به اينکه:)١(تبصره

           د قابل پرداخت می باشد.مي باشد لذا مبلغ صورت وضعيت هر ماه پس از ارائه گزارش کارکرد توسط طرف دوم قرارداد و تأييد ناظر قراردا
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وزارت تعاون، کار و رفاه  کار، طبق بخشنامه شورای عالی ١٤٠١افزايشات قانونی حقوق و مزايای پرسنل برای سال ): ٢تبصره (

اجتماعی محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.

  نحوه پرداخت: - ١٢

  مرحله به شرح زير صورت مي گيرد: ١٢در ه به صورت خالص براساس تأييد کارفرماپس از کسر کليه کسورات و اقساط متعلق

هاي ماهانه متناسب با درصد انجام کار طبق آناليز ماهانه که با توجه به ليست پرداخت حقوق و مزاياي ارسال شده از پرداخت

طی دو فقره چک به مبالغ حق بيمه ماهانه  ماه روز پس از پايان هر ١٥توسط امور اداري بنياد تأييد می گردد، حداقل شرکت

از طرف کارفرما به شرکت طرف قرارداد از  و صورت وضعيت ارسالی، (در وجه سازمان تأمين اجتماعی)کارکنان مشمول قرارداد

  شود.محل اعتبار تخصيص يافته پرداخت مي

% بابـت  ٩شـرکت،   بـه سـود   مومی ديـوان عـدالت اداری  هيأت ع ١/٣/١٣٩٧مورخ  ٣٤٨رأی وحدت رويه شماره به استناد): ٣تبصره (

  .ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد

هـر مـاه از    ١٥تـا قبـل از   نيروهاي بکار گمارده شده در ارتباط بـا ايـن قـرارداد را رأسـاً      ليست بيمهشرکت طرف قرارداد موظف است ):٤تبصره (

تقاضاي دريافت حق الزحمه خود (طبـق آنـاليز ماهانـه پرداخـت حقـوق       رسال ليست را به همراهرسيد ا نمايد و برای سازمان تأمين اجتماعی ارسال

  و مزاياي پرسنل) به ضميمه صورتحساب عملکرد به امور اداری بنياد ارسال نمايد.  

  د در پايان ماه بعد خواهد بود.شرکت طرف قرارداد موظف به دريافت رسيد ماليات هاي پرداختي از مراجع مربوط و ارائه آن به بنيا): ٥تبصره (

را بـه مأخـذ چهـار،    عيدي و پاداش و بازخريد سنوات نيروهـای بکارگمـارده شـده     با هماهنگی ناظر قرارداد، شرکت طرف قرارداد موظف است ):٦تبصره (

و با ايشان تسويه حساب نمايد.پرداخت  ١٠/٠٦/١٤٠١و  ٠١/١٢/١٤٠٠، ١٠/١٠/١٤٠٠ماه تأييد کارکرد ايشان حداکثر تا تاريخ های  پنجو  سه

شرکت طرف قرارداد موظف است در پايان قرارداد نسبت به اخذ مفاصـا حسـاب تـأمين اجتمـاعی تـا سـقف مبـالغ        ):٧تبصره (

پرداخت شده بابت صورت وضعيت های ارائه شده اقدام نمايد. آخرين مرحله پرداخت به شرکت طرف قـرارداد منـوط بـه اخـذ     

  سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.مفاصا حساب کلی از 

.به تناسب نياز با کارفرما می باشدکفش کار کارکنان  ،لباس، مواد مصرفی(شوينده و پاک کننده و غيره)  تهيه):٨تبصره (
  

  روش اصالح قرارداد: - ١٣

ارداد مبلغ قـرارداد را تـا         کارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان کار با اعالم کتبي به شرکت طرف قر-١٣-١

درصد کاهش يا افزايش دهد. ٢٥

عالوه بر موارد فوق در صورت تصويب و ابالغ هر نوع آئين نامه، بخشنامه و قانون از قبيل تعديل و کاهش حجم فعاليت هاي ): ٩تبصره (

ر صورت هاي ديگر، اثرات ناشي از آن با توجه به موضوع قرارداد يا واگذاري وظايف به موسسات يا ادارات دولتي و خصوصي ديگر و ساي

زمان تعيين شده در مصوبه و ابالغيه، از طرف کارفرما اعمال شده و شرکت طرف قرارداد حق هيچگونه اعتراض و يا استنکافي نسبت به آن را 

د نمود. ندارد. بديهي است پس از اعمال آن در تعيين مبلغ قرارداد کارفرما رأساً اقدام الزم را خواه

، در صورت احاله مأموريت و يا وظيفه اضافي و يا تغيير حقوق و مزاياي پرسنل به درخواست کتبي  ١٣-١با توجه به بند - ١٣-٢

  بنياد، عالوه بر موارد پيش بيني شده در آناليز قيمت، هزينه آن توسط کارفرما تأمين و به مبلغ صورت وضعيت افزوده مي گردد.

ازه استفاده از اين نيروها را اج ،در خدمات موضوع قرارداد کارکنان قراردادی خودواند در صورت دارا بودن کارفرما مي ت- ١٣-٣

کاهش مبلغ قرارداد(حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذکور) به شرکت طرف قرارداد اعطا نمايد.با 
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اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را که  کارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي- ١٣-٤

الزم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

  

تعهدات کارفرما : - ١٤

کارفرما مدير امور اداري و رفاه را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت همکاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم به شرکت -١٤-١

  معرفي مي نمايد.

  محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد.از کارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد  -١٤-٢

را (طبق بخشنامه شوراي عالي کار وزارت کار و  ١٤٠١کارفرما متعهد مي شود تغييرات ناشي از افزايشات قانوني سال - ١٤-٣

  امور اجتماعي) به مبلغ قرارداد اضافه نمايد. 

  کارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار شرکت طرف قرارداد قرار دهد. -١٤-٤

  اطالع دهد.شرکت طرف قرارداد کارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد حداقل يک ماه قبل از فسخ، موضوع را کتباً به  -١٤-٥

  .ندارد طرف قرارداد شرکت، رفاهي و پرداخت هاي کارکنان کارفرما هيچگونه تعهدي در مورد امور استخدامي-١٤-٦

با کارفرما است. طرف قرارداد شرکتتصويب نهايي محل خدمت نيروهاي -١٤-٧

  تعهدات شرکت طرف قرارداد : - ١٥

 نظارت ، جهتشرکت طرف قرارداد حداقل يک نفر را که مورد قبول کارفرما مي باشد به عنوان نماينده تام االختيار خود -١٥-١

 حسـب نيـاز    پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفي مي نمايد و نماينده

حضور مي يابد.در بنياد و غير اداری اداري و ساعات در ايام 

تجهيزات را به ميـزان کـافي جهـت انجـام     شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط، امکانات و  -١٥-٢

  خدمات موضوع قرارداد بکار گيرد.

  شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي که به تأييد کارفرما مي رساند انجام دهد.-١٥-٣

 ٢٢مصوب » مالت دولتيداخله کارکنان دولت در معامنع م«گردد : مشمول قانون راجع به شرکت طرف قرارداد متعهد مي  -١٥-٤

    نمي باشد و تعهد مي نمايد که تا پايان قرارداد و تسويه حساب نهايي بـه هـيچ وجـه اشـخاص مـذکور در قـانون       ١٣٣٧دي ماه 

  سهيم و ذينفع نسازد. را، موضوع قراردادفوق الذکر

کارکنان موضوع اين قرارداد نزد سازمان تأمين اجتماعی اقدام نمايد.شرکت طرف قرارداد مکلف است نسبت به بيمه نمودن  -١٥-٥

مقررات قانون کار از جمله طرح طبقه بندي مشاغل و قانون تـأمين اجتمـاعي را در   متعهد مي گرددشرکت طرف قرارداد-١٥-٦

د و هرگونه پاسخگويي به شکايات انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و پرداخت کليه حقوق قانوني کارگران رعايت نماي

و اجراي آرا مربوط به هيأت هاي حل اختالفات کارگري و ساير تعهدات قانون کار را به عهده گيرد. 

  اً (اعم از حقيقي يا حقوقي)ندارد.ئشرکت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کالً و جز -١٥-٧

           (ترکيب مديرعامل، اعضای اصلی هيأت مديره و آدرس شرکت)شرکت طرف قرارداد هرگونه تغيير در وضعيت - ١٥-٨

روز کتباً به کارفرما اعالم گردد و شرکت تعهد مي نمايد اين امر هيچگونه خللي در اجراي تعهدات  ٢مي بايستي ظرف مدت 

طرف قرارداد ايجاد نکند و خسارت وارده ناشي از آن را بعهده گيرد.
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ليست بيمه ماه رسيد شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهانه يک نسخه ليست پرداخت حقوق به همراه تأييد بانک، و - ١٥-٩

قبل کارکنان خود را که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده است به کارفرما ارائه نمايد.

ارکنان بعهده شرکت طرف قرارداد مي باشد.در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني ک -١٥- ١٠

شرکت طرف قرارداد متعهد مي شود براي نيروي انساني شرکت در موارد ضروري که به سالمت افراد مربوط است -١٥- ١١

کارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد.

  اگذاري کار) بدهد.شرکت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الزم را به کارکنان خود (جهت و -١٥-١٢

  پاسخگوست. کارفرماضمانت حسن رفتار واخالق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل -١٥-١٣

شرکت بکار گمارده مي شوند شرکت طرف قرارداد در صورت عدم رضايت کارفرما از نحوه کار هر يک از نيروهايي که از سوي  -١٥-١٤

اقدام و هزينه هاي مربوطه را  و معرفی فرد جايگزين موظف است پس از ابالغ کتبي کارفرما نسبت به تسويه حساب با آن فردطرف قرارداد

  رأساً پرداخت نمايد.

  ، حفظ اسرار و نکات ايمني مي باشد.کارفرماشرکت طرف قرارداد موظف به رعايت نظامهاي جاري  -١٥- ١٥

به عنوان تضمين انجـام  ،% مبلغ قرارداد١٠معادل، شرکت طرف قرارداد موظف است یردادقراتعهدات به منظور اجراي  -١٥-١٦

 ...............................................ضـمانت نامـه:   سامانه .( شماره تعهدات، ضمانت نامه بانکی معتبر تحويل طرف اول قرارداد نمايد

سال و قابل تمديد) ١، مدت اعتبار  .....................تاريخ: 

ضمانت نامه فوق پس از اتمام قرارداد و رضايت کارفرما و ارائه مفاصا حسـاب تـأمين اجتمـاعي و ماليـات هـاي متعلقـه بـه        ): ١٠تبصره (

بـه  مـارده شـده (اعـم از آنچـه مربـوط      يا عوامل بکارگشرکت طرف قرارداد شرکت مسترد خواهد شد. در صورت ورود خسارت از سوي 

از پرداخت تمام يا قسـمتي از آن بـوده اسـت) هزينـه خسـارت وارده و      شرکت طرف قرارداد تأخير در پرداخت بوده يا تقصير و استنکاف 

نيز تعيين ساير ضررهاي ناشي از عدم اجراي مفاد اين قرارداد، بدواً از محل ضمانت نامه تأمين و در صورت عدم تکـافو نسـبت بـه مـازاد     

حق هرگونه شکايت و اقامه دعوي را در اين خصوص و نسبت بـه کليـه اعمـال    شرکت طرف قرارداد وني اقدام خواهد شد. آن از طريق قان

  و تصرفات کارفرما نسبت به ضمانت نامه مذکور و ساير اقدامات ديگر از خود سلب و اسقاط نمود.

) و تبصره هـاي آن کارفرمـا داراي مطلـق حقـوق و     ١٥-١٦بند(اقرار تام و کامل نمود که در اجراي اين شرکت طرف قرارداد ):١١تبصره (

نمايـد مـورد تأييـد و قبـول قطعـي       اقـدام ختيارات قانوني است و به هر صورت و شکلي که نسبت به ضمانت نامه مذکور يا بخشي از آن ا

.و اسقاط شده است سلبشرکت طرف قرارداد است و کليه حقوق و اختيارات شرکت طرف قرارداد 

به  يا اقدام کارفرما نسبت به بخشی از مبلغ ضمانت نامه بانکی، پيمانکار موظف است در صورت افزايش مبلغ قرارداد ):١٢(تبصره

  .اقدام نمايدضمانت نامه  مبلغافزايش نسبت به ميزان مابه التفاوت 

حق و حقوق قانوني نيروهـاي  نسبت به پرداخت  اين قرارداد ٦تبصره طبق موظف و متعهد است شرکت طرف قرارداد -١٥-١٧

شرکت طـرف  اقدام و مفاصا حساب اخذ نمايد. در صورت عدم  اقدام به موقع عيدي و پاداش حق سنوات،  شاملطرف قرارداد 

  اقدام نمايد.مطالبات شرکت طرف قرارداد نسبت به موضوع در موعد مقرر کارفرما اين حق را دارد از محل تضمين و قرارداد 

مبلغ ديگری که توسط کارفرما تحت هر عنوان جهت پرداخت به نيروهای پيمانکـار در اختيـار وی قـرار داده شـود بايسـتی عينـاً       هرگونه  -١٥-١٨

  .به حساب افراد مشمول کارسازی و صورتحساب آن به کارفرما ارائه شود

  ارکنان به هر دليل از قبيل بيمهشرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد در صورت اعالم کارفرما مبني بر کسر از حقوق ک-١٥-١٩

  
٧زا ٤صفحه     



  
  

  
  
  
  

عمر، بيمه تکميلي، اقساط بانکي و ... ، نسبت به کسر آن و واريز به حساب مربوط و ارائه صورتحساب آن به بنياد  اقدام نمايد.

مفاد قانون کار و  شرکت طرف قرارداد اقرار و اعتراف مي نمايد از کليه مفاد مندرج در شرايط مناقصه و اين قرارداد و -١٥- ٢٠

تأمين اجتماعي اطالع کامل دارد و عذر عدم اطالع از او مسموع نخواهد بود. همچنين اقرار و اعتراف مي نمايد پيشنهاد قيمت 

  .خود را با شناخت کامل، مستند به مفاد شرايط مناقصه ارائه داده است

ي طرف قرارداد الزام و ضروري است که پرداخت شود لـذا  کليه پرداخت هاي پيمانکار(شرکت طرف قرارداد) به نيروها-١٥-٢١

پيمانکار نمي تواند پرداخت هاي خود را منوط به به پرداخت کارفرما نمايد.

  ماه حقوق پرسنل را داشته باشد. ٢پيمانکار مي بايست حداقل توان پرداخت  ):١٣تبصره(

  نظارت: - ١٦

ه عنوان ناظر بر حسن انجام کار نيروی های بکارگمارده شـده در آبدارخانـه و   کارفرما مدير امور پشتيبانی و خدمات را ب-١٦-١

  نظافت به شرکت معرفي مي نمايد.

  صورت مي گيرد. قرارداد طرف قرارداد با تأييد ناظرينشرکت کليه پرداخت ها به  -١٦-٢

  نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شرکت و کارکنان متبوع آن با ناظر است. -١٦-٣

ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسـط شـرکت و کارفرمـا نظـارت نمايـد و        -١٦-٤

  مشکالت به ناظر منعکس گردد.

  ناظر بايد مکانيزم اجراي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعالم نمايد. -١٦-٥

کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجـام کـار قصـور ورزيـده      ،رتيکه کارفرما تشخيص دهد که شرکتدر صو -١٦-٦

نسـبت بـه فسـخ قـرارداد و اخـذ       کارفرمـا و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند، بايستي در جهت جلـوگيري از تضـييع حقـوق    

  مربوط) و جايگزيني شرکت ديگر اقدام نمايد و شرکت حق هيچگونه اعتراضي ندارد.خسارت (طبق مقررات 

پرداختي به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طريـق امـور    ،شودشرکت طرف قرارداد متوجه تخلف  کارفرمادر صورتيکه  -١٦-٧

  کاهش خواهد يافت.ارداد شرکت طرف قرمالي حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزينه هاي مديريتي 

  شرايط عمومي قرارداد: - ١٧

کارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شرکت در زمينه قـانون کـار، قـانون تـأمين اجتمـاعي و سـاير قـوانين و مقـررات مربوطـه در برابـر           -١٧-١

  و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط  رفاهکار و  تعاون، وزارت

درصورتي که براساس گزارش کتبي ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمي يا کيفـي کوتـاهي و قصـور     -١٧-٢

  داشته باشد:

  کسر مي شود.وضع و از هرگونه صورتحساب شرکت طرف قرارداد  جريمه مبلغ قرارداد، در مرحله اول يک درصد-

له دوم سه درصد مبلغ قرارداد، جريمه وضع و از هرگونه صورتحساب شرکت طرف قرارداد کسر مي شود.در مرح-

  پنج درصد مبلغ قرارداد، جريمه وضع و از هرگونه صورتحساب شرکت طرف قرارداد کسر مي شود. سومدر مرحله  -

نفر به انتخاب کارفرما بررسـي و   ٢رداد و ناظر و در مرحله چهارم موضوع در کميته اي با حضور نمايندگان کارفرما، طرف قرا -

رسيدگي مي شود. تصميمات کميته برای طرفين قرارداد الزم االجرا است.
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که از سـوی  مي تواند به ميزان درصدي  کارفرمادر صورت ايراد خسارت و عدم اجرا تعهدات از سوي طرف قرارداد، -١٧-٣

، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شرکت اخذ خسارت نمايد.الباتمطاز محل  کارشناس مرضی الطرفين

) کارفرما هيچ مبلغ ديگری را پرداخت نخواهد کرد. شرکت طرف ١٣و  ١١، ٩موادخارج از موضوع و مبلغ اين قرارداد ( -١٧-٤

  نيز نمی تواند تحت هيچ عنوان مدعی مبلغ اضافی باشد.د قراردا

نمايد که از مشخصات موضوع قرارداد، کم و کيف دقيق آن، عمليات مورد پيمان  يعتراف ماقرار و ا شرکت طرف قرارداد-١٧-٥

نمايـد تمـام جوانـب، آثـار و      يهمچنين اقرار مشرکت طرف قرارداد و مقتضيات، شرايط، ضوابط و ماهيت کامل آن اطالع دارد. 

ـ  موارد يالً مورد توجه و نظر قرار داده و با لحاظ تمامقبول تعهد و انعقاد اين قرارداد را دقيقاً و کام يو غيرماد ينتايج ماد وق و ف

بـر عـدم اطـالع از     يآن هيچگونه عذر و دليل ياست پس از امضا يبا اختيار تام و مطلق متعهد به آن گرديده است. مسلم و بديه

در هـر  شـرکت طـرف قـرارداد    ود و و غير اينها از هر نوع، پذيرفته و مورد قبول نخواهد ب ي، زماني، مکاني، کاريشرايط اقتصاد

  باشد. يکامل و دقيق موضوع قرارداد م يمکلف و موظف به اجرا يصورت

شـرکت طـرف   قانون است و کليه خيـارات مطلقـاً از ناحيـه     اين قرارداد و يارات احصاء شده درتخامطلق  يکارفرما دارا -١٧-٦

تواند بـا اعـالم    يام دارد کارفرما در هر زمان که مصلحت بداند مبه آن اقرار تمشرکت طرف قرارداد سلب و اسقاط شده، قرارداد 

صحيح هر کدام از مواد قرارداد  يروزه به طور يکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. همچنين در صورت عدم اجرا ٣٠يقبل

ضمانت نامـه  ه فسخ قرارداد اقدام و گردد کارفرما به طور يکجانبه نسبت بشرکت طرف قرارداد به  يکه منجر به صدور اخطار کتب

  را ندارد. يحق هيچگونه اعتراضشرکت طرف قرارداد نمايد و  يرا ضبط م ١٥-١٥موضوع بند بانکی

در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير يا اجرای مفاد قرارداد حاضر، بدواً طرفين از طريق مذاکره حضوری يـا کتبـی،    -١٧-٧

نمود و چنانچه توافق فی مابين حاصل نشود، اختالف نزد واحد حقوقی طرف اول مطرح و حـل و  سعی در رفع اختالف خواهند 

ل خواهد شد و در صورت ادامه اختالف موضوع از طريق محاکم ذيصالح قضايي قابل پيگيری است.صف

طبق قانون کار داد شرکت طرف قراردر صورتيکه پرسنل مشمول اين قرارداد از مرخصي استعالجي استفاده نمايند،  - ١٧-٨

شرکت طرف قرارداد موظف است در همچنين روز در طول قرارداد) خواهد بود.  ١٥موظف به پرداخت حقوق قانوني پرسنل(

    روز يا مرخصی بدون حقوق کارکنان، نسبت به معرفی فرد جايگزين اقدام نمايد. ٣طول مدت مرخصی استعالجی بيش از 

روز  ٩ف است مانـده مرخصـي کارکنـان را اعـالم نمايـد و در صـورت اسـتفاده پرسـنل از تمـام يـا قسـمتي از            در پايان سال کارفرما موظ -١٧-٩

  کسر خواهد گرديد.شرکت طرف قرارداد مرخصي استحقاقي قابل بازخريد، وجه آن توسط کارفرما از آخرين صورت وضعيت 

شـرکت   ، کسرکارهاي آنـان از صـورت وضـعيت    در صورت عدم حضور پرسنل مشمول اين قرارداد در ساعات اداري -١٧-١٠

  کسر خواهد شد.طرف قرارداد 

تعهد مي نمايد چنانچه کارفرما ادامه قرارداد را پس از انقضـاي مـدت    ، شرکت طرف قرارداد در صورت تمديد قرارداد  -١٧-١١

عالي کار يـا هيـأت محتـرم    يآن تا موقع نشر آگهي و شروع بکار شرکت جديد خواستار شود براساس آخرين نرخ مصوبه شورا

     دولت ملزم به انجام تعهدات خود مي باشد.

مي باشد و افـرادي کـه بـه موجـب ايـن قـرارداد در       شرکت طرف قرارداد  مسئوليت کلي امور حقوقي و مطالبات قانوني کارگران بر عهده  -١٧-١٢

  هيچ وجه کارگر يا کارمند بنياد محسوب نشده و در رابطه هرگونه   عهده دار وظايف مربوط به قرارداد مي شوند بهشرکت طرف قرارداد  خدمت 
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  رأي از طرف مراجع مندرج در قانون کار جمهوري اسالمي ايران صادر گرديده  شرکت طرف قرارداد ملزم به پذيرش و اجراي آن خواهد بود.

ی انسانی مشمول اين قرارداد تسويه حساب انفـرادي  شرکت طرف قرارداد متعهد مي شود در پايان قرارداد از کليه نيرو -١٧-١٣

  اخذ و يک نسخه از رونوشت آن را تحويل کارفرما نمايد.              

شرکت طرف قرارداد باشد و از طرف کارفرما به نماينده  اين قرارداديکه مربوط به اجرا ياخطار و ابالغ مکاتبه، هرنوع -١٧-١٤

  خواهد بود.شرکت طرف قرارداد ه شود در حکم ابالغ بتحويل داده 

تواند در صورت لزوم نماينده خود را عوض کنـد مشـروط بـه اينکـه صـالحيت جـايگزين او مـورد قبـول          يمشرکت طرف قرارداد -١٧-١٥

  کارفرما باشد.

  ت کسر خواهد شد.هر صورت وضعي يکنند از مبلغ پرداخت ياستفاده م بدون حقوق يکه ازمرخص يافراد يدر صورت عدم جايگزين -١٧-١٦

  نمايد.يرا نم يايجاد هيچگونه حقشرکت طرف قرارداد يبه آن تصريح شده برا ١١مادهاين قرارداد جز آنچه در  -١٧-١٧
  

  

  طرفين جهت انجام مکاتبات: ينشان - ١٨
  

  کارفرما: ينشان - ١٨-١

  ٦٦٧٣١١١٣-٦٦٧٤٨٧٥٧فکس:         ٦٦٧٤٨٧٥٧تلفن:     خيابان حافظ، بلوار استاد شهريار، تاالر وحدت تهران،:ينشان

bonyadrodaki.pr@gmail.comپست الکترونيک:  ينشان
  

  :شرکت طرف قراردادينشان - ١٨-٢

  :ينشان

  :کستلف                         کدپستی:

  نشاني پست الکترونيک: 

ي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الـذکر  نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مکاتبات رسم

ساعت يکديگر را کتباً مطلـع نماينـد. در غيـر ايـن      ٤٨شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت قانوني تلقي مي

  باشد.ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نميصورت کليه نامه

  امضاء طرفين قرارداد: - ١٩

نسخه که حکم واحد را دارند تهيه و تنظيم شده که پس از امضاي طرفين  ٣تبصره و ١٣بند و ٦٣ماده و  ١٩داد در اين قرار

  االجرا خواهد بود.قرارداد الزم

  

      ابوالقاسم ايرجی کجوری: هيأت مديره بنياد رئيس-

  

  مهر و امضاء کارفرما (واگذارنده):  

  مهدی افضلینام و نام خانوادگي: 

  مديرعاملسمت:

  مهر و امضاي نمايندگان طرف قرارداد:

  ام و نام خانوادگي: ن

  مديرعاملسمت: 
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