
 

 

 

 

 شود.منعقد می این قرارداد با استناد به صورتجلسه کميسيون معامالت و دستور ریاست محترم دانشگاه

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پایه زنجان نام دستگاه )كارفرما(: -1ماده 

 : رئيس پارک علم و فناوری دانشگاهنام و سمت نماينده دستگاه -2ماده 

                                                       شود:  نام شركت )طرف قرارداد( كه در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي -3ماده 

 عامل شرکت:  مدیر

  تاريخ ثبت شركت:                           شماره ثبت شركت : -4ماده 

 شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت -5ماده 

  توسط:                                                         شماره: 

 نام نماينده شركت طرف قرارداد و سمت آن:  -6ماده 

عبارت است تأمين نيروی انسانی جهت انجام خدمات نگهبانی، نظافتی، بهداشتی، آبدارخانه،  رداد:موضوع قرا 7ماده 

 باغبانی، فضای سبز، تاسيسات، جابجایی اثاثه و وسایل و ملزومات اداری و خدمات اضطراری.

 مکان و حجم كار به شرح ذيل است:  -1-7

 ( ICT)مرکز رشد متر مربع ساختمان پارک علم وفناوری  5000

 متر مربع ساختمان مرکز رشد علوم و فناوری های نوین  2550

 خانه علم 1700

 امور نظافت:   -2-7

 امور نظافت:  

ها، راهروها، ها و کف اتاقهای بهداشتی و آبدارخانهها، سرویسها، دربها، صندلیکليه ميزها، مبلنظافت روزانه  -1

تميز کردن داخل آسانسورها، صورت بهداشتی و خارج کردن آنها،  زباله به هایها، حمل و تخليه سطلپلهراه

ها و خيابانها و فضای داخل درختكاری شده، ساختمان، ها و پارکينگها، حياط و محوطه جلوی ساختمانپنجره

بازدید برد و کالسها، جارو کردن کالسها بوسيله جاروبرقی و مرتب نمودن صندلی کالسها و تميز کردن وایت

 اتاق کارکنان، و نظائر آنها طبق برنامه دانشگاه.

ها، نظافت و تميز کردن ها و پلهراهروها و سالن ها، شستشویهای ساختمانها و شيشهکليه پنجرهنظافت هفتگي  -2

 های چوبی و نمودارهای نصب شده برروی دیوارها و نظافت کليه انبارها و ها و قابهای عكس و تمثالقاب

ها و  گردگيری آن، بازدید ها و طبقات زیر زمين و پشت بام، محوطه اطراف، نظافت قفسهها و تلفنخانهورخانهموت

 های گردون.های صندلیها و جای دست صندلی و پایهصندلی



ها و ها، پردهها و پنجرههای موجود، دربشامل تميز کردن کليه حبابهای روشنائی و المپنظافت ماهانه  -3

 های تلفن، شستشوی کامل. دستگاه

 خدمات اضطراري -4-7

ها و پاشی ساختمانها و کليه خيابانها و محوطه، سمسوزی فضای سبز، برف روبی باماز قبيل پيشگيری از آتش

 اداری واحدهای تابعه. جایی اثاثه، وسائل و ملزوماتها، جابهها و توالتمحوطه، رفع گرفتگی ابتدائی دستشویی

 نگهباني -5-7

اضافه تمامی ایام تعطيلی، زیر نظر حراست دانشگاه همه روزه به  (7ماده  1-7مكانها )مندرج در بند نگهبانی از 

 باشد.دانشگاه، بعهده شرکت خدماتی می

 شده و غيره. ها، محوطه فضای سبز و درختكاریکليه ساختمانسوزی داخل و خارج جلوگيری از سرقت و آتش -1

ها ها، کنترل ورود و خروج و ثبت کليه ورود و خروجمحافظت از درختان جهت جلوگيری از شكستن شاخه -2

 طبق برنامه دانشگاه.

ها، انبارها، کليه تجهيزات داخل باشد موتورخانهدر اختيار پرسنل پيمانكار میکه حفظ و نگهداری اموال  -3

کار خدمات و تمامی اموال موجود در ساختمان پارک علم و وازم ، تاسيسات لساختمانهای اداری، آموزشی

 فناوری و تكنولوژی دانشگاه.

مرکز رشد فناوری های و محافظت و جلوگيری از ورود افراد متفرقه به داخل محوطه پارک علم و فناوری و  -4

 دانشگاهخانه علم 

کاری پارک علم و فناوری بعد از اتمام ساعتها و امورات دیگر ها، شيرهای آب، المپبازدید کليه درها، پنجره -5

و بيو تكتولوژی دانشگاه و گزارش کامل کتبی در مورد باز بودن درب، پنجره و روشن ماندن المپ اتاقها و 

 ها و غيره به کارفرما.ها و نشت آب، گرفتگی لولهخرابی شيرآالت، المپ

محدودة درختكاری، ثبت ورود و خروج در ها محوطه، داخل زنی در داخل و اطراف کليه ساختمانگشت -6

دانشگاه و در جاهای دیگر بنا به درخواست  مرکز رشد فناوری و خانه علمهای پارک علم و فناوری و ورودی

 ها به کارفرما.کارفرما و ارائه گزارش کتبی ورود و خروج

 : کليه امورات محوله به پيمانكار مسئوليت تضامنی دارد.تبصره

خودروهای تحویلی پارک علم و فناوری و بيو تكتولوژی دانشگاه به شرکت فقط جهت استفاده در محوطه  -7

دانشگاه و در راستای این قرارداد خواهد بود و خروج از پارک علم و فناوری دانشگاه نيز با هماهنگی کارفرما 

 .گرفتیا نماینده وی صورت خواهد 

 تعهدات پيمانکار  -8ماده  

مكلف است به منظور ارتباط با کارفرما و انجام امور افراد خدماتی و پشتيبانی یك نفر نماینده تام  پيمانكار -1

االاختيار )مستقر در ساختمان اصلی( با توافق کارفرما معرفی که همه روزه در ساعات اداری در محل تعيين شده 

 جهت انجام امور مربوطه حضور داشته باشند.



ی کليه افراد شرکت )نظافتی و پشتيبانی و اداری( را در ارتباط با موضوع قرارداد به پيمانكار موظف است اسام -2

 کارفرما ارائه نماید. افزایش و یا کاهش نيرو فقط با اجازه کارفرما و به صورت مكتوب خواهد بود.

نی ضرر و زیان و نقصا پيمانكار و کارکنان وی موظف به حفظ و صيانت از لوازم و اموال موجود بوده و چنانچه :1تبصره

دانشگاه که در تحویل شرکت  مرکز رشد فناوری های نوین و خانه علمهای پارک علم و فناوری و به اموال و دارائی

پيمانكار وارد گردد و محرز شود که امر ناشی از تخلف و یا قصور و اهمال کاری پيمانكار و یا کارکنان وی بوده پيمانكار 

یان وارده خواهد بود تعيين خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما صورت خواهد گرفت و باید مسئول جبران ضرر و ز

 هنگام اتمام قرارداد تمامی اموال در اختيار را کالً مطابق صورت مجلس تنظيمی به کارفرما تحویل نماید.

اداری، آموزشی، کتابخانه، دفتر ها، ها )دانشكدهپيمانكار مكلف است نامه و وسایل ارسالی تمامی قسمتها، بخش -3

ریاست، دفتر معاونت، دفتر امور اجرایی، امور مالی( را طبق برنامه تنظيمی از طرف کارفرما بصورت ساعتی در 

 جا نماید.طول روز جابه

پيمانكار مكلف است نيروهای انسانی خود را طبق ليست پيوست در قسمتهایی که کارفرما معين نموده بكارگرفته  -4

دانشگاه در  و مرکز رشد فناوری های نوین و خانه علماز به استفاده نفرات مشغول در پارک علم و فناوری و مج

و بيو تكتولوژی دانشگاه و یا قسمتهای دیگر دانشگاه از وقت اداری در بيرون از پارک علم و فناوری وقت و خارج 

 باشد.نمی

 المت جسمانی و روحی و روانی کامل برخوردار باشند.پيمانكار موظف به بكارگيری افرادی است که از س -5

 می باشد..................................نشانی دفتر کار پيمانكار در زنجان :  -6

های مورد نياز ابالغ شده از طرف کارفرما در طول مدت پيمانكار موظف است با هماهنگی دانشگاه، آموزش -7

حریق و یك دوره آموزش مهمانداری( با هزینه خود، برای هر پرسنل قرارداد همانند )آموزش ایمنی و اطفاء 

 اجرا نماید

 باشد.های جاری دستگاه، حفظ اسرار و نكات ایمنی میپيمانكار موظف به رعایت نظام -8

االمر به عهده پيمانكار بوده و کليه تعهدات و مسائل پرسنلی و هرگونه خسارت جانی ناشی از کار پرسنل تحت -9

 فرما مسئوليتی نخواهد داشت.کار

 گردد امكانات و تجهيزات را به ميزان کافی جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد به کار گيرد.پيمانكار متعهد می -10

رساند بندی که به تایيد دستگاه نظارت میگردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانپيمانكار متعهد می -11

 انجام دهد.

 روز کتبا به کارفرما اعالم گردد 5بایستی ظرف مدت يير در وضعيت شرکت پيمانكار میهرگونه تغ -12

در صورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به کار گرفته شده در موضوع پيمان بعهده  -13

 باشد.پيمانكار می

ضروری که به سالمت افراد مربوط است تمهيدات گردد برای نيروی انسانی خود در موارد پيمانكار متعهد می -14

 الزم را انجام و کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.



ضمانت حسن رفتار و اخالق پرسنل و کيفيت انجام کار آنان به عهده پيمانكار است و پيمانكار در مقابل دستگاه  -15

 باشد.نظارت پاسخگو می

خت حقوق و مزایای ماه قبل پرسنل خود را که به نحوی به تایيد آنان پيمانكار موظف است هر ماه ليست پردا -16

 رسيده باشد و نيز ليست تایيد شده پرداخت بيمه پرسنل خود را به کارفرما ارائه نماید. 

باشد.پرداختهای فوق می بایست با رعایت پرداخت صورت وضعيت ماههای بعدی منوط به ارائه مدارک مذکور می

 و تامين اجتماعی صورت پذیرد. تمام قوانين کار

صدور فيش حقوقی سه برگی که یك برگ آن به پرسنل و یك برگ آن به دستگاه نظارت ارائه خواهد شد و  -17

 ها و کسور پرسنل به تفكيك و به صورت کامال روشن )غير مبهم( در آن درج شده باشد.کليه دریافت

های رسمی جهت واریز داز( به نام هر یك از پرسنل در بانكانافتتاح یك فقره حساب بانكی )جاری یا پس -18

 حقوق و مزایای پرسنل.

خود را داشته باشد عدم پرداخت وجه صورت  حداقل یك ماه حقوق پرسنلپيمانكار بایستی توان مالی پرداخت  -19

 تواند دليل دیرکرد پيمانكار در پرداخت حقوق پرسنل خود باشد بطوریكه وضعيت پيمانكار از سوی کارفرما نمی

کليه پرسنل پيمانكار باید تا پایان ماه حقوق خود را دریافت کرده باشند در صورت عدم رعایت این بند کارفرما       

 تواند نسبت به فسخ قرارداد و جریمه نمودن پيمانكار اقدام نماید.می

گيرد، تحویل کارفرما نماید. شود تضمينی معادل ارزش اموالی که در اختيار پرسنل وی قرار مید میپيمانكار متعه -20

 کند.ميزان این تضمين را امور مالی کارفرما تعيين می

های مرتبط جهت کارکنان تحت امر طبق روال بر عهده های ایاب و ذهاب و سایر هزینهتامين وسيله و هزینه -21

 باشد و کارفرما از این بابت تعهدی ندارد.پيمانكار می

های وزارت کار و امور ها و دستورالعملعيدی، پاداش و مزایای پایان کار و سایر مطالباتی که به موجب بخشنامه -22

 گيرد توسط پيمانكار به پرسنل پرداخت و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.اجتماعی به پرسنل پيمانكار تعلق می

دهد و در صورت  های الزم را توسط امور مالی و سایر عوامل انجام میکارفرما به صورت مستمر بررسی: 2ه تبصر

مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استيفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی 

امور اجتماعی، کارفرما حسب اعالم وزارتخانه یاد شده  نماید. در صورت احراز تخلف توسط وزارت کار ومنعكس می

های زیربط گزارش نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد نمود و موضوع را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر ارگان

 خواهد نمود و در این صورت خسارات وارده به کارفرما نيز از پيمانكار مطالبه و وصول خواهد شد.

ر صورتی که کارفرما متوجه تخلف پيمانكار شود پرداختی به پرسنل پيمانكار از محل مبلغ قرارداد از طریق د:  3تبصره 

 های مدیریتی پيمانكار بعالوه جریمه متعلقه کسر خواهد گردید.امور مالی انجام خواهد نمود و هزینه فوق متناسبا از هزینه

ون کار و قانون تامين اجتماعی را در انجام وظایف موضوع شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قان -23

قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هر گونه پاسخگوئی به شكایات و اجرای آراء مربوط به 

هيات های حل اختالف کارگری و سایر تعهدات قانون کار و پرداخت خسارت به پرسنل به عهده پيمانكار می 

 باشد.



کل مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتبر و  %5ه منظور حسن اجرای قرارداد طرف قرارداد موظف است به ميزان ب -24

 قانونی بسپارد.

اولویت در تامين نيروهای انسانی مورد نياز برای انجام موضوع قرارداد، نيروهای شرکتی شاغل در پارک علم و  -25

شگاه در سالهای گذشته می باشد و هر گونه جایگزینی یا معرفی دان مرکز رشد فناوری های و خانه علمفناوری و 

 نيروی جدید می بایست با هماهنگی کارفرما انجام شود.

در صورت درخواست کارفرما پس از اتمام قرارداد، پيمانكار مكلف به ادامه ارائه خدمات حداکثر تا دو ماه پس  -26

 باشد.از اتمام قرارداد می

 ساعت می باشد. 192ساعت و ماهيانه  44پرسنل خدماتی به صورت هفتگی  کارکرد کليه -9ماده 

از هر پرداخت پيمانكار ، کسر و در نزد کارفرما نگهداری و پس از  %10همه ماهه به منظور حسن انجام کار  -10ماده 

انكار مبالغ مذکور ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعی و تسویه حساب کامل با کارکنان تحت امر توسط پيم

 مسترد خواهد شد.

 مدت انجام كار -11ماده 

 شود.منعقد می 31/01/1401لغایت پایان روز  01/02/1400این قرارداد بمدت دوازده ماه شمسی از تاریخ 

 

 مبلغ قرارداد : -12ماده 

برنده مناقصه ریال بر اساس قيمت                       ریال ساالنه و ماهيانه                      بلغ قرارداد :حدودًا کل م

 اعالمی برابر صورتجلسه کميسيون مناقصه می باشد.

ساعت و بر مبنای کارکرد واقعی و تایيد پارک  فه کار حداکثر ماهانه به ميزان     در صورت وجود اعتبار اضا -1

 علم و فناوری و بيو تكتولوژی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 نحوه پرداخت:  -13ماده 

ارائه صورت وضعيت به صورت ماهانه از سوی پيمانكار در پایان ماه و تائيد کارکرد توسط کارفرما پس از کسر کليه 

 کسور قانونی و جرایم احتمالی به صورت ماهيانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.

 ( كسور قانوني14ماده 

 ليات و غيره به عهده پيمانكار خواهد بود .کليه کسور قانونی اعم از بيمه ما

 ( اختيارات كارفرما15ماده 

کند در چارچوب قوانين و مقررات از نيروی انسانی شاغل در تواند به نحوی که صرفه و صالح او ایجاب کارفرما می -1

 شرکت استفاده نماید.

 غيره از پرسنل پيمانكار استفاده نماید.تواند در مواقعی مانند برگزاری مراسمات و سمينارها و کارفرما می -2

کارفرما متعهد می شود طی سال جاری در صورت تأمين منابع مالی نسبت به محاسبه مزد پایه سنواتی شاغلين  -3

 برابر قانون کار اقدام و پرداختيها را انجام دهد.



 ( رعايت موارد ايمني و زيست محيطي16ماده 

های ایمنی و بهداشتی وزارت کار، وزارت د که با قوانين و مقررات و دستورالعملپيمانكار اقرار و اعتراف می نمای -1

 ها می داند.نيرو، بهداشت و درمان و موارد مشابه آشنائی کامل دارد و خود را موظف به رعایت آن

جر پيمانكار موظف است، کليه حوادث جزئی )حوادث منجر به بهبودی کامل( و تمامی حوادث کلی )حوادث من-2

به نقص عضو، قطع عضو و مرگ( ناشی از کار را در اسرع وقت به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعالم و نيز 

 مراتب را به پارک علم و فناوری و بيو تكتولوژی دانشگاهتحصيالت تكميلی علوم پایه زنجان گزارش نماید.

حوادث احتمالی منجر به صدمه های بدنی یا نقص عضو تبصره: پيمانكار موظف است که پرسنل خود را در مقابل 

یا فوت نزد یكی از شرکتهای بيمه ای معتبر بيمه نماید. بدیهی است که در صورت ورود خسارت اعم از جانی و 

مالی به پرسنل طرف قرارداد یا اشخاص ثالث، پيمانكار ملزم و موظف به جبران خسارات وارده می باشد و پاسخگویی 

 ن احتمالی نيز به عهده پيمانكار می باشد و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در این خصوص نخواهد داشت.به شاکيا

 ( واگذاري قرارداد به غير17ماده 

در صورتيكه پس از عقد قرارداد وقوف حاصل شود که پيمانكار تمام یا قسمتی از عمليات موضوع قرارداد را بدون اطالع 

شخص حقيقی یا حقوقی دیگری واگذار کرده باشد قرارداد فسخ خواهد شد و تضمين بانكی و موافقت کتبی کارفرما به 

ارائه شده به نفع پارک علم و فناوری و بيو تكتولوژی دانشگاهضبط خواهد شد و پيمانكار هيچگونه حق اعتراضی نخواهد 

 داشت.

 ( اختالفات 18ماده 

مابين حل نشود موضوع اختالف توسط هيأتی از داوران مذاکره فی در صورتيكه اختالف ناشی از اجرای قرارداد از طریق

متشكل از نماینده طرف قرارداد و نماینده کارفرما و یك نفر کارشناس با معرفی دادگستری مطرح و حل و فصل خواهد 

 گردید. رأی صادره از طرف داوران با اکثریت آراء برای طرفين الزم االجرا است 

 بر قرارداد ( قانون حاكم19ماده 

 باشد.مواردی که در این قرارداد صریحا مشخص نشده، تابع قوانين کشور جمهوری اسالمی ایران می

 هاي قانوني( ممنوعيت20ماده 

نماید مشمول مفاد الیحه قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معامالت پيمانكار اعالم می

 باشد.نمی 1337دیماه دولت و کشوری مصوب 

 ( موارد فسخ قرارداد21ماده 

در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما به صورت یك طرفه قابل فسخ و حسن انجام کار به نفع پارک علم و فناوری و 

 ضبط خواهد شد. دانشگاه مرکز رشد فناوری های و خانه علم 

 .الف( انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما

 ب( عدم توانایی مالی پيمانكار برای انجام موضوع قرارداد.

ج( اعالم اخطار کتبی بيش از سه بار از طرف کارفرما مبنی بر پایين بودن کيفيت خدمات پيمانكار و نارضایتی از عملكرد 

 پيمانكار.



 باشد. د( پيمانكار مشمول ممنوعيت قانونی موضوع منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی

 ه( به هر دليلی پيمانكار حاضر به انجام قرارداد نباشد.

 و( عدم تایيد صالحيت از سوی اداره کار و امور اجتماعی.

های مربوطه ن( در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایا و عيدی و سنوات خدمت و سایر مزایا طبق قانون کار و بخشنامه

 و ثابت شدن موضوع، کارفرما حق دارد  در مورد هر یك از کارکنان شاغل در قرارداد

التفاوت هر یك از پرسنل شاغل در این پيمان را کسر و در وجه ذینفع پرداخت نماید و از محل مطالبات پيمانكار مابه

پيمانكار حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت و در صورتی که این موضوع دوبار اتفاق افتد ضمانتنامه پيمانكار را ضبط 

 مبلغ کل قرارداد را به عنوان جریمه از محل مطالبات پيمانكار کسر نماید. %20داد مربوطه را فسخ و و قرار

 ( افزايش يا كاهش قرارداد22ماده 

درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید و افزایش 25تواند نسبت به افزایش یا کاهش حجم قراردادتا ميزان الف( کارفرما می

 رج در این قرارداد ادامه خواهد یافت.حجم قرارداد با نرخ مند

 22تواند در حين اجرای قرارداد نسبت به افزایش و یا کاهش نيروی شرکتی در قالب سقف بند الف ماده ب( کارفرما می

 اقدام نماید.

 ( تعهدات كارفرما:23ماده 

تخصيص یافته پرداخت  های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارکارفرما موظف است هزینه -1

 نماید.

 شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار پيمانكار قرار دهد.کارفرما متعهد می -2

 کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد حداقل یك ماه قبل موضوع را کتباً به پيمانكار اطالع دهد. -3

فناوری و بيوتكنولوژی دانشگاه تأمين و  جهت تسویه مرخصی پرسنل شرکتی جایگزین از طریق پارک علم و -4

 کارکنان مجاز به ذخيره مرخصی نمی باشند.

 ( نشاني طرفين جهت انجام مکاتبات:24ماده 

 زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پایه  –بلوار استاد یوسف ثبوتی  –جاده گاوه زنگ  -نشانی کارفرما: زنجان

 شماره موبایل                  تلفن                                         نشانی پيمانكار: 

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفين می باشد لذا مكاتبات و نيز ارسال مرسوالت از طریق نشانی فوق الذکر 

ایند در غير ساعت یكدیگر را کتبًا مطلع نم 48قانونی تلقی می شود در صورت تغيير نشانی، طرفين موظفند ظرف مدت 

 اینصورت کليه نامه ها ابالغ شده، تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد.

 ( امضاء طرفين قرارداد:25ماده 

نسخه تهيه و تنظيم شده که پس از امضای طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد  4و در  ماده ، سه تبصره 25این قرارداد در 

 بود.

                                                                                               

 رئيس پارک علم و فناوری                                                       مدیر عامل شرکت         


