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 :طرفین قرارداد )1ماده 
این قـرارداد فـی مـابین معاونـت آموزشـی ، پژوهشـی ودانشـجویی دانشـکده علـوم پزشـکی مراغـه بـه نماینـدگی آقـاي دکترغالمرضـا 

ــی  ــی و پژوهش ــاون آموزش ــوان مع ــداعالیی بعن ــکده فری ــرکت دانش ــرف و ش ــک ط ــود از ی ــی ش ــده م ــا نامی ــس کارفرم ــن پ ــه ازی ک
  بعنوان مدیر عامل که ازین پس پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر منعقد می گردد. ....................................................

 :موضوع قرارداد  )2ماده
بــرادران )  ( اندیشــهتاسیســات و نگهبــانی خوابگــاه –نظافــت –هــداري عبــارت اســت از واگــذاري مــدیریت نیــروي انســانی ، تعمیــر، نگ

بــر اســاس دســتورالعمل معاونــت آموزشــی نفــر  100و خوابگــاه ســیفی ( بــرادران ) بــه ظرفیــت اســمی  نفــر  100بــه ظرفیــت اســمی 
 دانشکده بشرح مندرج در قرارداد.

خوابگــاه و داراي محوطــه (حیــاط) بــوده  ومجهــز خوابگــاهی ســوئیت   8 داراي جمعــاً مجــزا بــوده و طبقــهشــامل دو  اندیشــهخوابگــاه 
دوم جمعـاً  طبقـه اول و در یـک قرائتخانـه مـی باشـد و یـک نمازخانـه و یـک آشـپزخانه و سیفی درطبقـه همکـف داراي یـک سـالن و

وداراي  آشــپزخانه مــی باشــد وضــوخانه ) و –دستشــویی  –درهرطبقــه ســرویس هــاي بهداشــتی (حمــام  اتــاق خوابگــاهی و 16تعــداد 
 موظف به تعمیر و نگهداري و نظافت مجموعه مذکور می باشد. وي رسیده وه رویت پیمانکار بکه محوطه (حیاط) بوده 

 ) شرایط قرارداد3ماده
 انتخاب سرپرست خوابگاه توسط کارفرما با تایید ناظر قرارداد خواهد بود. )1-3
 قرارداد انجام خواهد شد. شده دانشکده براساس برنامه اعالمی ناظراسکان دانشجویان معرفی  اطالع رسانی ، پذیرش و )2-3
 تقسیم بندي اتاقهاي دانشجویان با نظارت مستقیم سرپرست خوابگاههاي دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه انجام خواهد گرفت. )3-3

کلیه قوانین و مقررات مربوط به خوابگاه اعم از ساعت ورود و خروج، غیبت، آوردن مهمان، مسائل انضباطی و غیره در طول مدت ) 4-3
 قرارداد، مطابق با آئین نامه اسکان ( به پیوست می باشد) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. 

ی ،سمپاشی و....)کلیه قسمتهاي داخل ساختمان ها ازقیبل سالن ها، راهروها ، راه پله ها ، نظافت (رفت وروب ، تی کشی ،کف شوی )5-3
سرویس بهداشتی و اطراف و محوطه ساختمانها و جمع آوري زباله ها و حمل و انتقال بهداشتی آنها و تحویل به موقع به مامورین شهرداري 

 وابگاه توسط پیمانکار انجام خواهد شد.نفرنیروي خدماتی براي خ 1درمحل تعیین شده با حداقل 

ــداري  )6-3 ــک  24تعمیرونگه ــداقل ی ــاه باح ــات موجودخوابگ ــه تاسیس ــاختمان وکلی ــردوگرم ، س ــتم س ــرق سیس ــات ب ــاعته تاسیس س
 نفرنیروي ماهر طبق استاندارد و برنامه ي دفتر فنی توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

قــانونی لیســتهاي  بــه همــراه کســور رداخت هــاي قــانونی کارکنــان پیمانکارقــانون کــاروجــوه مربــوط بــه حقــوق ، مزایــا و ســایرپ )7-3
 قرارداد خواهد داد. تحویل ناظررا آنها  رسید پرداخت شده و توسط پیمانکار پنجم ماه بعد تا مربوطه حداکثر

ا ومحوطـه بیـرون وسـالنها ، راه پلـه هـسرویسـهاي بهداشـتی درکلیـه واحـدها  آشـپزخانه هـا و اتاقهـا و استقرار سـطل آشـغال در )8-3
 خوابگاه توسط پیمانکار انجام خواهد پذیرفت. 

 مدت قرارداد: )4ماده
مــی باشــدکه درصــورت حصــول توافــق بــا کارفرمــا و بــا  روز 20و  مــاه 9بمــدت  20/40/98لغایــت  01/70/97 مــدت قــرارداد ازتــاریخ 

 ابل تمدید خواهد بود.مالحظات قانونی مربوطه ق لحاظ نمودن دستورالعمل ها و
 :مبلغ قرارداد )5ماده

ــه  ــرارداد ماهان ــغ ق ــال و ............................مبل ــرارداد  ری ــل ق ــغ ک ــروف ..............................مبل ــال بح ری
 می باشد. ریال...................... 

 .مثبته بر مبلغ کل افزوده خواهد شدرك امالیات بر ارزش افزوده این قرارداد در صورت ارائه مدتبصره: 
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 ) دستگاه نظارت ونحوه نظارت:6ماده 
 بعنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد. علوم پزشکی مراغه دانشجویی دانشکده امور) مدیریت 1-6
 کارکنان متبوع با ناظر قرارداد می باشد. نظارت براجراي تعهدات قانونی پیمانکار و )2-6
 به پیمانکار با تائید ناظر قرارداد صورت می گیرد. ) کلیه پرداخت ها3-6
 به حسن اجراي قرارداد نظارت نمایند. تا ) ناظرقرارداد یا نمایندگان آن به کلیه کارکنان توسط پیمانکار معرفی می گردد 4-6
ــر و نگهــداري ، رعایــت بهدا5-6 شــت محــیط خوابگــاه ، )درصــورتی کــه کارفرمــا از نحــوه عملکــرد پیمانکــار اعــم از مــدیریت ، تعمی

گزارشات روزانه ارسالی و غیره رضـایت نداشـته باشـد، کارفرمـا مجازاسـت در مرحلـه اول بـا  تـذکر کتبـی و در صـورت تکـرار بـا کسـر 
دیـد ، کارفرمـا مجازاسـت  درصـورت تکـرار و بـه تشـخیص و صـالح  .درصد از مبلـغ ماهانـه قـرارداد بـه عنـوان جریمـه کسـرنماید 10

 ضبط ضمانت نامه اقدام نماید. کسرکلیه خسارات وارده و با جانبه فسخ وقرارداد رایک 
 ) تعهدات پیمانکار:7ماده

باجــدیت تمــام و بارعایــت کامــل اســتانداردها و دســتورالعمل هــاي  تعهــدات مرقــوم را پیمانکــار متعهــد اســت موضــوع قــرارداد و )1-7
 مطابق برنامه اعالمی ناظر قرارداد انجام دهد. جاري و

 متعهــد و پیمانکــار متعهــد اســت متناســب باهریــک ازبنــدهاي موجــود موضــوع قــرارداد نیــروي انســانی کــاردان و متخصــص و )2-7
تحصـیالت مـورد  داراي گـواهی نامـه پایـان خـدمت و امانتـداري و نظرعـدم سـوء پیشـینه ، حسـن شـهرت و شـرایط از همچنین واجـد

بـه  تاییـد و رضـایت نـاظرقرارداد را بـه حجـم خـدمات موضـوع قـرارداد بـه کـارگیرد ومورد نیـاز باتوجـه  نظر کارفرما رابه مقدار کافی و
 دست آورد.

 –ابنیــه خوابگــاه و همچنــین تعمیــرات الزم درکلیــه قســمتهاي الزم ازقبیــل  پیمانکــار متعهــد بــه نگهــداري و حفاظــت ازامــوال و )3-7
 و... می باشد. قفل ها ها و پنجره و پکیچ ، در سرویسهاي بهداشتی وموتور خانه و

 .که کلیه شئونات اسالمی رارعایت  نمایند ارو افراد تحت نظر او متعهد می باشندپیمانک )4-7
.... مــواد  اســباب مــورد نیــاز بــراي اجـراي قــرارداد ماننــد وســایل تنظیفــی ماننــد جــارو وتــی و تـامین مقدارکلیــه مــواد مصــرفی و )5-7

همچنـین ظـروف ، کیسـه زبالـه ، مـواد باغبـانی ، تاسیسـات ، شـارژ دسـتگاههاي آتـش  شوینده ، پاك کننده سم ، ضـدعفونی کننـده و
 دانشکده هیچ مسئولیتی درقبال آنها ندارد. موظف به تامین آنها باشد. و خاموش کن تماماً برعهده پیمانکار بوده و

 برعهـده پیمانکـار خواهـد بـود و مربوطـه تمامـاآمـوزش کارکنـان  حفـاظتی بـوده و یمانکار ملزم به رعایت کلیـه نکـات ایمنـی وپ )6-7
مـالی دانشـجویان  سـهل انگـاري یـا عـدم رعایـت نکـات ایمنـی ضـمن پرداخـت خسـارت وارده جـانی و درصورت بروز حوادث ناشی از

 ( انفجار گاز ، برق گرفتگی .......) دانشکده مستقیما پاسخگو براساس قوانین موجود کشور می باشد ، کارکنان و
هرگونـه افـزایش حقـوق  و درمدت اجراي قرارداد هیچ گونـه تعـدیلی ازبابـت افـزایش هزینـه هـا بـه ایـن قـرارداد تعلـق نمیگیـرد )7-7

و پیمانکـار موظـف بـه پرداخـت ایـن تغییـرات مـی  بـه عهـده پیمانکـار بـودهانجام خواهـد شـد  98دستمزدهاي افراد پیمانکارکه درسال 
 باشد.

 برعهده پیمانکار است.و غذاي نیروي انسانی مجري قرارداد وسایر ملزومات مورد نیاز آنها  ذهاب تامین وسیله ایاب و )8-7
ــرارداد و )9-7 ــان مجــري ق ــرارداد تســویه حســاب کارکن ــا اتمــام ق ــو ، فســخ ی ــوده  درصــورت لغ ــث برعهــده پیمانکــار ب اشــخاص ثال

 وکارفرما دراین گونه موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 نکات ایمنی می باشد. طرف قرارداد موظف به رعایت نظام هاي جاري دانشکده ، حفظ اسرار وپیمانکار  )10-7
گـردد مقـررات قـانون کـار و قـانون تـامین اجتمـاعی را در انجـام وظـایف موضـوع قـرارداد و تعیـین مـزد و ) پیمانکار متعهـد مـی11-7

ایـت نمایـد و هرگونـه پاسـخگویی بـه شـکایات و اجـراي حقوق گروه کارکنـان تحـت پوشـش (مربـوط بـه مـدت زمـان قـرارداد) را رع
 ات قانون کار را به عهده بگیرد.هاي حل اختالف و سایر تعهدآراء مربوط به هیات

 و یا اسکان افراد بدون معرفی ناظر قرارداد و یا نماینده آن را ندارد. پیمانکار حق استفاده غیر )12-7
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خوابگاههـا اطـالع  بـه نـاظر قـرارداد و امـور مشـکلفـورا جهـت رفـع مراتـب را شـکل پیمانکار موظف اسـت درصـورت بـروز م )13-7
 دهد.
 مـوارد تخطـی و نظـر دانشـجویان برسـاند و بـه نحـو مقتضـی بـه سـمع و خوابگـاه رامانکار موظف اسـت مقـررات انضـباطی پی )14-7

 نمایند. مدیریت دانشجویی گزارش یا به ناظر قرارداد و تخلف دانشجویان ازمقررات فوق را
ــی از پیمانکــار موظــف  اســت همکــاري الزم و )15-7 ــد بصــورت کتب ــه جهــت بازدی ــاافرادي ک ــت آموزشــی شایســته ب ، ســوي معاون

 .دانشجویی معرفی میشود راداشته باشد و پژوهشی
باشـد و  ینمـ یقـانون اساسـ 141و اصـل  1337مشـمول قـانون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت مصـوب  دیـنما یاقرار مپیمانکار  )16-7

 نکند . نفعیو ذ میوجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سه چیمتعهد است در طول مدت قرارداد به ه
تجهیــزات خوابگــاه طــی صورتجلســه مــی باشــد  پیمانکــار درشــروع کاردرابتــداي قــرارداد موظــف بــه تحویــل گــرفتن وســایل و )17-7

ــه تحویــل تلقــی خواهــد شــد. و.عــدم تحویــل گــرفتن تجهیــزات بعدازشــروع   پیمانکــار موظــف مــی باشــد درحفــظ و بکــار ، بــه منزل
 .نگهداري تجهیزات خوابگاه کوشا باشد

  می باشد. پیمانکارتاریخ شروع قرارداد به عهده  هزینه آب ، برق ، گاز ، تلفن خوابگاه از) 18-7
هــا ، تختخوابهــا ، کمــدها، موکــت ازیخچالهــا ، اجــاق گاز اعــم مکــانیکی خوابگــاه را پیمانکــار موظــف اســت تجهیــزات برقــی و )19-7
 بـه نحـو صـحیح نگهـداري نمـوده و کـه کارفرمـا بـه طـور امـانی دراختیـار او قـرارداده اسـت را غیـره را تشـک هـا و ، فـرش هـا وها

رصـورتی کـه د درحفظ آن دقـت نمایـد. مسـئولیت حفـظ ونگهـداري کلیـه وسـایل و تجهیـزات تحـویلی برعهـده پیمانکـار مـی باشـد و
ــوده و وي مســبب ایــن مــوارد دانشــجویان باشــند پیگیــر ــه مســئولیتی متوجــه  وصــول خســارت وارده بــه عهــده پیمانکــار ب هــیچ گون

 وارد شــدن خســارت بــه تجهیــزات در یــا تجهیــزات تحــویلی و درصــورت عــدم رعایــت و مفقــود شــدن کــاال و نمــی باشــد. کارفرمــا
ــاري دانشــجویان و ــاه  اثرســهل انگ ــان خوابگ ــا کارکن ــا خســارت وارده را ی ــران و موظــف اســت عین ــاخیر جب ــه منظــور  درصــورت ت ب

کسـرمبلغ هزینـه  تعمیـرات آنهـا بـا یـا ممانعت ازاخالل کمی وکیفی ارائه خـدمات ، کارفرمـا مجـاز اسـت نسـبت بـه خریـد تجهیـزات و
مبلـغ خسـارات پیمانکـار راجریمـه نماید.درصـورت تشـخیص  %10انجام شده ازحق الزحمـه ماهانـه پیمانکـار اقـدام نمایـد. ضـمنا برابـر 

 و مشـمول مـرور زمـان مـی باشـد تعمیـر کارشناسی نماینده کارفرما مبنـی بـر اینکـه خرابـی تجهیـزات فـوق الـذکر دراثـر اسـتهالك و
 .یا جایگزینی تجهیزات فوق بعهده کارفرما خواهد بود

 ندارد . و جزاً ) (کالًرا  ریبه غ قرارداد يحق واگذار ) پیمانکار20-7
 :) تعهدات کارفرما8ماده

 کارفرما بایستی اطالعات الزم راجهت مدیریت بهتر دراختیار پیمانکار قراردهد. )1-8
 رعایـت نمـی کننـد بـا دانشـجویان بـی انضـباط و خـاطی کـه مقـررات خوابگـاه را برخورد بـا کارفرما  همکاري الزم را دررابطه با )2-8

 درمــورد دانشـجویانی کــه خســارت  بـه خوابگــاه وارد نماینــد وحمایـت الزم از پیمانکــار را  همچنــین تعامــل و و نمـود.پیمانکـار خواهــد 
 .خواهد داشت پرداخت نمی نمایند یا اجاره بهاي خوابگاه را

 ) تضمین حسن انجام تعهدات :9ماده
ــانکی  مبلــغ کــل قــرارداد  ضــمانت نامــه درصــد 10پیمانکــار متعهــد اســت جهــت ضــمانت حســن انجــام تعهــدات بــه مبلــغ   )1-9 ب

خواهـد  کسـر پرداخـت بـه پیمانکـار توسـط کارفرمـا بعنـوان تضـمین حسـن اجـراي کـار هـر درصـد از 10 و دراختیار کارفرمـا قراردهـد
 شد.

خــود و ارائــه  کارکنــان پایــان مــدت قــرارداد و درصــورت تســویه حســاب کامــل بــا دانشــکده و در ) تضــامین اخــذ شــده ازپیمانکــار2-9
 همچنـین تسـویه حسـاب کامـل بـا دیگـر مراجـع ذیـربط و اموراجتمـاعی و سـازمان کـار و مفاصا حسـاب ازسـازمان تـامین اجتمـاعی و

 امین اموال حسابداري به پیمانکار مسترد خواهد شد. دانشجویی و امورمدیریت 
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کـه درصورتجلسـه تحـویلی آن درموقـع شـروع بـه کـار ) درصورت بروز خسارت و یـا مفقودشـدن تجهیـزات تحـویلی بـه پیمانکـار 3-9
 .پیمانکار حصول نماید کم وکاست از بدون به امضاي طرفین رسیده ، کارفرما مجازاست خسارات وارده را

 
 :حل اختالف  )10ماده

نداشــته باشــد مســتند قـانونی  قــرارداد پـیش بینــی نشـده و مفـاد درصـورت بــروز هرگونـه اخــتالف فـی مــابین طـرفین قــرارداد کــه در
ــده پیمانکــار و ــا رســیدگی درصــورت عــدم حصــول ســازش از نخســت  موضــوع درکمیســیونی مرکــب از نماین ــق مراجــع  کارفرم طری

 قضایی اقدام خواهد شد.
 

 : ) نشانی واقامتگاه طرفین جهت انجام مکاتبات11ماده
دانشــجویی دانشــکده  پژوهشــی واونــت آموزشــی، مع –روبــروي دانشــگاه پیــام نــور  –جــاده مراغــه تهــران  –نشــانی کارفرمــا : مراغــه 

 علوم پزشکی مراغه
 :041-37276363تلفن : 

 .....................................................................................................................اقامتگاه پیمانکار:  نشانی و
 ......................................................تلفن همراه : 

نشانی هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلی طـرفین مـی باشـد لـذا مکاتبـات رسـمی وارسـال مراسـالت ازطریـق نشـانی هـاي فـوق الـذکر 
اینـد درغیـراین مطلـع نم "سـاعت یکـدیگر راکتبـا 48قانونی تلقـی مـی شـود درصـورت تغییـر نشـانی ، طـرفین موظفنـد ظـرف مـدت 

 عدم اطالع پذیرفته نمی باشد. عذر کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و ابالغ اوراق معتبر است و نظر صورت آدرس قبلی از
 ) نسخ قرارداد :12ماده 

اندیشـه بـه پیوسـت ، صورتجلسـه هـاي تحویـل وسـایل وتجهیـزات ، ابنیـه تاسیسـات خوابگـاه و یـک تبصـره مـاده  12 این قرارداد در
بـراي  از نسـخ در حکـم واحـد اسـت کیـاعتبـار هـر  و مبادلـه گردیـد درتاریخ مثبوت مابین طرفین تنظـیم امضـاء و آئین نامه اسکان و

    .قائم مقام قانونی آنها الزم االجرا می باشد طرفین و
 
 

 :پیمانکارمهر و امضاي                                                :                      کارفرمامهر و امضاي 

 نام و نام خانوادگی:                                    دکتر غالمرضا فرید اعالیینام و نام خانوادگی:
 مدیر عامل مت:س                                                 پژوهشی دانشجوییمعاون آموزشی،  سمت:

 
 

 کارشناس امور حقوقی:
 یعقوب کریمینام و نام خانوادگی: 
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 جدول قیمت پیشنهادي: 
 
 

 قیمت پیشنهادي نام و نام خانوادگی ردیف
1   

  آدرس و شماره تماس پیمانکار: 

 
وابگاهها از تاریخ جهت رویت خوابگاههاي مورد نظر می توانید با هماهنگی سرپرست خ توضیحات: •

 از محل بازدید فرمایید.  06/97/ 25لغایت  22/06/97
لغایت  21/06/97فعالیت) از تاریخ مجوز  –تحویل مدارك ( فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تاریخ  •

 خواهد بود.  25/06/97
 
 

 آدرس کارفرما: 

معاونت آموزشی، پژوهشی و  -روبروي دانشگاه پیام نور -جاده تهران 2کیلومتر  -میدان مجلس –مراغه 

 دانشجویی ( دانشکده پرستاري سابق ) 


