
 

 

 قرارداد انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري شهرداري و سازمانهاي وابسته

 (بشرويه شهر اسالمی شوراي 02/20/8331 -3بند 022   بر اساس مصوبه شماره  واگذاري)قرارداد 

 شهرداري بشرويه نام شهرداري يا سازمان وابسته )کارفرما(: -1

 ما(:نام نماينده شهرداري يا سازمان وابسته)کارفر -2

 حسين باللي

 )کارفرما(:سمت نماينده شهرداري يا سازمان وابسته -3

 شهردار

 : نام شرکت)طرف قرارداد( -4

......................... 

 ..../.../....:  تاريخ ثبت         :.... ت آگهی تاسیسشماره ثب

 ................ شناسه ملی

 

 شماره و تاريخ تايید صالحیت شرکت: -5

 ..../..../.... تاريخ:                 .......شماره:      

 مرجع تايید صالحیت:
 اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعي خراسان جنوبي 

به چاپ  ..../.../...مورخ       ....نام و نام خانودگی و سمت صاحبان امضاء مجاز شرکت)طرف قرارداد( که در روزنامه رسمی شماره   -6

 رسیده است.

 شرکت رئیس هیات مديره سمت:            ...........        :خانوادگینام و نام 

 مدير عامل سمت:              .........     نام و نام خانوادگی :   

 موضوع قرارداد: -7

  .یدانشگاه علمی کاربرد خدماتی شهرداری وو اجرائیات  و نقلیه انجام قسمتی از امور پشتیبانینوع کار:  -7-1          

و مرکز علمی کاربردی، هر کدام در قسمت  ، حراستنقلیه و خدمات شهر شهرداریواحدهای واحد سنجش کار:  -7-2                

 نظارت بر انجام موضوع قرارداد و سنجش آن را عهده دار می باشند. مربوطه،

 عبارتست از؛حجم کار:  -7-3

یک دستگاه  -دستگاه کامیون 2: شامل)جام امور عمرانی و خدماتی شهرداريجهت ان واگذاري امورنقلیه و رانندگی  شهرداري -8

دستگاه گریدر( رانندگان باید دارای مدارک الزم و داشتن سابقه کار بوده و از طرفی از نظر فنی و سابقه  1 –بیل مکانیکی وتراکتور 

 مدارک ویژه نیز مورد تایید شهرداری و مسئول نقلیه باشند. کاری و

کشی، لوله کشی ، جوشکاری ، و آشنایی  نیروی تاسیسات باید آشنا به امور برق ي امورتعمیر و نگهداري تاسیسات شهرداري:واگذار -0

 )پایه دو( نسبی  به تعمیر و نگهداری تاسیسات و لوازم سرمایشی و گرمایشی داشته و دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و خودرو

 باشد.

 :و امور خدماتی دانشگاه علمی کاربري شهرداريکارخانه آسفالت  نگهبانیواگذاري امور  -3

الت و سوئیت دانشگاه و به صورت دائم در محل سرایداری کارخانه آسف می بایست فردی آگاه و هشیار بوده و سرایدار نیروی نگهبان

واظبت از تاسیسات، تجهیزات، ترک ننماید و مسئولیت م بدون هماهنگی و تعیین جانشین و محل خدمت خود را سکونت داشته

نیروی  می باشد و شهرداری در این باره هیچ مسئولیتی ندارد. طرف قرارداد شرکت سرایدار و منصوبات و سایر امکانات موجود برعهده

شد و به موقع در باید از نظر جسمانی، اخالقی و اجتماعی توانایی انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه را داشته بانیز  دانشگاه خدماتی

 محل کار خود حضور یابد.

 واگذاري امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی:-4

نیروی اجرائیات می بایست دارای گواهینامه رانندگی )موتورسیکلت،پایه دوم( و آشنا به رایانه در حد نیاز به انجام امور محوله باشد و 



 

 

نیرو موظف است با شهروندان با حسن رفتار و اخالق،  موضوع قرارداد بکارگیرد. شرکت امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام

برخورد نماید در غیر اینصورت شهرداری در مقابل عواقب و مسئولیت های آن هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت و  شرکت طرف قرارداد 

ن ، مال و حیثیت ثالث و خویش و همچنین اموال پاسخگو میباشد. همچنین شرکت طرف قرارداد مسئول هرگونه ورود خسارت به جا

شهرداری )ناشی از قصور یا تقصیر شرکت( میباشد و شهرداری در این خصوص هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در حال و آینده ندارد. نیرو 

 موظف به رعایت نظام های اداری و جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.

 شرح وظايف:

الف( بازدید از ملک و ارائه گزارش  ب( صدور اخطاریه  ج( تسلیم اخطاریه به متخلف و اخذ امضاء در دفتر  ختمانی:تخلفات سا -1

مخصوص  د(هماهنگی با نیروی انتظامی و تنظیم صورتجلسه پلمپ و رفع و فک پلمپ  ه( تشکیل پرونده بر اساس نمونه زیر نظر 

رخانه کمیسیون ماده صد و پیگیری امور تا مشخص شدن میزان جریمه تعلق گرفته واحد فنی و شهرسازی ، ارسال پرونده به دبی

  )وصول توسط واحد درآمد(

و تحویل آن به انبار  هماهنگی با نیروی انتظامی، تنظیم صورتجلسه جمع آوری اقالم سد معبر از معابر سطح شهر(الف سدمعبر: -2

زان جریمه، اخذ جریمه)توسط واحد درآمد و تحویل اجناس به تنظیم صورتجلسه تحویل پس از مشخص شدن میشهرداری ب(

 مالک(.  الزم به ذکر است تامین خودرو و راننده جهت حمل موارد سد معبر به عهده شهرداری می باشد

ی بازدید از سطح شهر جهت موارد )بهداشتی، رفع خطر امالک، رفع مزاحمت ملکی،حصارکشالف(موارد بهداشتی ، رفع خطر و غیره:  -3

و غیره( و اارئه گزارش آن  ب(صدور اخطاریه   ج(تسلیم اخطاریه به متخلف با اخذ امضا در دفتر مخصوص   د( پیگیری امور 

  )بهداشتی،رفع خطر،حصارکشی و غیره( تا حصول نتیجه و ارائه گزارش )مانند هماهنگی باادارات مربوطه(

 و ارائه گزارش بازديد بعمل آمده بازديد از سطح شهر براساس دستور کار واحد خدمات شهر -4

 ساماندهی کسبه دوره گرد و اخذ عوارض از آنها -5
 

 رمادر حد مطلوب و مورد رضایت کارف موجود قوانین و استانداردهای با برابر کیفیت کار: -7-4

 بر عهده پیمانکار است. ن قراردادبه جز موارد مصرح در ای تأمین کلیه وسایل و ادوات مورد نیاز امکانات و تجهیزات مورد نیاز: -7-5

 بشرویه شهر  نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد: -7-6

 

می  ....../...../......تا  ......../......./.......دت زمان انجام قرارداد به مدت :  یک سال تمام شمسی از تاریخ م مدت زمان انجام قرارداد: -8

 باشد.

 

 ریال بابت؛ .................................رارداد عبارت است از مبلغ کل ق مبلغ قرارداد: -9

 به مدت یکسال و کارخانه آسفالت و تاسیسات سنگ شکن شهرداری دانشگاه علمی کاربردی و سرایداری الف(  انجام امور خدماتی

 ب( انجام امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی به مدت یکسال

 ساعت در سال 0022داری تاسیسات شهری به میزان ( انجام امور تعمیر و نگهج

 ساعت در سال 4022امور نقلیه و راننده کامیون پایه یک به میزان  انجام (د

 ساعت در سال 0022( امور نقلیه و راننده تراکتور و بیل مکانیکی به میزان ه

 ساعت در سال 0022( امور نقلیه و راننده گریدر به میزان و

و ارائه لیست پرداخت حقووق و   از تایید مسولین واحدهای ذیربط در شهرداری بعد از انجام کار در پایان هر ماه وپس  مبلغ قرارداد



 

 

، با لحاظ تبصوره یوک   طی سند هزینه رسمی و براساس شرایط مالی شهرداری،مزایای کارکنان و لیست بیمه تامین اجتماعی آنان 

 شرکت پرداخت خواهد گردید. وجهدر  ماده ده،

  :مبلغ کل قرارداد)ارزش حجم کل کار( -9-1

، پس از تاییود  در طول دوره قرارداد)یک دوازدهم(  20/2می باشد که به نسبت  صورت سالیانه ریال به........................ ....مبلغ کل قرارداد

پرداخوت بوه حسواب شورکت نوزد       صورت وضعیت های ارسالی پیمانکار و بر اساس شرایط مالی شهرداری طی سند هزینه رسمی قابل

 بانک عامل خواهد بود.

 نکته:

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به فراخوان های انجام شده در صورت ارائه گواهی وصول، شهرداری نسوبت بوه    -

 پرداخت ارزش افزوده اقدام خواهد نمود.

پرداخت های ماهیانه در پایان هور مواه پوس از ارائوه      ط پیش پرداخت:نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسورات قانونی و اقسا-11

 صورت وضعیت)کارکرد( و تأیید مسئولین مربوطه و بر اساس شرایط مالی شهرداری صورت خواهد گرفت.

و  باشود  موی  کارپیمان عهده بر بگیرد تعلق قرارداد این به که وغیره عوارض مالیات، بیمه، شامل قانونی کسورات هرگونه پرداخت -11-1

 و کسور  کار انجام حسن ضمانت بابت پیمان مبلغ کل از% 22 میزان به پرداخت هر در آن بر عالوه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد

 جملوه  از کوارگران  حقووق  و حوق  مانوده  بواقی  پرداخت از پس قرارداد مدت پایان در تا گردید خواهد واریز شهرداری سپرده حساب به

 کتبوی  تأییدیه و دارائی اداره و اجتماعی تأمین سازمان از حساب مفاصا ارائه از پس همچنین و...  و غیرنقدیکمک های  پاداش، عیدی،

 کسور  و آالت ماشوین  و ادوات تحوول  و تحویول  و کامل حساب تسویه اعالم و کار نحوه از رضایت بر مبنی ذیربط واحدهای مسئولین از

 .گردد واریز پیمانکار حساب به کار انجام حسن باقیمانده کار، انجام سنح% 22 محل از احتمالی خسارت هرگونه

 نمووده  لحاظ ،اتخاذ تصمیم خود جهت عقد قرارداد در را مراتب پیمانکار لذا گردد، نمی تورم نرخ تغییرات مشمول قرارداد مبلغ -11-2

 موورد  در بتوانود  بعودا  کوه  نمانده باقی ای نکته هیچ و آورده عمل به کافی مطالبات و مطالعات ،عقد قرارداد هنگام که نماید می تایید و

 .گردد خود جهل به مستند آن

 متووالی  مواه  دو الوی  یک در دالیلی به شهرداری چنانچه که باشد نحوی به بایست می آن اولیه سرمایه و شرکت آورده موضوع -11-3

 .نماید اقدام کارگران ماهیانه حقوق پرداخت به رأسا نباشد، شرکت ماهیانه حقوق پرداخت به قادر

قانون کار نسبت به اعمال قانون کار در خصوص کلیه نیروهوای بوه کوارگیری شوده      20شرکت خدماتی موظف است برابر ماده  -11-4

خود عمل نماید در غیر اینصورت و دریافت شکایت از مراجع ذیصالح مسئولیتی متوجه شوهرداری نبووده و شورکت راسوا موی بایسوت       

 و باشد.پاسخگ

کلیه مسئولیت نیروهای به کارگیری شده بعهده شرکت خدماتی می باشد لذا شهرداری جز در مورد پرداخوت مبلوغ منودرج در    -11-5

 هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و یا پرداخت حق و حقوق قانونی نیروهای به کارگیری شده از قبیل  این قرارداد،  نه بند

که به موجب قانون کار تعلق می گیرد نداشته و نخواهد داشت و شورکت   هغیر بن و، پاداش ،عیدی، س کارلبا، حق بیمه ،حقوق و مزایا

از  و سوایر قووانین مربوطوه    قانون تامین اجتمواعی  03موظف به پرداخت کلیه موارد مذکور می باشد و در صورت امتناع به استناد ماده 

، بدیهی است نسبت به پرداخت حق و حقوقات کارگران اقدام خواهد گردیدیمانکار ضمانتنامه پ%حسن انجام کار و یا از طریق 22محل 

   از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. % جریمه به موارد مزبور، اضافه و21در صورت تخلف پیمانکار در این زمینه 

شوند دچوار سوانحه ای گردنود مسوئولیت آن     ضمنا چنانچه به نحوی از انحاء کارگران یا رانندگانی که توسط شرکت به کار گمارده می 

اعم از کیفری و حقوقی متوجه شرکت به عنوان پیمانکار بوده و هیچگونه مسئولیتی به عهده شهرداری نموی باشود و شورکت بایسوتی     

 دهد.نسبت به توجیه پرسنل خود جهت رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی و غیره اقدام و وسایل الزم را در اختیار کارگران قرار 

ول شودن هریوک از   در صورت مشوم پیمانکار مکلف و متعهد است در خصوص نیروها، طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا نماید و  -6-11

همچنین نسوبت بوه    پرداخت خواهد شد پیمانکاردرصد سهم بیمه تامین اجتماعی توسط  4آور ، ندر مشاغل سخت و زیانیروهای وی 

رداری از این بابت هیچ گونوه  و شهاساس دستورالعمل ابالغی اداره کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید  محاسبه سنوات تجمیعی کارگران بر



 

 

 نخواهد داشت. تعهد و مسئولیتی

 

 روش اصالح قرارداد:-11

یود و در هور   می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضوافه نما کارفرما  -11-1

 حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابالغ کند.

موی  شرایط اختصاصی را که الزم  ،کارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی -11-2

هرگونه تغییور در مفواد قورارداد بوا رعایوت       معتبر خواهد بود. کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین ، به این قرارداد الحاق نماید.داند

 مقررات قانونی و در قالب الحاقیه و با امضاء طرفین معتبر و الزم االجرا است.

 طریوق  از بعود  مرحلوه  در و طرفین مذاکره طریق از اول مرحله در ،اختالف رفع قرارداد مفاد از هریک در اختالف بروز صورت در -11-3

 .گرفت خواهد صورت قضایی مراجع به مراجعه

 تعهدات پیمانکار : -12

 نیروهای معرفی شده )بکارگیری شده( می بایست گواهی عدم اعتیاد  وسوء پیشینه ارائه و مورد تایید شهرداری باشند . -20-2

در ستخدام نیرو و سایر موارد مرتبط و ا شهرداری در مقابل مطالبات نیروی انسانی هیچ گونه تعهدی ندارد و هیچ نوع تعهد بکارگیری -20-0

 هیچ زمانی را نخواهد داشت و بعد از پایان قرارداد ، شرکت موظف به تسویه حساب کامل با تمامی نیروها خواهد بود.

 می باشد. مطابق مقررات و بر اساس دستور کار شهرداریساعت کاری  -12-3

 .نماید مراعات را ر کارفرماکا محیط ضوابط و مقررات است موظف پیمانکار -12-4

 با مغایر آنها بکارگیری نوعی به که افرادی و بیگانه اتباع و باشند نرسیده قانونی سن به که افرادی و مشمولین بکارگیری حق پیمانکار -12-5

ل داشته و خدمت نظام و همچنین اشخاصی که منع قانونی در اشتغا( کیفری سوء سابقه دارای اشخاص و معتادین) باشد کارفرما شئونات

 انجام کار را داشته باشد. کافی جهت به عالوه کارکنان وی باید از نظر جسمانی و روانی توانایی ،وظیفه را انجام نداده باشند ندارد

ط کار و مصالح، ابزار و محی به رسیدن آسیب و خسارات شدن وارد از جلوگیری برای را الزم تدابیر کلیه تا است موظف پیمانکار -12-6

 را وارده خسارات دارد حق کارفرما، خالف موارد مشاهده و زیان و ضرر بروز صورت در و نماید اتخاذ کارفرما طرف از وی به واگذاری فعالیت

 .نماید کسر پیمانکار های وضعیت صورت از و به تشخیص خود، محاسبه

ظرف مدت ده روز کتبا به کارفرما اعالم نماید. در غیر این ، ود راشرکت طرف قرارداد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت شرکت خ -12-7

محل تضامین و مبلغ حسن  صورت مسئولیت هرگونه خسارت و ضایعه مادی و معنوی به عهده پیمانکار بوده و به کارفرما اختیار می دهد از

 انجام کار جبران ضرر نماید.

ه دارای صالحیت تخصصی و مهارتی متناسب با مشاغل مورد نیاز کارفرما می باشند و به پیمانکار اقرار می نماید کارگران معرفی شد -12-8

 وظائف خود کامالً آشنا می باشند.

شرکت طرف قرارداد در قبال رفتار و عملکرد کارگران معرفی شده مسئول بوده و در صورت ایراد هرگونه خسارت مادی و معنوی  -12-9

ضرر و زیان وارده نماید و  جبران، و حسن انجام کار ر این صورت به کارفرما اجازه می دهد از محل تضمینموظف به جبران آن بوده و در غی

 حق طرح هرگونه اعتراضی در این مورد را از خود سلب و ساقط می نماید.



 

 

 رار دهد.شرکت طرف قرارداد موظف است تجهیزات الزم در خصوص حفاظت فیزیکی را در اختیار نیروی نگهبانی ق -12-11

 لباس کلیه پرسنل تحت امر بایستی همواره تمیز و در پشت آن نیز نام و آرم شرکت چاپ شده باشد. -12-11

چنانچه هریک از پرسنل پیمانکار در مورد حق و حقوق خود اعتراض داشته باشند پیمانکار موظف است برابر قانون کار پاسخگو بوده  -12-12

وق و مزایای پرسنل خود براساس قانون کار اقدام نماید و در صورت شکایت و طرح دعوی کارگران عواقب می بایست نسبت به پرداخت حق و

 آن متوجه پیمانکار بوده ، شهرداری هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

وق و مزایای در صورت مرخصی پرسنل بایستی نیرویی دیگر جایگزین شود تا خللی در امورات کارفرما ایجاد نشود و پرداخت حق -12-13

 نیروی جایگزین به عهده پیمانکار است.

در صورتی که کارفرما افرادی از نیروی انسانی پیمانکار را جهت امور محوله مناسب نداند و یا از عملکرد آنان رضایت نداشته باشد،  -12-14

 پیمانکار موظف به جایگزینی افراد شایسته دیگر خواهد بود.

ارد و بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای نسبت به اجرای آن نماید اطالع کامل از شرایط و تعهدات موضوع پیمان را دمانکار اقرار می یپ -12-15

اقدام می نماید و در صورت تخلف از هریک از شروط و تعهدات این پیمان، کارفرما مجاز خواهد بود بدون نیاز به مراجعه به مراجع صالحه 

 قانونی و قضایی و بدون انجام هرگونه تشریفات نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 به تایید واحد حراست و واحد مربوطه در شهرداری برسد.می بایست صالحیت کلیه کارکنان پیمانکار  -12-16

 پیمانکار مکلف است نسخه ای از احکام صادره مربوط به نیروهای موضوع قرارداد را به شهرداری ارائه نماید.-12-17

 

 تعهدات کارفرما: -13

 دار عهوده  را پیمانکوار  کار اجرای ی نحوه بر مستمر نظارت و کار دستور ارائه وظیفه شود می دهنامی کارفرما پس این از که شهرداری-13-1

 را امور  ایون  وظیفوه  و دانشگاه علموی کواربردی شوهرداری    امورنقلیه و خدمات شهر شهرداریحراست ، واحدهای  راستا این در و بود خواهد

 دسوتور  منظوور  بوه  واحودها  ایون  سووی  از کاری روش و برنامه ارائه یا و تکلیف ینتعی و کار دستور هر که ای گونه به داشت خواهد برعهده

 قرارداد این مطروحه موضوعات با رابطه در پیمانکار سوی از گزارش گونه هر انعکاس همچنین. بود خواهد االجرا الزم پیمانکار برای و رسمی

 .پذیرفت خواهد انجامهای مزبور واحد طریق از نتیجه به رسیدن تا مقرر موعد در کدام هر پیگیری و شهرداری به

)امور مرتبط با هر حوزه توسط هموان   و نقلیه و خدمات شهرواحدهای حراست  توسط هرماه پایان در پیمانکار کارکرد گزارش تائید-2 -13

 .گردید دخواه ارسال دیگر قسمتهای به پرداخت بعدی مراحل طی برای سپس و شد خواهد انجام حوزه تایید می شود(

کارفرما موظف است با اعالم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران از سووی  -13-3

ذیربط که پس از دوبار اخطار با فاصله یک ماه صورت می گیرد با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغوو قورارداد اقودام     )طرف قرارداد( شرکت

، در صورت لغو قورارداد از سووی شوهرداری، پیمانکوار     مزبور ممنوع می باشد )طرف قرارداد( ماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد با شرکتن

نزد شوهرداری  پیمانکار ضمنا به جهت این که لغو قرارداد به سبب عملکرد پیمانکار می باشد تضامین  حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

کار به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و چنانچه در اثر لغو پیمان خسارتی به شهرداری وارد آید از محول امووال پیمانکوار    نجام %حسن ا22و 

 جبران خسارت خواهد شد. میزان خسارت وارده به تشخیص شهرداری است.

 افته پرداخت نماید.از محل اعتبارات تخصیص یقرارداد  22موظف است مبلغ قرارداد را طبق ماده کارفرما  -13-4



 

 

قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربووط در برابور    کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار، -13-5

ایون قورارداد   گونه مسوئولیتی نودارد ضومنا     سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ وزارت کار و امور اجتماعی،

 ایجاد نمی نماید. هیچگونه تعهد استخدامی برای کارفرما جهت بکارگیری نیروهای شرکت)طرف قرارداد(
 

 ساير شرايط: -14

 عدم انجام هرکدام از مفاد قرارداد، عدم توانایی در تامین یا نظارت بر نیروی انسانی مورد تایید کارفرما و عدم توانایی در پرداخت حق -14-1 

 حقوقات کارگران از جمله موجبات فسخ پیمان از سوی کارفرما خواهد بود.و 

کوه از سووی    بر اساس تشخیص کارشوناس ذیصوالح   چنان چه موجود، امکانات و وسایل در خرابی و اشکال نوع هر بروز صورت در -41-2

 صوورت  در و بووده  پیمانکوار  عهوده  بر آن تعمیر و رفعناشی از قصور یا تقصیر کارکنان پیمانکار باشد،  ،شهرداری تعیین و معرفی خواهد شد

 .گردید خواهد اخذ وی از خسارات کلیه و نیست پذیرفته عذری هیچ تعلل

 چنانچه تا باشد داشته را آمادگی این و گیرد کار بهرا  قرارداد موضوع انجام جهت الزم امکانات و شرایط واجد انسانی نیروی است متعهد شرکت -41-3

باه   مقاررات  برابار  فاوری  جاایززین  نباشد، شهرداری رضایت مورد کارشان یا و باشند نداشته حضور کار درمحل پرسنل و کارگران از احدی یلیدال به بنا
 .ناپذیراست اجتناب شرکت سوی از شده کارگرفته به افراد یا فرد مشخصات اعالم و شود انجام شرکت وسیله

 ررات شهرداری باشند.کلیه نیروهای شرکت موظفند تابع مق-41-1

 کشاوری  و دولتای  معاامالت  در دولات  کارکناان  و مجلا   نماینادگان  و وزیران مداخله منع به راجع قانون مشمول که نماید می اقرار پیمانکار -41-5

 .باشد نمی 7331 مصوب

 علات  باه  وارده خساارت  بارآورد  بر عالوه باشند، هنداشت حضور شده تعیین محل در کارگران از هریک پیمان، ناظر روزانه بازدیدهای در چنانچه -41-6

مرجع تشخیص و برآورد خساارت، شاهرداری    .شد خواهد کسر پیمانکار ماهیانه مبلغ از نیز روزانه حقوق شرکت سهم مبلغ از آن کسر و هانیرو حضور عدم
 می باشد و پیمانکار حق اعتراض از خود را سلب می نماید.

 از نساخه  یاک  هماراه  به پیمان ابتدای در را محل هر کارگران مشخصات و نام و ها محل بندی تقسیم نحوه کامل تلیس است مکلف پیمانکار -41-7

 .نماید شهرداری تحویل منعقده قراردادهای
 .رساندی مربوطه( ) مسئولین واحدها پیمان ناظر اطالع به را موضوع بالفاصله است پیمانکارمکلف ازکارگران، هرنفر یاجابجایی تعویض درصورت -تبصره

 ادارات و کار عالی شورای مقررات و قوانین اساس بر ماهیانه مزایای و حقوق شامل را خود کارگران مزایای و حقوق تمامی است مکلف پیمانکار -41-8

 آن شاده  تاییاد حقوقی  لیستهای خصوص ینا در. نماید برخوردار نیز اجتماعی تامین بیمه مزایای از و پرداخت ماه هر درپایان را اجتماعی رفاه و تعاون،کار
پیمانکار متعهد است در ماه پایانی قرارداد کلیه مزایاای کارکناان از جملاه عیادی،      .گرفت خواهد قرار کارفرما اختیار در بود خواهد بانک مهر به ممهور که

حقاوق مااه    راه لیست بانکی تایید شده را جهت آزاد نماودن و لیست تسویه حساب نهایی به هم سنوات ، مرخصی ذخیره را به کارکنان خود پرداخت نماید
 به شهرداری ارائه نماید. آخر قرارداد

 لبااس ) باشاد  مای  پیمانکاار  تعهادآور  تکاالیف  کاارجز   ادارات سوی از نافذ دستورالعملهای براساس ایمنی لوازم سایر و کار لباس و کفش تهیه -41-9

 این در شهرداری است بدیهی( باشد شده درج رایج الزوهای مطابق آن روی بر شرکت مشخصات و الشکل متحدبر اساس نوع شغل،  بایست می کارگران
 .بود خواهد پاسخزو رأساً شرکت و نداشته مسئولیتی هیچ خصوص

 و حاق  پرداخت یا و استخدام خصوص در تعهدی گونه هیچ شهرداری و باشد می پیمانکار عهده به شده گیری کار به نیروهای مسئولیت کلیه -41-41

 باه  امتنااع  صاورت  در و است موارد کلیه پرداخت به موظف شرکت و داشت نخواهد و نداشته گیرد می تعلق کار قانون موجب به که نیروها قانونی حقوق
 . بود خواهد پرداخت قابل شرکت مطالبات کلیه یا کار انجام حسن% 71 محل از اجتماعی تأمین قانون 33 ماده استناد

 فعال  از ناشای  یاا  گردناد  ای سانحه دچار شوند می گمارده کار به پیمانکار توسط که رانندگانی یا کارگرانکارکنان،  انحا  از نحوی به چنانچه -41-44

 همزی ایان ماوارد   تمسئولی آید واردآن ها  تأسیسات و اموال یا کارفرما و ثالث به معنوی یا مادی و مالی غیر یا مالی از اعم خسارتی پیمانکار یا کارگران
 رعایات  جهات  خود پرسنل توجیه به نسبت باید شرکت و باشد نمی شهرداری عهده به مسئولیتی هیچزونه و بوده پیمانکار متوجه حقوقی و کیفری از اعم
کال ورت عواقب و مسئولیت های آن در غیر این ص گذارد آنان اختیار در را الزم وسایل و نماید اقدام غیره و بهداشتی محیط کار و حفاظتی و ایمنی مسائل

 همچنین پیمانکار باید کارگاه خود را بیمه مسئولیت نماید. بر عهده پیمانکار خواهد بود.



 

 

 . نماید معرفی شهرداری به کتباً الزم های همکاری انجام و پاسخزویی جهت را خود االختیار تام نماینده بایستی پیمانکار -41-42

 خواهاد  صورت آدرس این به قضایی غیر و قضایی اوراق کلیه ابالغ نماید؛ اعالم شهرداری به کتباً را خود کار محل رسآد است مکلف شرکت -41-43

 آن احتماالی  تبعاات  صورت این غیر در دهد اطالع کارفرما به را خود جدید آدرس وقت اسرع در باشد می ملزم شرکت ، مکان تغییر صورت در لذا پذیرفت
 .بود اهدخو پیمانکار متوجه
 قابال  و نماوده  اعاالم  شاهرداری  باه  پاساخزویی  جهات  را ای شده معین همراه و ثابت تلفن خط روز، شبانه مدت طول در است ملزم پیمانکار - تبصره
 .باشد دسترسی

 مالیاات  باه  مربوط قوانین و کار بهداشت و فنی حفاظت اجتماعی، تأمین و کار به مربوط مقررات و قوانین جمیع از که نماید می تأیید پیمانکار -41-41

 .بود نخواهد شهرداری متوجه مذکور قوانین اجرای عدم مسئولیت حال هر در و باشد می  ها آن رعایت به متعهد و بوده مطلع کامالً عوارض و ها

 پیمانکاار  و گردد اعالم پیمانکار به قرارداد مفاد طبق شهرداری سوی از امرکتباً این و نماید قصور محوله امورات انجام در پیمانکار درصورتیکه -41-45

 جهات  یکجانباه  طاور  به که شود می داده شهرداری به حق این ندارد اعالم شهرداری به وکتباً نیاورد عمل به اقدامی ،قصورات رفع در اعالمی موعد  در
 حاق  پیمانکاار  و نمایاد  فسا   بدون نیااز باه هرناوع تشاریفات    و قضایی و  بدون نیاز به مراجعه به مراجع صالحه قانونی را قرارداد شهرداری حقوق حفظ

  .نماید می سلب خود از را حق این و داشت نخواهد قضایی غیر و قضایی مراجع در دعوا اقامهحق  یا قرارداد فس  در شهرداری نظر به اعتراض هیچزونه

ر قالب هر یک از عقود و قراردادها به صاورت جزئای یاا کلای باه      اگذاری موضوع قرارداد را تحت هر عنوان و دوحق  شرکت )طرف قرارداد( -41-46

در صورت نقض این بند شهرداری به صورت یکجانبه حق فس  قرارداد بدون مراجعه به مراجاع قضاایی و    اشخاص دیزر )اعم از حقیقی یا حقوقی( ندارد.
شارط باه    ا و ضمانت نامه ها و مطالبات نزد شهرداری نیز به دلیل تخلاف از سپرده ه اداری را دارد و هیچ اعتراضی از سوی پیمانکار پذیرفته نخواهد شد.

 نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

 تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت)طرف قرارداد( می باشد. لغو یا اتمام قرارداد، صورت فس ، در -41-47

     خودداری نماید. که به واسطه انجام موضوع قرارداد بدان اطالع می یابد،شرکت)طرف قرارداد(موظف است از افشا  اسرار و اموری   -41-48

متعهد می گردد در صورت ضرورت قانونی برای نیروی انسانی تحت مسئولیت خود در موارد مورد نیاز کارت ساالمت و   شرکت)طرف قرارداد( -41-49

 بهداشت ارائه نماید 

 موزشهای تخصصی و حرفه ای الزم را به کارکنان خود بدهد.شرکت)طرف قرارداد(متعهد می گردد آ -41-21

ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجاام کاار آناان باه عهاده شارکت)طرف قرارداد(اسات و از ایان حیاث در مقابال کارفرماا             -41-24

 پاسخزوست.

 گوناه  هایچ  قرارداد این در مصرح موارد جز و نموده ساقط خود از را افحش و فاحش غبن ولو خیارات کلیه قرارداد این ذیل امضای با پیمانکار -41-22

 .داشت نخواهد و نداشته دیزری ادعای

 و نظار  تحت که مایملکی و آالت ماشین و ابزار کلیه نزهداری و حفظ مسئول قرارداد موضوع عملیات خاتمه روز تا کار تحویل روز از پیمانکار -41-23

 آب، طغیان و جوی عوارض مقابل در موجود تاسیسات و اشیا  کلیه حفاظت و نزهداری برای الزم اقدامات منظور همین به و دباش می قراردارد، او مراقبت
 در ثالاث  شاخص  به وارده خسارت مسئول مربوطه، قوانین سایر و فنی حفاظت قانون درحدود پیمانکار همچنین .آورد می لعم به غیره و حریق و سرقت
 وارد از جلاوگیری  بارای  را الزم تادابیر  کلیاه  اسات  متعهد پیمانکار. ندارد بعهده مسئولیتی نوع هیچ مورد این در کارفرما حال هر در و باشد می کار هنزام
 .ودب خواهد آن تمامی جبران مسئول پیمانکار بیاید، وارد خسارتی او قصور اثر در اگر و نماید اتخاذ شهروندان و تحویلی اموال به آسیب و خسارت شدن

جهت رعایت مسائل ایمنی داشته باشد، پا  از اعاالم کتبای پیمانکاار،      منطقی الزم به ذکر است چنان چه تاسیسات تحویلی به پیمانکار، نیاز به تغییرات
 می بایست نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید. )حصارکشی کارخانه آسفالت از این موضوع مستثنی می باشد.(    شهرداری 

 .در شب برای ساکنین و موسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکنداحتمالی انکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات پیم -41-21

در تمام مواردی که حق فس  برای شهرداری در نظر گرفته شده ، صرف اعالم کتبی فس  از سوی شهرداری به پیمانکار، فس  قرارداد بوده و  -41-25

در تمام مواردی که شهرداری حق فس  خود را اعمال نماید کلیه تضامین پیمانکار و نیاز مباالغ حسان     یید از سوی مراجع قضایی نخواهد داشت.نیاز به تأ
ان انجام کار به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و چنانچه در اثر فس  پیمان، خسارتی به شهرداری وارد آید شهرداری حق خواهاد داشات نسابت باه جبار     

 رت وارده از محل اموال پیمانکار اقدام نماید.خسا

 نظارت: -15

و دانشوگاه   امور نقلیوه و خودمات شوهر شوهرداری     حراست، واحدهایکارفرما جهت نظارت برکیفیت و کمیت انجام موضوع قرارداد  -4-45



 

 

 را به عنوان ناظر تعیین و به طرف قرارداد معرفی می نماید. علمی کاربردی شهرداری

 صورت می گیرد. ) مسئولین واحدهای مربوطه( انیه پرداختها به طرف قرارداد با تایید ناظرکل -2-15

)ماشوین  ، نقلیه)کارخانوه آسوفالت(   ()واحودهای حراسوت   اندر انجام موضوع قرارداد طبق گزارش ناظر چنانچه به تشخیص کارفرما، -3-15

ورزیوده یوا بوه هریوک از      یا تاخیر  قصور شرکت )طرف قرارداد( ،(قیه موارد)ب خدمات شهر دانشگاه علمی کابردی )خدماتی دانشگاه( ،آالت(

د کوه شورکت توانوائی انجوام کوار      گورد و یا در طول مدت قرارداد ثابت  تعهدات عمومی و اختصاصی خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید

اعتراضوی را   ه)طرف قرارداد( حق هرگون زیر می باشد و شرکتمخیر به اقدامات عالوه بر عدم پرداخت بهای خدمت مورد نظر، کارفرما ،ندارد

 ؛خصوص از خود سلب و ساقط می نمایددر این 

 بعنوان جریمه از پرداختی به شرکت)طرف قرارداد( کسر نماید.  مربوطه ماهیانه درصد مازاد بر بهای خدمات 02ه اول مبلغ  بدر مرت -1

 بعنوان جریمه از پرداختی به شرکت)طرف قرارداد( کسر نماید.  مربوطهماهیانه  خدمات هایب بر مازاد درصد 12در مرتبه دوم مبلغ       

 پرداختی به شرکت)طرف قرارداد(کسر نماید. بعنوان جریمه از  مربوطهماهیانه  خدمات بهای بر مازاد درصد 222در مرتبه سوم مبلغ      

 این پیمان 01-24اعمال بند فسخ قرارداد با  -2

، انجوام تعهودات  کول مبلوغ قورارداد را بوه منظوور تضومین        %22کت)طرف قرارداد(موظف است همزمان با امضاء قرارداد معادل شر -4-15

  (......../......./.......-..........بانک  -...............) ضمانت نامه شماره ضمانتنامه بانکی به عنوان سپرده به کارفرما تحویل دهد.

 آن مفواد  و موتن  از کامل آگاهی با قرارداد طرفین و داراست را واحد اعتبار یک هر که تنظیم متحدالمتن نسخه 0سه/ طی قرارداد این -16

و عودم اعتوراض کمیتوه انطبواق      شهربشورویه  اسوالمی  محتورم  شوورای  تصوویب  از و پوس  نمایند می امضاء سالمت و صحت کمال در و

 .شتدا خواهد اجرایی قابلیت و بوده نافذ فرمانداری،
 

 :و رسیدگی به اختالفات قراردادي نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات -17

 (قرارداد طرف)شرکت نشاني -47-2                                                                    نشاني کارفرما:   -4-47
 ............................................  نشانی:                                                    .......................................................... :نشانی

 ................      ................                                                                                                                حسین باللی             

 ..............شرکت   مديرعامل .........رئیس هیأت مديره شرکت                      شهردار بشرويه           

 


