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ی  و و دمات  س  ( ارداد  رو   )ی 
جان تان ز ت  ھدا    

بـه   ....................................و    ..................................................به عنـوان  ................................ انآقاي به نمايندگياد اين قرارد

 ........................................ د بـه آدرس نكه منبعد اختصاراً در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شـو مركز  ......................عنوان 

بـه    ....................................... آقـاي  به نماينـدگي  .............................از يك طرف و موسسه  ........................................... تلفن

كـه منبعـد   ..................................... تلفن.................................... آدرسبه زنجان  شهرستان ............................ شماره پروانه

  . ن ملتزم گرديدندطرفين به رعايت مفاد آ و اختصاراً در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد

عبارتست از نقل و انتقال پرسنل و اشخاص بنا به درخواست كار فرما در كليـه نقـاط سـطح     :موضوع قرارداد  -1ماده 

) در تمامي سطح اسـتان و خـارج از آن   ... تمامي جاده هاي خاكي ، آسفالت و كوهستاني و ( استان زنجان و خارج از آن 

  .بصورت شبانه روزي 

  .مشخصات خودروهاي مورد اجاره به شرح ذيل مي باشد  – 1 تبصره

  )L90( 90و يا تندر ) LX ،SORENمعمولي، (يا سمند ) ROA ،GLX ،PARS(پژو سواري : برون شهري -1

  )L90( 90و يا تندر ) LX ،SORENمعمولي، (يا سمند  )RD ،ROA ،GLX ،PARS(پژوپرايد، : درون شهري -2

استفاده گـردد و بـراي    90تندر رون شهري صرفاً مي بايست از خودروهاي پژو ، سمند و يا براي ماموريتهاي ب – 2تبصـره  

  .مجاز خواهد بود  RDجاده هاي خاكي در صورت صالحديد كارفرما استفاده از پرايدو 

  .ي مي باشدبمدت يكسال تمام شمس  ........................ لغايت ................... از تاريخ دت قراردادم -2ماده 

چنانچه تا پايان قرارداد كارفرما موفق به تعيين پيمانكار جديد جهت انجام مناقصه نشود پيمانكار موظـف اسـت    :تبصره 

تا سه ماه ديگـر نسـبت بـه انجـام موضـوع      و مبلغ پس از انقضاء مدت قرارداد تا انتخاب پيمانكار جديد با همين شرايط 

 .قرارداد مبادرت ورزد
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ريال بر آورد مي شود كـه در صـورت    .......................مبلغ كل قرارداد بدواً  :غ قرارداد و نحوه پرداخت آنمبل -3ماده 

ارائه سرويس و خدمات مطلوب مطابق با مفاد قرارداد ، پس از تهيه صورت وضعيت كاركرد توسط پيمانكار كـه بـه تاييـد    

صورت مشروحه ذيل با احتساب ارزش افزوده بعد از ارائـه مـدارك    خواهد رسيد به) اداره خدمات(دستگاه نظارت كننده 

  .مثبته محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني پرداخت خواهد شد 

 20تـا   وروديه اوليهو سمند ) RD ،ROA ،GLX(براي ماموريتهاي درون شهري با استفاده از خودروهاي پرايد و پژو  -1

  .ريال ........................  د بر آن به ازاء هر دقيقه توقفريال مازا.....................دقيقه 

كيلـو متـر    90يا سمند و تندر ) ROA ،GLX ،PARS(براي ماموريتهاي برون شهري با استفاده از خودروهاي ، پژو  -2

 در محـل بـه ازاء هـر دقيقـه    ريـال و توقـف    ............. ريال و جاده خاكي مبلغ ................... جاده آسفالت مبلغ طي شده

  .ريال..............

توضيح اينكه براي ماموريتهاي برون شهري هزينه برگشتي نصف قيمت رفت محاسبه خواهد شدو چنانچـه در   -1تبصـره  

ريـال حـق بـار محاسـبه و      .............. انجام سرويس ها از صندوق عقب خودرو جهت بار همراه استفاده شـود مبلـغ  

  .د شدپرداخت خواه

خدابنده دو ساعت محاسبه شده مازاد  -3خرمدره  -2ابهر  -1حداكثر رفت و برگشت براي شهرستانهاي  –الف : 2تبصـره  

  .برآن توقف در محل محسوب خواهد شد 

ماهنشان سه ساعت محاسبه شده مازاد بر آن توقف در محـل   -2طارم  -1حداكثر رفت و برگشت براي شهرستانهاي  -ب

  .شد محسوب خواهد 

  .خواهد شدمحسوب ساعت محاسبه شده مازاد برآن توقف در محل  6تهران شهرستان حداكثر رفت و برگشت براي  -ج

ساعت محاسبه شده و مازاد بر آن توقف در محل محسـوب خواهـد    1حداكثر رفت و برگشت براي شهرستان ايجرود  _د

  .شد

  .ل مشابه روزهاي كاري عمل خواهد شد در صورت ارائه سرويس در روزهاي جمعه يا تعطي -3تبصره 

در برآورد هزينه محاسبه نشده لـذا شـروع زمـان    ) ...................( زمان حركت راننده از محل آژانس تا مقصد  –4تبصـره  

  .مامور در برگه هاي آژانس ثبت مي كند ومستقر شده باشد  مركزمحاسبه مدتي است كه راننده در پاركينگ 
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موضوع قـرارداد را افـزايش يـا    % 25ا در هر زمان از اجراي قراراد مي تواند با ابالغ كتبي به پيمانكار تا كارفرم -4ماده 

  .تغيير خواهد يافت% 25كاهش دهد كه متناسب با آن مبلغ قرارداد نيز معادل 

داد ضـمانتنامه معتبـر   از مبلغ كل قـرار % 5پيمانكار موظف است در بدو انعقاد قرارداد معادل  :تضمين قرارداد  -5ماده 

يك از پرداخت هايي كه به پيمانكـار انجـام    و از هر بانكي به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به كارفرما تسليم نمايد

حسن انجام كار، تضمين پرداخت به موقع حقوق دولتي و عوارض مربوطه و حق بيمه توسـط شـركت و    بابت %10 ميگيرد

روز پـس از   45 مذكور مبالغكه كسر و در حسابي نزد دانشگاه نگهداري مي شود  ادهمچنين تضمين حسن اجراي قرارد

كـار و دارايـي  بـه     -پايان مدت قرارداد وبعدازتاييدكارفرما و پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان هاي تأمين اجتمـاعي 

  .شركت مسترد خواهد شد

ر حضور به موقع جهت اياب و ذهـاب داشـته باشـد و يـا در     چنانچه پيمانكار به هر دليلي تاخير غير متعارف د -6ماده 

كارفرما متناسباً هزينـه  .مواردي مانند تصادف، پنچري و غيره كه كاركنان خود هزينه رفت و برگشت را متقبل مي شوند 

  .هاي مذكور را به تشخيص خود از تضمين و مطالبات پيمانكار برداشت خواهد نمود

چنانچه پيمانكار در انجام سرويس دهي مطلوب قصور و تعلل ورزد و قادر به ارائه خدمات مطلوب نباشد كارفرما  -7ماده 

حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط تضمين حسن انجام تعهدات پيمانكار اقدام نمايد و يا مورد قرارداد  را 

انجام و هزينه هاي مربوطه را از محل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و به هر طريقي كه صالح بداند به نيابت از پيمانكار 

يا مطالبات پيمانكار تامين و نسبت به وصول آن اقدام نمايد كه پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت همچنـين  

پيمانكار موظف به جبـران آن  هرگونه خسارتي كه توسط پيمانكار و يا كاركنانش به اموال و دارائيهاي كارفرما وارد شود ، 

  .خواهد بود 

تمامي وسيله هاي نقليه پيمانكار مي بايست از هر لحاظ سالم و داراي كارت معاينه فني و بيمه نامه هاي شـخص   -8ماده 

ثالث و سرنشين باشد لذا پيمانكار موظف به تهيه و اخذ بيمه نامه هاي مذكور مي باشد ضـمناً پيمانكـار موظـف اسـت از     

به باال استفاده نمايد و از بكارگيري خودروهاي مدل پائين و فاقد بيمه نامه هاي مذكور خـودداري   1385 وهاي مدلخودر

قرارداد كليه خسـارات وارده بـه    به عمل آورد لذا در صورت مشاهده ضمن فسخ قرارداد و ضبط سپرده ها و تضمين هاي
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مع الوصـف كليـه عواقـب ناشـي از آن متوجـه      .ر وصول خواهد شد كارفرما و كاركنانش از طريق مراجع قضائي از پيمانكا

  .پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت 

ـ   -9ماده  وده و پيمانكار و رانندگان معرفي شده از طرف وي مي بايست نسبت به حفظ شئونات اسالمي و اخالقي كوشـا ب

توري را دارا باشند لذا در صورت عدم رضايت كارفرما از هر يك از رانندگان با وسايط نقليه مو شرايط قانوني براي رانندگي

پيمانكار به لحاظ عدم رعايت مقررات و شئونات اسالمي و همچنين هرگونه تقاضاي راننـدگان معرفـي شـده از كاركنـان     

گزارش و اثبـات ، پيمانكـار    دانشگاه دائر بر ثبت و تاييد ساعات اضافي بر كار انجام شده تحت هر عنوان خالف و به محض

  .موظف خواهد شد كه راننده مذكور را از ارائه سرويس به دانشگاه محروم نمايد 

پيمانكار موظف به رعايت كليه ضوابط و مقررات و آئين نامه هاي انتظامي در مورد پرسنل و خودروهـاي مـورد    -10ماده 

ه سرويس پذيرفتـه نيسـت و پرداخـت كليـه جـرائم راهنمـايي و       قرارداد بوده و هيچگونه عذري از اين بابت در عدم ارائ

  .خص شود بر عهده پيمانكار مي باشدرانندگي كه به علت عدم رعايت مقررات يا به هر دليلي كه از طرف مراجع قانوني مش

داخـت كليـه   پيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار و تامين اجتماعي در ارتباط با پرسنل خـود بـوده و پر   -11ماده 

  .دستمزد و مزاياي رانندگان بر عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد

سوخت ، روغن و غيره به هر صورت كه باشد و هزينه هـاي اسـكان و غـذاي    : كليه هزينه هاي خودرو از قبيل  -12ماده 

  .باشد و كار فرما در اين خصوص هيچگونه تعهدي نداردراننده در شهرستانها و روستاها به عهده پيمانكار مي 

  .پيمانكار اعالم مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد  -13ماده 

  .پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئاً ندارد -14ماده 

اعتراف مي نمايد كه از كليه مشخصات موضوع قرارداد مطلع بوده و تمامي جوانب كار را از هـر  پيمانكار اقرار و  -15ماده 

  .قبيل كه باشد در نظر گرفته است لذا هيچگونه عذر و بهانه اي جهت عدم اطالع از وي مسموع نخواهد بود

واني به كاركنان كارفرما خـودداري  پيمانكار متعهد مي شود از پرداخت و دادن هرگونه وجه يا مالي تحت هر عن -16ماده 

  .نمايد عدم رعايت اين بند موجب فسخ قرارداد و ضبط تضمين هاي قرارداد به نفع كارفرما خواهد بود
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در صورت بروز اختالف في ما بين در تفسير مفاد قرارداد موضوع توسط نمايندگان تام االختيار في ما بين حل و  -17ماده 

ايندگان براي طرفين الزم االجرا خواهد بود در صورت عدم توافق موضوع اخـتالف از طريـق   فصل خواهد شد و تصميم نم

  .پيگيري خواهد شد در شهرستان زنجان مراجع ذيصالح قضايي

كارفرما مي تواند تحت هر شرايطي بنا به ضرورت و مصلحت قرارداد في مابين را بطور يكجانبه و بـدون تشـريفات    -1-17

پس از اعالم كتبي فسخ نمايد و پيمانكار با اطالع و اذعان به اين موضوع هرگونـه ادعـا و اعتراضـي را از    قانوني تا يك ماه 

  .خود سلب مي نمايد

عالوه بر مراتب كارفرما حق دارد در هر يك از موارد ذيل نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد  ضمانت نامه مذكور در  -2-17

  .قرارداد اقدام نمايد

  پيمانكارعايت مقررات و دستورالعمل هاي جاري موضوع قرارداد از سوي عدم ر -1-2-17

  بروز هرگونه نارضايتي و گزارش شكايت -2-2-17

  .هرگاه به تشخيص كارفرما پيمانكار نتواند و يا نخواهد تعهداتش را به موجب اين قرارداد به انجام برساند-3-2-17

تخلف نموده  1337پيمانكار از قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه هرگاه به تشخيص كارفرما مشخص شود كه  -4-2-17

  .است

  .هرگاه پيمانكار موضوع قرارداد را بصورت كلي يا جزئي به اشخاص ثالث واگذار نمايد -5-2-17

  .خت نموده باشدپرداكارفرما تحت هر عنواني به كارمندان مالي هديه، وجه يا پيمانكار هرگونه هرگاه مشخص شود  -6-2-17

سفارشي يا فاكس يا به هـر نحـو ممكـن بـه آدرس تعيـين شـده        پستاعالميه مربوط به چنين فسخي بايد بصورت كتبي با  :تبصره

  . پيمانكار برسد

  .ماده و سه نسخه تنظيم گرديده كه هر يك حكم واحد را دارد 18اين قرارداد در  -18ماده 

  كارفرما
  
  
  

  پيمانكار
 


