فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

شماره قرارداد :

(موضوع تصویبنامه شماره /38326ت  27506ه مورخ  1381/9/5هیأت وزیران)
 )82-6( 130سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 -1نام دستگاه (کارفرما)  :دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 -2نام نماینده دستگاه  :دکتر اورنگ ایالمی

 -3نام نماینده دستگاه  :دکتر اورنگ ایالمی

 -4نام شرکت (طرف قرارداد) :

 -5شماره و تاریخ تعیین صالحیت شرکت :

(سهامی خاص)

شماره ثبت شرکت :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

تاریخ ثبت شرکت :

توسط  :سازمان کار و امور اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

 -6نام نماینده شرکت طرف قرارداد :

 -7سمت نماینده شرکت طرف قرارداد  :مدیرعامل

 -8شماره و تاریخ صورتجلسه بازگشایی مناقصه :
شماره :

تاریخ :

 -9موضوع قرارداد :عبارت است از:
 -1-9نوع کار  :امور حمل و نقل و انجام مأموریتهای برون شهری و درون شهری
 -2-9واحد کار  :دستگاه
 -3-9حجم کار  :کل حجم قرارداد به تفکیک عبارتست از  :براساس جدول پیشنهاد قیمت ضمیمه شرایط مناقصه جداول شماره  1و  2و تعداد
خودروهای مشخص شده به تعداد  59دستگاه که در آن فرم مورد تفکیک قرار گرفته است.
 -4-9کیفیت کار براساس شرایط شرکت در مناقصه و مفاد این قرارداد
 -10مدت انجام قرارداد  :یکسال هجری شمسی  12ماه
تاریخ خاتمه

تاریخ مدت زمان قرارداد یکسال هجری شمسی  ،تاریخ شروع

می باشد.

تبصره  :درصورت نیاز کارفرما  ،پیمانکار موظف است تا سه ماه پس از پایان مدت قرارداد فی مابین نسبت به اجرای انجام تعهدات موضوع
قرارداد فی مابین طبق همین شرایط و قیمت ذکر شده در همین قرارداد ادامه دهد.
 -11مبلغ قرارداد ماهیانه :
 -1-11ارزش هر واحد کار :

 -2-11کل مبلغ قرارداد :
 -3-11پیمانکار ضمانت نامه بانکی به شماره

بانک

شعبه مرکزی یاسوج به مبلغ

ریال را به عنوان

ضمانت حسن انجام تعهدات تقدیم امور مالی دانشگاه نموده است .این ضمانت نامه پس از پایان قرارداد و درصورت تأیید حسن انجام کار
توسط کارفرما و پس از ارائه مفاصا حساب ادارات دارایی و تأمین اجتماعی و اصل تصفیه حساب کارگران مسترد خواهد شد.
توضیحاً  :کلیه مأموریتهای مورد نیاز دستگاه و اضافه کاری مطابق همان شرایط اعالم شده در شرایط مناقصه باید انجام گردد.
 -12نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقساط پیش پرداخت :
کلیه پرداخت ها مطابق جدول شماره  1ضمیمه شرایط مناقصه به جساب مشترکی که پیمانکار و کارفرما در بان مورد قبول دانشگاه افتتاح
می کنند واریز و ایتدا حقوق و مزایای کارگران مطابق این جدول از این حساب پرداخت و سپس حق مدیریت شرکت از این حساب پرداخت
می گردد .پیماتکا ر پس از افتتاح حساب مشترک مکلف است به کارفرما وکالت دهد تا بتواند پرداخت ها را به وکالت از ایشان انجام دهد.
طرفین توافق نمودند که در صورت تأخیر در پرداخت ها از جانب کارفرما  ،پرداخت مشمول خسارت تأخیر تأدیه نخواهد شد.

 -13روش اصالح قرارداد :
 -1-13کارفرما مختار است در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان حجم کار  ،مبلغ قرارداد را تا سقف  %25کل حجم قرارداد به صورت
یکجانبه افزایش و کاهش دهد.
 -2-13کارفرما می تواند درصورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی شرایط اختصاصی را که الزم
می داند به این قرارداد الحاق نماید در این صورت شرایط اختصاصی مذکور جزء الینفک قرارداد خواهد بود.
 -14تعهدات کارفرما :
 -1-14کارفرما امور پشتیبانی و رفاهی را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی الزم به شرکت طرف قرارداد معرفی
می نماید.
 -2-14کارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.
 -3-14کارفرما مختار است اگر تشخیص دهد که هرکدام از مواد قرارداد توسط پیمانکار رعایت نشود به صورت یکطرفه نسبت به فسخ
قرارداد اقدام نماید.
 -15تعهدات شرکت طرف قرارداد :
 -1-15پیمانکار مکلف است یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضوع
قرارداد کتباً به نماینده کارفرما معرفی نماید.
 -2-15شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط را مطابق شرایط مناقصه جهت انجام خدمات موضوع قرارداد
به کارگیرد.
 -3-15شرکت طرف قراردادمتعهدمیگرددکه خدمات موضوع قراردادرا طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما می رساند انجام دهد.
 -4-15شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد.
 -5-15شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً از حقیقی یا حقوقی ندارد.
 -6-15هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت  5روز کتباً به کارفرما اعالم گردد.
 -7-15شرکت طرف قرارداد بدون هماهنگی با کارفرما حق اخراج ،تعویض یا جایگزین رانندگان را ندارد.
 -8-15پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد با کلیه نیروهای خود تسویه حساب نموده و برگه تسویه حساب را به امور حقوقی دانشگاه
تحویل نماید  ،در غیر اینصورت آزاد نمودن ضمانت نامه حسن انجام کار پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود.
تبصره بند  15-5و  15-7از بعد نظارتی کارفرما ناشی می شود و هیچگونه مسئولیتی را متوجه کارفرما نخواهدکرد.
 -9-15شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط است کارت
سالمت و بهداشت ارائه نماید.
 -10-15شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد آموزشهای تخصصی و حرفه ای الزم را به کارکنان خود (جهت واگذاری کار ) بدهد.
 -11-15ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان بعهده شرکت است و شرکت در مقابل دستگاه پاسخگوست.
 -12-15شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه  ،حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

 -16نظارت :
 -1-16امور پشتیبانی و رفاهی همراه با حراست دانشگاه بعنوان ناظر قرارداد معرفی می گردند.
 -2-16ناظر بر حسن اجرای قرارداد توسط شرکت نظارت می نماید و مشکالت به رئیس دانشگاه و پیمانکار منعکس گردد.
 -3-16ناظر باید مکانیزم اجرائی نظارت را باتوجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظرسنجی پیش بینی و اعمال نماید.
 -4-16درصورتیکه کارفرما تشخیص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور
ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می زند  ،بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و
اخذ خسارت (طبق تشخیص خود از محل ضمانت نامه یا سایر مطالبات شرکت) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و شرکت حق هرگونه
اعتراضی را از خود سلب می نماید.

 -17شرایط عمومی قرارداد :
 -1-17اگر براساس گزارش کتبی ناظر  ،پیمانکار در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد مطابق موارد زیر
اقدام می نماید :
 در مرحله اول دو درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه کسر می شود. در مرحله دوم پنج درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه کسر می شود. در مرحله سوم پانزده درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه کسر می شود. درمرحله چهارم عالوه بر کسر %25مبلغ کل قرارداد بعنوان جریمه  ،قرارداد به صورت یکطرفه توسط کارفرما فسخ خواهد شد. -2-17درصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف قرارداد  ،دستگاه می تواند به تشخیص خود و به ازای هر تخلف تا میزان
 10%کل مبلغ قرارداد از محل طلبها  ،ضمانتنامه ها و سپرده های شرکت اخذ خسارت نماید.
 -3-17هرگونه قرارداد که نتیجه آن بکارگیری نیروی انسانی خارج از دستورالعمل وزارتی در شرایط مناقصه می باشدممنوع است.
 -4-17باتوجه به اینکه شخص ریاست یا معاون پشتیبانی دانشگاه در این قرارداد به عنوان کارفرما محسوب می گردد .لذا فقط مکاتباتی که
این اشخاص انجام می دهند اعتبار قضایی و قانونی خواهد داشت و دانشگاه در قبال مکاتبات با تأییدیه های دیگر مسئولین دانشگاه هیچگونه
مسئولیتی نخواهد داشت و این امر مورد قبول پیمانکار می باشد.
 -5-17پیمانکار که مدت قرارداد آن به اتمام رسیده تا برگزاری مناقصه مجدد و تعیین برنده بعدی به ارائه خدمات موضوع قرارداد با
همین قیمت و شرایط اقدام تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات صورت نپذیرد( .حداقل سه ماه)
 -6-17شرایط شرکت در مناقصه جزء الینفک قرارداد بوده و پیمانکار موظف به رعایت کلیه بندهای آن می باشد .اگر بین مفاد قرارداد و
شرایط شرکت در مناقصه تعارض یا اختالفی باشد مفاد این قرارداد حاکم خواهد بود.
 -7-17این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نخواهد شد.

 -18نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات:
 -1-18نشانی کارفرما :
یاسوج – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن 074-33337239-3 :
نشانی پست الکترونیک :
 -2-18نشانی شرکت طرف قرارداد :
نشانی پیمانکار  :یاسوج –
تلفن :
همراه :
نشانی پست الکترونیک :

کد پستی :

نشانه های فوق به منزله اقامتگاه طرفین می باشند ،لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانه های فوق قانونی تلقی می شود.
درصورت تغییر نشانی  ،طرفین ظرف مدت  48ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند ،در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عدم

اطالع پذیرفته نمی باشد.

 -19این قرارداد در  18بند و  4نسخه (جهت  :طرف قرارداد  ،دستگاه (کارفرما)  ،وزارت کار و امور اجتماعی  ،سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استانها و سایر موارد مورد نیاز) تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد الزم االجراء خواهد بود.

مهر و امضاء کارفرما
نام و نام خانوادگی نماینده :

مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد  :خدماتی
نام و نام خانوادگی نماینده :

دکتر اورنگ ایالمی
سمت  :سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
محل امضاء

سمت  :نماینده شرکت
محل امضاء

