قرارداد خريد خدمات حجمي

دانشگاه تهران

اين قرارداد بر اساس......................................................هيات امناء دانشگاه تهران و همچنين موضوع تصويبنامه شماره  /38326ت 27506هـ مورخ  1381/9/5هيأت وزيران  ،بين آقا/خانم  ..................به عنوان نماينده
دانشگاه تهران و طرف قرارداد با مشخصات زير منعقد مي گردد:
-1نام شرکت(طرف قرارداد):
شماره ثبت شرکت:
شناسه ملي:
شماره ثبت روزنامه رسمي:

تاريخ ثبت شرکت:
کد اقتصادي:
تاريخ ثبت روزنامه رسمي:

-2شماره و تاريخ صالحيت شرکت:
شماره:

تاريخ:

 -3نام نماينده شرکت طرف قرارداد:

سمت:

 -4شماره و تاريخ مناقصه
شماره :

توسط:

تاريخ:

-5شرح خدمات قرارداد:
 -4-5کيفيت کار :به شرح قرارداد و ضمائم
 -5-1نوع کار :به شرح قرارداد و ضمائم
 -5-5امکانات و تجهيزات مورد نياز :به شرح قرارداد و ضمائم
 -5-2واحد کار :به شرح قرارداد و ضمائم
 -6-5ساير:
 -5-3حجم کار :به شرح قرارداد و ضمائم
 -5-7به شرح قرارداد و ضمائم و جزئيات و تعهدات مندرج در آن و ساير اسناد پيوست که به امضاء طرفين رسيده و جزء الينفک قرارداد است.
-7تاريخ خاتمه قرارداد:

-6تاريخ شروع قرارداد:

 -8مبلغ قرارداد:
 -8-1حجم عمليات مورد نظر (:بسته به نوع قرارداد)
تعداد..................متر مربع موتورخانه بدون چيلر
تعداد ...............دستگاه کولر گازي
تعداد ...............دستگاه کولر آبي
 ...............مترمربع فضاي سبز
تعداد................دستگاه پکيج
تعداد..................متر مربع موتورخانه با چيلر
...................پرس غذا
......................متر مربع محوطه بدون فضاي اداري و فضاي سبز
...................متر مربع فضاي فيزيکي اداري
تعداد ...................دستگاه کامپيوتر
..................متر مربع سوله ورزشي
تعداد...................دستگاه آسانسور
تعداد................دستگاه مانيتور
تعداد................دستگاه اسکنر
تعداد ...............دستگاه چاپگر
-8-2تعرفه واحد عمليات(:بسته به نوع عمليات)
به ازاي هر موتورخانه بدون چيلر ساالنه  18.000ريال بر اساس متر مربع
به ازاي هر دستگاه کولر گازي ساالنه يک ميليون ريال
به ازاي هر دستگاه کولر آبي ساالنه 500.000ريال
به ازاي هر دستگاه پکيج ساالنه  600.000ريال
ساختمان به ازاي هر موتورخانه با چيلر و تجهيزات مکانيکي خاص ساالنه  42.000ريال بر اساس متر مربع ساختمان
به ازاي هر دستگاه آسانسور ساالنه 25.000.000ريال
به ازاي هر متر مربع فضاي فيزيکي اداري ساالنه  500.000ريال
به ازاي هر مترمربع فضاي سبز ساالنه  250.000ريال
به ازاي هر متر مربع محوطه بدون فضاي اداري و فضاي سبز ساالنه  100.000ريال
به ازاي هر متر مربع سوله ورزشي ساالنه  300.000ريال
به ازاي هردستگاه اسکنر...................ريال
به ازاي هردستگاه چاپگر .....................ريال
به ازاي هردستگاه کامپيوتر......................ريال
به ازاي هر پرس غذا..........................ريال
به ازاي هر دستگاه مانيتور................ريال
ريال

ريال

 -8-3ارزش هر واحد کار( :ماهيانه)
ريال
 -8-4کل مبلغ قرارداد( :يازده ماه) 11ماه
 -8-5نحوه پرداخت پس از کسر کليه کسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت :
مرحله به شرح زير صورت مي گيرد :
پرداخت براساس تأييد کارفرما در
ريال در تاريخ
الف -پيش پرداخت به مبلغ
ريال در پايان هر ماه
ب -پرداخت هاي ماهانه به مبلغ
ج-پرداخت آخرين قسط از مبلغ قرارداد و استرداد سپرده حسن اجراي قرارداد منوط به ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعي ميباشد.
ريال

د -ساير اشکال پرداخت ( در صورت توافق ) :
 -8-6کاهش يا افزايش :
الف -کارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان کار با اعالن به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را متناسباً تا  %25درصد کاهش يا افزايش دهد .
ب -کارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي ( امور نگهباني  ،امور نقليه  ،امور چاپ و انتشارات  ) .... ،در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با کاهش
مبلغ قرارداد ( حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذکور ) به شرکت طرف قرارداد اعطا نمايد .
ج -کارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي  ،شرايط اختصاصي را که الزم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .
نکته :در صورت ارائه گواهي نامه و مدارک مثبته دال بر ثبت نام و واريز ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکار ،دانشگاه مجاز خواهد بود نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به پيمانکار اقدام نمايد.
 -9محل تامين اعتبار :مبلغ قرارداد مندرج در بند  ،8از محل  .....................................................قابل پرداخت است.
 -10اين قرارداد با توجه به ماده  188قانون کار و تبصره  3ماده  3آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران از شمول قانون کار خارج مي باشد.
 -11تعهدات قرارداد
 -11-1تعهدات کارفرما :
الف -کارفرما يک نفررابه عنوان نماينده تام االختيارخودجهت همکاري و ايجاد هماهنگي هاي الزم کتباً به شرکت طرف قراردادمعرفي مي نمايد.
ب -کارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته  ،پرداخت نمايد و در صورت تأخيرنيز خسارت مربوط را پرداخت نمايد.
ج -کارفرما متعهد مي شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار شرکت طرف قرارداد  ،قرار دهد .
د -کارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد  ،حداقل يک ماه قبل از فسخ موضوع را کتباً به پيمانکار اطالع دهد.
ه -کارفرما مکلف است تضمين حسن انجام کار و اجراي کليه تکاليف قانوني و هر نوع پاسخگويي به مراجع ذيربط را از شرکت طرف قرارداد حداکثر به ميزان  %5کل قرارداد اخذ نمايد .
 -11-2تعهدات شرکت طرف قرارداد :
الف -شرکت طرف قرارداد يک نفر را به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفي مي نمايد .
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ب -شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد نيروي انساني واجد شرايط  ،امکانات وتجهيزات را به ميزان کافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گيرد .
ج -شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي که به تأييد کارفرما مي رساند انجام دهند .
د -شرکت طرف قرارداد اعالم مينمايد ،مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت نبوده وتعهد مينمايد که تا پايان مدت قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در
موضوع اين قرارداد سهيم و ذينفع نکند .در صورت تخلف ،جبران کليه خسارات وارده به کارفرما و اشخاص ثالث بر عهده شرکت است.
ه -شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد مقررات قانون کار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شکايات و اجراي آراء
مربوط به هيأت هاي حل اختالفات کارگري وسايرتعهدات قانون کار را به عهده بگيرد .
و -شرکت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر کالً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .
ز -هر گونه تغيير در وضعيت شرکت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت  5روز کتباً به کارفرما اعالم گردد .
ح -شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده است به کارفرما و دفترنظارت برامورپيمانهاي دانشگاه
ارائه نمايد .
ط -در صورت فسخ  ،لغو يا اتمام قرارداد  ،تسويه حساب قانوني کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد مي باشد .
ي -شرکت طرف قرارداد متعهد ميگردد براي نيروي انساني شرکت در موارد ضروري که به سالمت افراد مربوط است کارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد .
ک -شرکت متعهد ميگردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي الزم را به کارکنان خود (جهت واگذاري کار) بدهد .
ل -ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کيفيت انجام کار آنان به عهده شرکت است و شرکت در مقابل کارفرما پاسخگوست .
م -شرکت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دانشگاه  ،حفظ نکات ايمني مي باشد .
ن -شرکت طرف قرارداد بايد کليه امکانات ايمني و تجهيزات الزم براي محافظت در قبال حوادث ناشي از انجام کار را براي کارگران تحت امر فراهم سازد و مسئوليت کليه حوادث ناشي از کار بر عهده پيمانکار
است و کارفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
س -شرکت طرف قرارداد متعهد است ،در امور ارجاع شده از سوي کارفرما ،حسب مورد کليه اقداماتي که براي حفظ و صيانت حقوق دانشگاه الزم و ضروري است در چارچوب قانون و قرارداد انجام دهد.
ي -شرکت طرف قرارداد متعهد است ،در حفظ اسناد و اموال تحويل شده از طرف کارفرما کوشا بوده و کليه اطالعات و اسراري را که به مناسبت انجام وظيفه بدست مي آورد و يا در اختيار وي گذاشته مي شود
به کلي محرمانه و جزء اسرار حرفه اي دانسته و ضمن رعايت امانتداري و حفظ اسرار حرفهاي ،ضوابط و مقررات دانشگاه را نيز کامالً رعايت نمايد.
ف -پرداخت کليه کسورات قانوني متعلق قرارداد ،به عهده شرکت طرف قرارداد است که راساً توسط کارفرما کسر و به حساب اداره کل يا ارگانهاي ذيربط واريز خواهد شد.
ص -شرکت طرف قرارداد ،مسئول اقدامات کارکنان تحت امر خود ميباشد .جبران کليه خسارتي که از فعل يا ترک فعل کارکنان و يا اشياء تحت تصرف يا متعلق به آنان ،به اموال ،تجهيزات ،تاسيسات دانشگاه و
يا اشخاص ثالث وارد شود ،بر عهده شرکت مي باشد .بديهي است مسئوليت شرکت به نحو يادشده ،رافع مسئوليت¬هاي حقوقي کارکنان مذکور نخواهد بود.
 -3-11تضمين قراردادي:
شرکت طرف قرارداد همزمان با امضاي قرارداد ،يک فقره ضمانت نامه بانکي شماره  .....مورخ ......صادره از بانک /.............چک تضمين شده /رسيد واريز وجه نقد به مبلغ  ............ريال(معادل  5درصد کل مبلغ
قرارداد) را به عنوان ضمانت انجام تعهد به دانشگاه تحويل نمود .همچنين بابت تضمين حسن اجراي قرارداد ،معادل  5درصد از هر پرداخت به شرکت کسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود .چنانچه شرکت
از انجام تعهدات قراردادي و قانوني خود امتناع کند و يا اينکه تعهدات خود را به طور ناقص انجام دهد ،دانشگاه حق دارد ،بدون هيچ قيد وشرطي و به طور غيرمشروط ،تضمين و سپرده حسن انجام قرارداد را به
نفع خود برداشت نمايد .برداشت تضمين و سپرده حسن انجام کار ،مانع از مطالبه خسارات وارده به دانشگاه ،از مطالبات ،اموال و دارائيهاي شرکت نميباشد .تضمين و سپرده مذکور ....... ،ماه پس از انقضاي
مدت قرارداد ،پس از تسويه حساب نهائي و ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعي ،در صورت عدم وصول شکوائيه و دستور مقام قضائي مبني بر منع پرداخت يا توقيف آن ،با درخواست شرکت مسترد خواهد شد.
 -11-4مواردي که در اين قرارداد براي آنها تعيين تکليف نشده و يا مسکوت مانده است ،تا زمان تصويب هيات امنا دانشگاه ،تابع قوانين و مقررات عمومي کشور خواهد بود.
 -12نظارت :
 -1-12کارفرما موظف است حسب کميت و کيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را که صالحيت آنان به تأييد باالترين مقام کارفرما رسيده است  ،به عنوان ناظر به طرف قرارداد
معرفي نمايد .
 -2-12کليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تأييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .
 --3-12نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شرکت و کارکنان متبوع آنها با ناظر است .
 -4-12ناظر به کليه کارکنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شرکت وکارفرما نظارت نمايد و مشکالت به ناظر منعکس گردد.
 -5-12ناظر بايد مکانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .
 -6-12در صورتي که کارفرما تشخيص دهد که شرکت کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام کار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند  ،بايستي در
جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط ) و جايگزيني شرکت ديگر اقدام نمايد و شرکت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
 -13شرايط عمومي قرارداد :
 –1-13در صورتيکه کارفرما از خدمات افراد شرکت رضايت نداشته باشد  ،شرکت مکلف است با اعالم کارفرما نسبت به جايگزيني فرد مورد نظر اقدام نمايد .
 -2-13کارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شرکت در زمينه قانون کار  ،قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعي  ،سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع
قانوني ذيربط و ذيصالح ،هيچگونه مسئوليتي ندارد .
 -3-13کارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شرکت طرف قرارداد را نظير معرفي کارکنان  ،نحوه مديريت و  ...از خود سلب مي نمايد .
 -4-13در صورتي که براساس گزارش کتبي ناظر  ،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر کمي يا کيفي کوتاهي يا قصور داشته باشد :
 در مرحله اول  %5جريمه از رقم مورد تعهد کسر مي شود  (.کل مبلغ ماهانه ) در مرحله دوم  %10جريمه از رقم مورد تعهد کسر مي شود  (.کل مبلغ ماهانه ) در مرحله سوم  %20جريمه از رقم مورد تعهد کسر مي شود  (.کل مبلغ ماهانه ) در مرحله چهارم موضوع در کميته اي با حضور نمايندگان کارفرما ،طرف قرارداد و ناظر  ،بررسي و تصميم گيري مي شود  ،حکم تصميمات کميته الزم االجرا است . -5-13هر گونه قرارداد که نتيجه آن بکارگيري نيروي انساني باشد ممنوع است .
-14در موارد زير کارفرما مي تواند قرارداد را فسخ کند:
 -1شرکت از انجام هر يک از تعهدات مندرج در اين قرارداد آن امتناع نمايد ويا تعهدات خود را به طور ناقص انجام دهد.
 -2شرکت در انجام تعهدات قراردادي تاخيرداشته باشد.
 -3شرکت بدون اجازه کارفرما ،تمام يا جزئي از قرارداد را به شخص ثالث واگذار نمايد.
در صورت تحقق هر يک از موارد فوق ،کارفرما ميتواند بدون مراجعه به مقامات قضايي و صرفاً با ارسال نامه کتبي قرارداد را فسخ نمايد و تضمينو سپرده حسن اجراي قرارداد را به نفع خود برداشت نمايد.
برداشت وجوده مذکور مانع از جبران خسارات وارده به کارفرما از ساير اموال و دارائيهاي شرکت نخواهد بود.

قرارداد خريد خدمات حجمي

دانشگاه تهران

 -15نشاني طرفين جهت انجام مکاتبات :
 -1-15نشاني کارفرما :
نشاني :
تلفن :
نشاني پست الکترونيک :
 -2-15نشاني شرکت طرف قرارداد :
نشاني :
نشاني پست الکترونيک :
نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريق نشاني هاي فوق الذکر قانوني تلقي ميشود .در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت  48ساعت
يکديگر را کتباً مطلع نمايند .در غير اين صورت کليه نامه ها ابالغ شده تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد .
 -16ضوابط خاص قرارداد:

ندارد

دارد – به شرح :

 -17نماينده دانشگاه تهران ،به شرح مندرج در ابتداي اين قرارداد ،به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص مي شود.
 -18اين قرارداد در  18ماده و  3نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند ،تنظيم و امضاء و مبادله گرديده که طرفين ملزم و متعهد به اجراي آن هستند.
نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده شرکت طرف قرارداد

نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دانشگاه

