
 

 

 يباسمه تعال
 "يبنياد رودک يمجموعه ساختمان ها پشتيبانیو  يخدمات تأمين نيروی انسانیقرارداد "

 
 

 يرودک يو هنر يبنياد فرهنگام دستگاه )کارفرما يا واگذارنده( : ن -1

 411371356494 کد اقتصادي:                14001945562 شناسه ملي:
 

 ..............................، ن العابدينمجيد زيدستگاه :  گاننام نمايند -2
 

 

 هيأت مديره عضوو  مديرعاملدستگاه :  گانسمت نمايند -3
 

  نام شرکت طرف قرارداد : -4
   تاريخ ثبت شرکت:               شماره ثبت شرکت :

   شناسه ملي:شماره                        :اقتصاديشماره

الحيتشماره و تاريخ تعيين ص -5  

  :به تاريخ               :شماره  يگواه

 ياداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع :توسط

  ر عامليمد شرکت طرف قرارداد :  هسمت نمايند -7     شرکت طرف قرارداد : هنمايند نام -6

   :مناقصهتاريخ صورتجلسه  شماره و -8
    تاريخ:                              شماره:    

 

 قرارداد : ومحل انجام موضوع -9

، جابجايي يساختمان ها و اثاثيه ادار ، نظافت، خدمات و پشتيبانييتامين نيروي انسان ارجاع شده در حوزه يفعاليت هاانجام  نوع کار: -1-9

 .يقابل واگذار يعموماداري و خدمات  از يبخشو پذيرايي و تشريفات،  نگهباني، ،ي، نامه رسانياثاثيه ادار

 روز  365 يبرا نفر )تمام وقت( 100 :تعداد نفرات  -2-9

 .يانسان يتأمين نيرو امکانات و تجهيزات مورد نياز: -3-9

 :يبه نشان يرودک يو هنر يبنياد فرهنگ يمجموعه ساختمان هامحل انجام قرارداد :  -4-9

 يفظ، مرکز آموزش و ساختمان بنياد رودک، حايوحدت، رودک ييابان حافظ، بلوار استاد شهريار، تاالرهاتهران،خ -1-4-9

 .يبرج آزاد يو هنر ي، مجموعه فرهنگيميدان آزادتهران،  -2-4-9

 انتهاي خيابان پاسداران، مقابل پارک نياوران، فرهنگسراي نياوران. -3-4-9

 مدت انجام قرارداد : -10

 باشد. يم سال 1به مدت  1/6/1401مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ 

   31/5/1402 تاريخ خاتمه:    1/6/1401 ريخ شروع:تا
 

اينکه کارکرد کارکنان شرکت حسب نياز کارفرما، در طول ماه متفاوت مي باشد، شرکت همه ماهه پس از تأييد  با توجه بهمبلغ قرارداد:  -11

که پس از تأييد ناظر  و مزاياي نيروي انساني اقدام مي نمايدکارکرد کارکنان مشمول قرارداد توسط امور اداري بنياد، نسبت به ارائه صورت هزينه مزد 

از مبلغ هر صورت وضعيت( و کسر کسورات  %.....پس از اضافه نمودن سود پيمانکار) قرارداد و تصويب مديرعامل بنياد، مبلغ صورت وضعيت

 پرداخت مي گردد. قرارداد 12طبق ماده  متعلقه

 .........ريال ).........................................مبلغ قرارداد در سقف ، کارکرد کارکنان موضوع قرارداد ساعاتآمده از  با توجه به برآورد به عمل :(1)تبصره

 . پيش بيني ميگردد براي يک سال تمامال( ري .................................................................................................................................و 

، طبق بخشنامه شوراي عالي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 1402افزايشات قانوني حقوق و مزاياي کارکنان براي سال (: 2تبصره )

        محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه مي گردد.

   
 مهر و امضاء مناقصه گر:                                                                                                                                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء مناقصه گر:          

  
 
 
 

 

 مرحله به شرح زير صورت مي گيرد: 12در  فرماپس از کسر کليه کسورات و اقساط متعلقه به صورت خالص براساس تأييد کار نحوه پرداخت: -12

روز  15هاي ماهانه براساس ليست پرداخت حقوق و مزاياي ارسال شده از شرکت توسط امور اداري بنياد تأييد مي گردد، حداقل پرداخت

مين اجتماعي( و صورت وضعيت پس از پايان هر ماه طي دو فقره چک به مبالغ حق بيمه ماهانه کارکنان مشمول قرارداد)در وجه سازمان تأ

 شود.ارسالي، از طرف کارفرما به شرکت طرف قرارداد از محل اعتبار تخصيص يافته پرداخت مي

 ماه حقوق کارکنان را داشته باشد. 3پيمانکار مي بايست حداقل توان پرداخت  (:3تبصره)

کنان در موعدهاي تعيين شده، به ازاي هر روز تأخير، بنياد در صورت تأخير در پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه و عيدي کار (:4تبصره )

درصد از مبلغ صورت وضعيت آن ماه را به عنوان جريمه کسر نمايد، در صورت تکرار براي ماه دوم، جريمه مذکور  1رودکي مجاز است 

خ يکطرفه قرارداد و کسر جريمه و درصد مبلغ صورت وضعيت و در صورت تکرار براي بار سوم، بنياد رودکي مجاز است نسبت به فس 2

 ضرر و زيان حاصله از محل مطالبات يا ضمانت نامه حسن انجام کار شرکت اقدام نمايد.

% بابهت ماليهات بهر    9بهه سهود شهرکت،     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1/3/1397مورخ  348رأي وحدت رويه شماره  به استناد(: 5تبصره )

 .ارزش افزوده اضافه خواهد شد

هر ماه بهراي سهازمان    15شرکت طرف قرارداد موظف است ليست بيمه نيروهاي بکار گمارده شده در ارتباط با اين قرارداد را رأساً تا قبل از  (:6تبصره )

ايهاي کارکنهان( بهه    تأمين اجتماعي ارسال نمايد و رسيد ارسال ليست را به همراه تقاضاي دريافت حق الزحمه خود )طبق آناليز ماهانه پرداخت حقوق و مز

 ضميمه صورتحساب عملکرد به امور اداري بنياد ارسال نمايد. 

 شرکت طرف قرارداد موظف به دريافت رسيد ماليات هاي پرداختي از مراجع مربوط و ارائه آن به بنياد در پايان ماه بعد خواهد بود.(: 7تبصره )

قرارداد، عيدي و پاداش و بازخريد سنوات نيروهاي بکارگمارده شده را بهه مأخهذ چههار، سهه و پهن       شرکت طرف قرارداد موظف است با هماهنگي ناظر  (:8تبصره )

 پرداخت و با ايشان تسويه حساب نمايد. 10/06/1402و  01/12/1401، 10/10/1401ماه تأييد کارکرد ايشان حداکثر تا تاريخ هاي 

نسبت به اخذ مفاصا حساب تأمين اجتماعي تا سهقف مبهالغ پرداخهت شهده     شرکت طرف قرارداد موظف است در پايان قرارداد  (:9تبصره )

بابت صورت وضعيت هاي ارائه شده اقدام نمايد. آخرين مرحله پرداخت به شهرکت طهرف قهرارداد منهوط بهه اخهذ مفاصها حسهاب کلهي از          

 سازمان تأمين اجتماعي مي باشد.

 ( ، لباس و کفش کار کارکنان، به تناسب نياز، با کارفرما مي باشد.تهيه مواد مصرفي)شوينده و پاک کننده و غيره (:10تبصره )

 روش اصالح قرارداد: -13

 درصد کاهش يا افزايش دهد. 25کارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان کار با اعالم کتبي به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا   -1-13

 جهت انجام فوق در صورت تصويب و ابالغ هر نوع آئين نامه، بخشنامه و قانون از قبيل تعديل و کاهش تعداد نيروي انساني عالوه بر موارد(: 11تبصره )

جه به فعاليت هاي موضوع قرارداد يا واگذاري وظايف به موسسات يا ادارات دولتي و خصوصي ديگر و ساير صورت هاي ديگر، اثرات ناشي از آن با تو

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

 است پس از اعمال آن در تعيين مبلغ قرارداد کارفرما رأساً اقدام الزم را خواهد نمود. 

يا وظيفه اضافي و يا تغيير حقوق و مزاياي کارکنان به درخواست کتبي بنياد، ، در صورت احاله مأموريت و 13-1با توجه به بند -2-13

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

 



 

 

 
 

نيروها را با کارفرما مي تواند در صورت دارا بودن کارکنان قراردادي خود در خدمات موضوع قرارداد، اجازه استفاده از اين  -3-13

 کاهش مبلغ قرارداد)حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذکور( به شرکت طرف قرارداد اعطا نمايد.

کارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي، شرايط اختصاصي را که الزم  -4-13

 مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد.

 تعهدات کارفرما : -14

 د.کارفرما مدير امور اداري و رفاه را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت همکاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم به شرکت معرفي مي نماي -1-14

 .محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايداز کارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد  -2-14

را )طبق بخشنامه شوراي عالي کار وزارت کار و امور  1402 کارفرما متعهد مي شود تغييرات ناشي از افزايشات قانوني سال -3-14

 اجتماعي( به مبلغ قرارداد اضافه نمايد. 

 کارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار شرکت طرف قرارداد قرار دهد. -4-14

 اطالع دهد.شرکت طرف قرارداد کارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد حداقل يک ماه قبل از فسخ، موضوع را کتباً به  -5-14

 .ندارد طرف قرارداد شرکتکارفرما هيچگونه تعهدي در مورد امور استخدامي، رفاهي و پرداخت هاي کارکنان  -6-14

 با کارفرما است. د شرکتطرف قرارداتصويب نهايي محل خدمت نيروهاي  -7-14

 تعهدات شرکت طرف قرارداد : -15

پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي الزم  نظارت ، شرکت طرف قرارداد حداقل يک نفر را که مورد قبول کارفرما مي باشد به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت -1-15

 حضور يابد. مذکور ملزم مي باشد حداقل دو روز در هفته در بنياد مي نمايد و نمايندهدر انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفي 

 موضوع قرارداد بکار گيرد. را به ميزان کافي جهت انجام خدمات شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط -2-15

 د را طبق برنامه زمان بندي که به تأييد کارفرما مي رساند انجام دهد.شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد که خدمات موضوع قراردا -3-15

دي  22مصوب « مالت دولتيمنع مداخله کارکنان دولت در معا»گردد : مشمول قانون راجع به شرکت طرف قرارداد متعهد مي  -4-15

موضوع  فوق الذکر هيچ وجه اشخاص مذکور در قانوننمي باشد و تعهد مي نمايد که تا پايان قرارداد و تسويه حساب نهايي به  1337ماه 

 سهيم و ذينفع نسازد. را، قرارداد

 اقدام نمايد. يشرکت طرف قرارداد مکلف است نسبت به بيمه نمودن کارکنان موضوع اين قرارداد نزد سازمان تأمين اجتماع -5-15

ح طبقه بندي مشاغل و قانون تأمين اجتماعي را در انجام مقررات قانون کار از جمله طر متعهد مي گردد شرکت طرف قرارداد -6-15

وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و پرداخت کليه حقوق قانوني کارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شکايات 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.ئرکت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کالً و جزش -7-15

 مي بايستيهيأت مديره و آدرس شرکت(  ياصل ي)ترکيب مديرعامل، اعضاهرگونه تغيير در وضعيت شرکت طرف قرارداد -8-15

تعهد مي نمايد اين امر هيچگونه خللي در اجراي تعهدات طرف قرارداد ايجاد روز کتباً به کارفرما اعالم گردد و شرکت  2ظرف مدت 

 نکند و خسارت وارده ناشي از آن را بعهده گيرد.

شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهانه يک نسخه ليست پرداخت حقوق به همراه تأييد بانک، و رسيد ليست بيمه ماه قبل  -9-15

 ن تأمين اجتماعي رسيده است به کارفرما ارائه نمايد.کارکنان خود را که به تأييد سازما

 در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني کارکنان بعهده شرکت طرف قرارداد مي باشد. -10-15

 

 مهر و امضاء مناقصه گر:                                                                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء مناقصه گر:                                                                                                                      

  

شرکت طرف قرارداد متعهد مي شود براي نيروي انساني شرکت در موارد ضروري که به سالمت افراد مربوط است کارت  -11-15

 سالمت و بهداشت ارائه نمايد.

 شرکت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الزم را به کارکنان خود )جهت واگذاري کار( بدهد. -12-15

 ضمانت حسن رفتار واخالق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل کارفرما پاسخگوست. -13-15

يک از نيروهايي که از سوي شرکت طرف قرارداد بکار گمارده مي شوند شرکت طرف قرارداد  در صورت عدم رضايت کارفرما از نحوه کار هر -14-15

 مايد.موظف است پس از ابالغ کتبي کارفرما نسبت به تسويه حساب با آن فرد و معرفي فرد جايگزين اقدام و هزينه هاي مربوطه را رأساً پرداخت ن

 جاري کارفرما، حفظ اسرار و نکات ايمني مي باشد. شرکت طرف قرارداد موظف به رعايت نظامهاي -15-15

% مبلغ قرارداد، به عنوان تضمين انجام 10به منظور اجراي تعهدات قراردادي، شرکت طرف قرارداد موظف است معادل  -16-15

سال  1، مدت اعتبار  ............... تاريخ:  ..............................تعهدات، ضمانت نامه بانکي معتبر تحويل طرف اول قرارداد نمايد.) شماره : 

 و قابل تمديد( 

ضمانت نامه فوق پس از اتمام قرارداد و رضايت کارفرما و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتمهاعي و ماليهات ههاي متعلقهه بهه شهرکت       (: 12تبصره )

مهارده شهده )اعهم از آنچهه مربهوط بهه تهأخير در        مسترد خواهد شد. در صورت ورود خسارت از سوي شرکت طهرف قهرارداد يها عوامهل بکارگ    

ه اسهت( هزينهه خسهارت وارده و نيهز تعيهين سهاير       پرداخت بوده يا تقصير و استنکاف شرکت طرف قرارداد از پرداخت تمام يا قسمتي از آن بهود 

ضررهاي ناشي از عدم اجراي مفاد اين قرارداد، بدواً از محل ضمانت نامه تأمين و در صهورت عهدم تکهافو نسهبت بهه مهازاد آن از طريهق قهانوني         

يه اعمال و تصرفات کارفرما نسهبت  اقدام خواهد شد. شرکت طرف قرارداد حق هرگونه شکايت و اقامه دعوي را در اين خصوص و نسبت به کل

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

قانوني و اختيهارات مطلهق    ما داراي حقوق( و تبصره هاي آن کارفر15-16شرکت طرف قرارداد اقرار نمود که در اجراي اين بند) (:13تبصره )

مانت نامه مذکور يا بخشي از آن اقدام نمايد مورد تأييد و قبول قطعي شرکت طرف قهرارداد اسهت   است و به هر صورت و شکلي که نسبت به ض

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

            است به ميزان در صورت افزايش مبلغ قرارداد يا اقدام کارفرما نسبت به بخشي از مبلغ ضمانت نامه بانکي، پيمانکار موظف (:14تبصره )

 مابه التفاوت نسبت به افزايش مبلغ ضمانت نامه اقدام نمايد.

اين قرارداد  نسبت به پرداخت حق و حقوق قانوني نيروههاي طهرف    8شرکت طرف قرارداد موظف و متعهد است طبق تبصره  -17-15

. در صورت عدم  اقهدام بهه موقهع شهرکت طهرف قهرارداد در       قرارداد شامل حق سنوات، عيدي و پاداش اقدام و مفاصا حساب اخذ نمايد

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

 ار داده شود بايستي عيناً به هرگونه مبلغ ديگري که توسط کارفرما تحت هر عنوان جهت پرداخت به نيروهاي پيمانکار در اختيار وي قر -18-15

 کارسازي و صورتحساب آن به کارفرما ارائه شود. ،حساب افراد مشمول

شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد در صورت اعالم کارفرما مبني بر کسر از حقوق کارکنان به هر دليل از قبيل بيمه عمهر،   -19-15

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

 ار و تأمينهرارداد و مفاد قانون کهدرج در شرايط مناقصه و اين قهرارداد اقرار مي نمايد از کليه مفاد منهرف قهرکت طهش -20-15

 کامل، قهرار مي نمايد پيشنهاد قيمت خود را با شناختاجتماعي اطالع کامل دارد و عذر عدم اطالع از او مسموع نخواهد بود. همچنين ا

 



 

 

 
 مهر و امضاء مناقصه گر:

 

 مستند به مفاد شرايط مناقصه ارائه داده است.

شرکت طرف قرارداد تاييد مي نمايد که کليه قوانين و مقررات مربوط به امور تامين اجتماعي، حفاظت و ايمني کار، مالياتههاي  -15 –21

راي آن مي باشهد. همچنهين موظهف اسهت کليهه      مستقيم، قوانين و بخشنامه هاي صادره از تامين اجتماعي را کامال مطلع بوده و متعهد به اج

قوانين جمهوري اسالمي ايران که در زمان اين قرارداد يا در طي قرارداد ابالغ خواهد شد را رعايت نمايد و مسئوليت عدم اجهراي قهوانين   

 و مقررات متوجه کارفرما در هيچ زماني نمي شود.

به نيروهاي طرف قرارداد الهزام آور و ضهروري اسهت لهذا پيمانکهار نمهي       کليه پرداخت هاي پيمانکار)شرکت طرف قرارداد(  -22-15

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

 نظارت: -16

 بخهش ههاي   کارفرما مدير امور پشتيباني و خدمات را به عنوان نهاظر بهر حسهن انجهام کهار نيهروي ههاي بکارگمهارده شهده در          -1-16

 به شرکت معرفي مي نمايد.عمومي افت آبدارخانه و نظ

 کليه پرداخت ها به شرکت طرف قرارداد با تأييد ناظرين قرارداد صورت مي گيرد. -2-16

 نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شرکت و کارکنان متبوع آن با ناظر است. -3-16

اد توسط شرکت و کارفرما نظهارت نمايهد و مشهکالت    ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارد  -4-16

 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. -5-16

واگذار نموده يا در نحوه انجام کار قصور ورزيهده و   در صورتيکه کارفرما تشخيص دهد که شرکت، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي -6-16

ارت )طبق يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق کارفرما نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خس

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

در صورتيکه کارفرما متوجه تخلف شرکت طرف قرارداد شود، پرداختي به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق امهور مهالي    -7-16

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

 شرايط عمومي قرارداد: -17

قبال مطالبات نيروي انساني شرکت در زمينه قانون کار، قانون تأمين اجتماعي و ساير قهوانين و مقهررات مربوطهه در برابهر وزارت     کارفرما در  -1-17

 تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 ناظر،طرف قرارداد دراجراي تعهدات خودازنظرکمي ياکيفي کوتاهي وقصورداشته باشد: گزارش کتبيدرصورتيکه براساس -2-17

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

 د کسر مي شود.درصد مبلغ قرارداد، جريمه وضع و از هرگونه صورتحساب شرکت طرف قراردا دودر مرحله دوم  -

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

کارفرمها،  نفهر بهه انتخهاب     2نهاظر و   شهرکت طهرف قهرارداد،    ،کارفرمها با حضور نمايندگان  کار گروهيدر مرحله چهارم موضوع در  -

  براي طرفين قرارداد الزم االجرا است. ارگروه،کرسيدگي مي شود. تصميمات بررسي و 

در صورت ايراد خسارت و عدم اجرا تعهدات از سوي طرف قرارداد، کارفرما مي تواند به ميزان درصدي که از سوي کارشناس  -3-17

 از محل مطالبات، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شرکت اخذ خسارت نمايد. ،مرضي الطرفين تعيين مي گردد

 ( کارفرما هيچ مبلغ ديگري را پرداخت نخواهد کرد. شرکت طرف13و  11، 9خارج از موضوع و مبلغ اين قرارداد )مواد  -4-17
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 قرارداد نيز نمي تواند تحت هيچ عنوان مدعي مبلغ اضافي باشد.

شرکت طرف قرارداد اقرار مي نمايد که از مشخصات موضوع قرارداد، کهم و کيهف دقيهق آن، عمليهات مهورد پيمهان و مقتضهيات،         -5-17

اهيت کامل آن اطالع دارد. شرکت طرف قرارداد همچنين اقرار مي نمايد تمهام جوانهب، آثهار و نتهاي  مهادي و غيرمهادي       شرايط، ضوابط و م

متعههد بهه آن   قبول تعهد و انعقاد اين قرارداد را دقيقاً و کامالً مورد توجه و نظر قرار داده و با لحاظ تمامي موارد فوق و بها اختيهار تهام و مطلهق     

م و بديهي است پس از امضاي آن هيچگونه عذر و دليلي بر عدم اطالع از شرايط اقتصادي، کهاري، مکهاني، زمهاني و غيهر     گرديده است. مسل

اينها از هر نوع، پذيرفته و مورد قبول نخواهد بود و شرکت طرف قرارداد در هر صورتي مکلف و موظهف بهه اجهراي کامهل و دقيهق موضهوع       

 قرارداد مي باشد.

راي اختيارات مطلق احصاء شده در اين قرارداد و قهانون اسهت و کليهه خيهارات از ناحيهه شهرکت طهرف قهرارداد سهلب و          کارفرما دا -6-17

روزه بهه طهور يکجانبهه نسهبت بهه فسهخ        30اسقاط شده، کارفرما اين اختيار را دارد تا در هر زمان که مصلحت بداند مي توانهد بها اعهالم قبلهي     

صورت عدم اجراي صحيح هر کدام از مواد قرارداد که منجر به صدور اخطار کتبي به شرکت طرف قهرارداد   قرارداد اقدام نمايد. همچنين در

را ضهبط مهي نمايهد و شهرکت طهرف        15-16گردد کارفرما به طور يکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت نامهه بهانکي موضهوع بنهد     

 قرارداد حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

ورت بروز هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد حاضر، بدواً طرفين از طريق مذاکره حضهوري يها کتبهي، سهعي در     در ص -7-17

رفع اختالف خواهند نمود و چنانچه توافق في مابين حاصل نشود، اختالف نزد واحد حقوقي طرف اول مطرح و حل و فصل خواهد شهد و در  

 قابل پيگيري است. و سپس از طريق محاکم قضايي فرهنگ، هنر و رسانه حل اختالف از طريق شوراي ابتدا صورت ادامه اختالف موضوع

در صورتيکه کارکنان مشمول اين قرارداد از مرخصي استعالجي استفاده نمايند، شرکت طرف قرارداد طبق قانون کار موظف به  -8-17

هد بود. همچنين شرکت طرف قرارداد موظف است در طول مدت مرخصي روز در طول قرارداد( خوا 15پرداخت حقوق قانوني کارکنان)

 اقدام نمايد.   براي مدت مذکور روز يا مرخصي بدون حقوق کارکنان، نسبت به معرفي فرد جايگزين 3استعالجي بيش از 

مرخصهي اسهتحقاقي،    کنان از تمام يا قسمتي ازدر پايان سال کارفرما موظف است مانده مرخصي کارکنان را اعالم نمايد و در صورت استفاده کار -9-17

جهت پرداخت به کارکنهان ذينفهع   شرکت صورت وضعيت  به آخرينوجه آن توسط کارفرما  است و روز مرخصي استحقاقي قابل بازخريد 9 حداکثر 

 خواهد گرديد. اضافه

 آنان از صورت وضعيت  شرکت طرف قرارداد کسر خواهد شد. در صورت عدم حضور کارکنان مشمول اين قرارداد در ساعات اداري، کسرکارهاي -10-17

و شهروع بکهار   در صورت تمديد قرارداد ، شرکت طرف قرارداد  تعهد مي نمايد چنانچه کارفرما ادامه قرارداد را پس از انقضاي مدت آن تا موقع نشر آگههي   -11-17

 يا هيأت محترم دولت ملزم به انجام تعهدات خود مي باشد.    شرکت جديد خواستار شود براساس آخرين نرخ مصوبه شوراي عالي کار 

مسئوليت کلي امور حقوقي و مطالبات قانوني کارگران بر عهده  شرکت طرف قرارداد مي باشد و افرادي که به موجب اين قرارداد در خدمت   -12-17

رگر يا کارمند بنياد محسوب نشده و در اين رابطه هرگونه رأي از طرف شرکت طرف قرارداد عهده دار وظايف مربوط به قرارداد مي شوند به هيچ وجه کا

 مراجع مندرج در قانون کار جمهوري اسالمي ايران صادر گرديده  شرکت طرف قرارداد ملزم به پذيرش و اجراي آن خواهد بود. 

اين قرارداد تسهويه حسهاب انفهرادي اخهذ و      شرکت طرف قرارداد متعهد مي شود در پايان قرارداد از کليه نيروي انساني مشمول -13-17

 يک نسخه از رونوشت آن را تحويل کارفرما نمايد.              

هرنوع مکاتبه، اخطار و ابالغي که مربوط به اجراي ايهن قهرارداد باشهد و از طهرف کارفرمها بهه نماينهده شهرکت طهرف قهرارداد            -14-17

از طريهق پيهام رسهان واتسهاس ارسهال       ..............................ل شود و يا به شماره همراه تحويل داده شود و يا به آدرس ايميل شرکت ارسا

 گردد، در حکم ابالغ به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
 

 



 

 

 

 

 

 

 تواند در صورت لزوم نماينده خود را عوض کند مشروط به اينکه صالحيت جايگزين او مورد قبول کارفرما باشد.شرکت طرف قرارداد مي  -15-17

 در صورت عدم جايگزيني افرادي که از مرخصي بدون حقوق استفاده مي کنند از مبلغ پرداختي هر صورت وضعيت کسر خواهد شد. -16-17

 نمايد.آن تصريح شده براي شرکت طرف قرارداد ايجاد هيچگونه حقي را نمي اين قرارداد جز آنچه در قرارداد به -17-17
 

 نشاني طرفين جهت انجام مکاتبات: -18
 

 نشاني کارفرما: -1-18

 02166760741 -02166748757تلفکس:   تهران، خيابان حافظ، بلوار استاد شهريار، تاالر وحدت  نشاني : 

  soltani@ bonyadroudaki.comنشاني پست الکترونيک: 
 

 نشاني شرکت طرف قرارداد:  -2-18

 نشاني دفتر اصفهان : 
   تلفکس:                                       کدپستي:

 نشاني دفتر تهران : 

   فکس:                                تلفن:                                                کدپستي:

  شاني پست الکترونيک: ن

 نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذکر قهانوني تلقهي  

صهورت کليهه                ساعت يکديگر را کتباً مطلهع نماينهد. در غيهر ايهن      48شود. در صورت تغيير نشاني و يا تلفن، طرفين موظفند ظرف مدت  مي

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

 امضاء طرفين قرارداد: -19

 نسخه که حکم واحد را دارند تهيه و تنظيم شده که پس از امضاي طرفين قرارداد الزم 3تبصره و  14بند و  64ماده و  19اين قرارداد در 

 خواهد بود.االجرا 

 

 :  عضو هيأت مديره بنياد 
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 :  مديرعاملسمت

 مهر و امضاي نمايندگان طرف قرارداد: 

   :   نام و نام خانوادگي

 : مديرعاملسمت
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