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 شقايق باران فارسنام شركت طرف قرارداد:  .1

 جتماعي استان فارس 1182ت: شماره ثبت شرك .2
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      362،  شماره شناسنامه  اسكندر، فرزند   محبوبه فيروزي قره قانيخانم قرارداد: نمايند ه شركت طرف  نام و مشخصات .4

توسط: سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان فارس              22/6/93مورخ  96225/1393شماره: تأييد صالحيت اداره كار:  .5

 29/2/1394مورخ  26584/1394 :تأييد صالحيت ايمني .6

 سمت نماينده شركت طرف قرارداد: مدير عامل تأ .7

 2، واحد  508شيراز، قدوسي غربي، مجتمع مبعث، بلوك آدرس و تلفن شركت:  .8

  8340419فاكس :        7169616919كد پستي :       09173132352موبايل:         071-8434201تلفن:                    

  

  ب مستندات:

  

  ه
  

  نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  7تبصره،  25ماده، 18د شامل قراردااين �
  

    : موضوع قرارداد:1ماده

     برخريد غذا از بيرون

   14طبق ماده  طبق شرايط مناقصه و قراردادكيفيت كار:   

  تماماً بر عهده بيرون بر مي باشد .امكانات و تجهيزات مورد نياز:    

  حمل غذا ... -آشپزخانه بيرون بر كه بايستي به تأييد كارفرما برسدجام خدمات موضوع قرارداد: محل ان  

                                      پرس  :واحد كار  

، نيمه شبي      پرس و ميان وعده     پرس          پرس25شام  ،پرس25پرس، ناهار 25آمار تقريبي روزانه صبحانه حجم كار:   
  

  

  قرارداد  خريد غذاي بيرون بر

  

  جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

 29قرارداد شماره 
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  : مدت انجام قرارداد:2ماده

  .باشديكسال مي به مدت 31/2/93 لغايت 1/4/92 از تاريخ  

  در صورت موافقت طرفين طبق قوانين قابل تمديد خواهد بود.تبصره: 
  

  : مبلغ قرارداد:3ماده

ششصــد و (دويست و هشتاد ميليون و سيصد و شصت و پنج هزار و ريال  625/365/280/-قرارداد: مبلغ ماهيانه 

  بيست و پنج ريال)

(يك ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هشتصد و بيست و هشــت ريال  125/828/401/1/-مبلغ ساليانه قرارداد: 

  هزار و يكصد و بيست و پنج ريال)

  : مبلغ واحد كار:1تبصره 

 ريال 2630نيمه شبي  هر پرس ، ريال 2660ريال، هر پرس شام  36870ريال، هر پرس ناهار  36870هر پرس صبحانه 

  .و هر پرس ميان وعده                        ريال

  باشد.هاي پرسنلي، مواد مصرفي، تجهيزات و هزينه و سهم مديريت ميارزش حجم كار شامل هزينه :2تبصره
  

  

  : نحوه پرداخت: 4ماده

ار توســط حســابداري كارفرمــا حسن انجام كــ %10پرداخت به شركت منوط به تكميل امضاء قرارداد و اخذ ضمانت 

باشد و در هر صورت پرداخت پس از طي مرحله مذكور كسر كسورات قانوني و تأييد كارفرما مبني بر انجام كار مي

  پذيرد.انجام مي براساس نتايج چك ليست

يرون بر بوده و پرداخت عوارض، ماليات و ساير كسورات قانوني اعم از بيمه و ... مربوط به قرارداد برعهده ب :1تبصره

آزادنمودن ضمانت حسن انجام كار و نيز پرداخت آخرين مبلغ ماهيانه به بيرون بر منوط به ارائه مفاصاحسابهاي الزم 

باشد. استثناءً ماليات بر ارزش افزوده پس از ارسال اسناد الزم از طريق بيرون بر، توسط كارفرما محاسبه و اضافه بر مي

  هد شد.مبلغ قرارداد پرداخت خوا

الزحمه هر ماه بيرون بر، پس از ارائه اظهار نامه بيمه تــأمين اجتمــاعي دايــر بــر پرداخــت حــق بيمــه مــاه حق :2تبصره 

(سه درصد) عملكرد خالص بابت ماليــات (طبــق مــاده  %3رسد) و پس از كسر گذشته (كه به تأييد مديريت واحد مي

  ني به بيرون بر پرداخت خواهد شد.قانون مالياتهاي مستقيم) و ساير كسورات قانو 104

موظف مي باشد حداكثر  تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجود ، نســبت بــه اخــذ  مجري طرف قرارداد  :3تبصره

در غير اينصورت  مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را به واحد ارائه نمايند

رأســاً مطالبــات ســازمان   قانون تأمين اجتمــاعي، حســابداري واحــد 38استناد تبصره ماده  به  پس از گذشت يكسال،
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محاســبه و بــه   پنج درصد كل قرارداد و آخرين قســط نگهــداري شــده محل  تأمين اجتماعي مربوط به قرارداد را از

هيچگونــه اعتراضــي تامين اجتماعي پرداخت و رسيد كتبي دريافت مي نمايد و مجري در اين خصوص حق   سازمان

 نخواهد داشت.

از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد  كارگاهي جديد  مجري موظف مي باشد جهت اين قرارداد، كد :4تبصره

  اين امر بر عهده كارفرما مي باشد. اعالم نمايد. كه مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي 
  

  

  : شرايط اختصاصي: 5ماده 

، بســته خــدمتي، دفترچــه آنــاليز  94ومي و اختصاصي شركت در مناقصه طبخ و توزيع غــذا ســال شرايط عم :1تبصره

غذائي، برنامه غذائي پيوست جزء الينفك قرارداد بوده و در تمام موارد اختالف استناد به مفاد آن در حكم استناد بــه 

  باشد.در مناقصه در اولويت مي باشد. استناد به مفاد قرارداد نسبت به مفاد شرايط شركتمفاد قرارداد مي

بايســت پــس از تأمين آشپزخانه بر عهده برنده مناقصه بوده و طبق نظر نماينده فني دانشــگاه مــي باشــد و مي: 2تبصره

 حمل غذا به محل مورد نظر نسبت به توزيع غذا اقدام نمايد.

بندي مشــاغل و فــيش ي طرح طبقهباشد حكم اجرابراساس مصوبه هيأت محترم دولت بيرون بر موظف مي :3تبصره

باشد را حقوق كامپيوتري كه شامـل حقوق و مزايا (حق مسكن، بن، حق تأهل، ...) و كسور قانوني برابر قانون كار مي

تهيه و در اختيار نيروهاي تحت پوشش خود و يك نسخه از آن را بــه مــديريت خــدمات پشــتيباني دانشــگاه و واحــد 

  مربوطه تحويل نمايد.

چنانچه در طول مدت اجراي قرارداد، افزايشي نسبت به حق بيمــه، ماليــات، حقــوق و مزايــاي كــارگران از  :4تبصره

طرف اداره كار و امور اجتماعي و يا نهادهاي دولتي ديگر انجام گيرد بيرون بر   موظف به اعمال آن بــا هزينــه خــود 

  هد داشت.بوده و حق هيچگونه ادعائي نسبت به افزايش مبلغ قرارداد نخوا

قرارداد با توافق بيــرون بــر اجــازه تواند درصورت دارا بودن مستخدم رسمي درخدمات موضوعكارفرما مي :5تبصره

ميزان حقوق ومزاياي افرادمذكور) بــه بيــرون براعطــا نمايــد. استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به

  اني)(پس از اخذ مجوز از مديريت خدمات پشتيب

  بايستي ظرف مدت پنج روز كتباً به كارفرما اعالم گردد.شركت بيرون بر مي هرگونه تغييردر وضعيت :6تبصره

دستگاه كار آنان به عهده بيرون بر بوده و وي در مقابلضمانت حسن رفتار و اخالق كاركنان وكيفيت انجام :7تبصره

  باشد.پاسخگو مي
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گر، س از پايان قرارداد و در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب با سازمانهاي بيمهباشد پبيرون بر ملزم مي :8تبصره

اداره دارايي و پرسنل تحت پوشش خود و كارفرما اقــدام نمايــد. در غيراينصــورت و در صــورت درخواســت كتبــي 

سن انجــام كــار وي كارفرما، امكان صدور مجوز براي دانشگاه به منظور برداشت از مطالبات بيرون بر و يا ضمانت ح

  فراهم خواهد بود.

هاي حقوق و مزاياي مشمول كســر حــق بيمــه نظيــر: حقــوق، بــن مســكن، بــن بيرون بر ملزم است كليه آيتم :9تبصره

هاي كاري و ...  را در ليســتكارگري  خوار بار(در صورتي كه بصورت نقدي پرداخت شود)، حــق شــيفت، اضــافه

  گر اقدام نمايد.هاي بيمهه پرداخت وجه آن به سازمانماهيانه واحد لحاظ نموده و نسبت ب
  

  : ضمانت حسن انجام كار:6ماده

كل مبلغ ساليانه قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانكي يــا اوراق  %10بايست قبل از انعقاد قرارداد، معادل بيرون بر مي 

سليم دانشگاه نمايد تا چنانچه به تعهدات خود بهادار(در صورت تأييد دانشگاه) بابت تضمين حسن انجام كار تهيه و ت

بطور جزئي يا كلي عمل ننمايد و يا موجب ورود خسارت گــردد از مبلــغ فــوق جبــران خســارت شــود، در غيــر ايــن 

صورت مبلغ ضمانت در پايان مدت قرارداد و در صورت داشتن رضايت واحد و ارائه مفاصاحسابهاي الزم به بيــرون 

  بط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زايد بر آن نخواهد بود.بر مسترد خواهد شد. ض

الحساب از طرف كارفرما به بيرون بــر     حسن انجام كار هيچگونه وجهي حتي علي %10قبل از سپردن ضمانت  تبصره:

  پرداخت نخواهد شد.
  

  

    : جرائم و فسخ قرارداد:7ماده
در صورتيكه براساس گزارش كتبي كارفرما و تأييد مديريت خدمات پشتيباني بيرون بر در اجــراي تعهــدات خــود از 

نظر كمي يا كيفي كوتاهي يا قصور داشته باشد در نوبت اول اخطار كتبــي بــا درج در پرونــده ارزشــيابي و در نوبــت 

مبلغ هــر  %35و  %25، %10به ترتيب نسبت به كسر  دوم، سوم و چهارم ضمن اخطار كتبي و درج در پرونده ارزشيابي

  پرس غذاي همان روز به بيرون بر اقدام خواهد شد.

در صورتيكه دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت بيرون بر شــود، پرداختــي بــه كاركنــان را از محــل مبلــغ  :1تبصره

ريت خدمات پشتيباني دانشــگاه انجــام قرارداد از طريق ذيحساب يا مسئول امور مالي، حسب مورد و با هماهنگي مدي

  هاي مديريتي بيرون بركاهش خواهد يافت. خواهد داد و متناسباً هزينه

توانــد قــرارداد را يــك در صورتيكه تعداد اخطار كتبي ظرف مدت دو ماه به چهار مورد برسد كارفرمــا مي :2تبصره

به بيــرون بــر  اعــالم نمايــد كــه در ايــن صــورت جانبه فسخ و مراتب را جهت تعطيل نمودن عمليات موضوع قرارداد 
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ضمانت نامه حسن انجام كار وي به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است بيرون بر در اين خصوص حق هيچگونه 

  اعتراضي در مراجع قضايي ندارد.

خود نسبت تواند در صورت عدم رعايت هر يك از مفاد قرارداد توسط بيرون بر  و به تشخيص كارفرما مي :3تبصره

به فسخ يكجانبه قرارداد اقدام نمايد و بيرون بر در اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي ندارد. بــديهي اســت نظــارت 

ي در خصــوص عملكــرد عالي كارفرما صرفاً در خصوص نظارت برحسن اجراي قــرارداد بــوده و هيچگونــه مســئوليت

  ندارد.جهت انجام موضوع قرارداد در مراجع قضايي به عهده بيرون بر

كليه اسرار و اطالعاتي كه به موجــب ايــن قــرارداد در اختيــار شــركت و نيروهــاي تحــت پوشــش آن قــرار  :4تبصره

گيرد در حكم  امانت بوده و بيرون بر  حق افشاي آنها به غير را به هيچ طريقي ندارد. در صورت هرگونه گزارش مي

قرارداد و جبران كليه خسارات وارده به تشخيص خود اقدام  تواند نسبت به فسخو تأييد حراست دانشگاه كارفرما مي

بيرون بر در اين خصوص هيچ گونه اعتراض و شكايتي در هيچ مرجع قضايي نخواهــد داشــت. بــديهي اســت  نمايد و

  تواند موضوع را از طريق مراجع قضايي نيز پيگيري نمايد.كارفرما مي

انجــام خــدمات موضــوع قــرارداد، عــدم صــالحيت شــركت برنــده در صورتي كه قبل از شروع يا در حين  :5تبصره 
مناقصه از سوي حراست دانشگاه اعالم گردد، كارفرما درخصوص فسخ يكجانبه قرارداد مختار بوده و برنده مناقصــه 

  حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.
  

  

    : توان مالي:8ماده

بايستي توانائي تأمين و پرداخت حــداقل ســه طالبات، بيرون بر ميپرداخت متخصيص اعتبار و احتمال عدمبا توجه به نوسان

  هاي مربوط به موضوع قرارداد را داشته باشد.ماه حقوق و مزايا به پرسنل تحت پوشش و هزينه

در صورتيكه اعتبار الزم وجود داشته باشد ماده فوق مالكي براي عدم پرداخت به شركتها در مــدت ســه مــاه  تبصره:

  گردد كه پرداخت را انجام دهد.كارفرما متعهد ميباشد و نمي
  

    : كاهش و افزايش:9ماده
تواند پس از اخذ مجوزهاي الزم از دانشگاه (مديريت خدمات پشتيباني) حجم عمليات قرارداد و بــه تبــع كارفرما مي

  كاهش يا افزايش دهد. %25آن مبلغ ريالي قرارداد را تا 
  

نمايد كــه مشــمول ممنوعيــت قــانون منــع مداخلــه كاركنــان دولــت اعالم و تأييد مي بيرون بر : منع مداخله:10ماده

  باشد.نمي 1337ماه سال دي 22مصوب 
  

  : انتقال به غير:11ماده
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  بيرون بر حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد. 
  

   : فورس ماژور:12ماده

ها و ... با توجه به شرايط خاص حاكم بر وزارت بهداشت، ر در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و اپيدميبيرون ب

باشد و در صورت عدم امكان ادامه قرارداد، پس از رفع درمان و آموزش پزشكي موظف به همكاري با كارفرما مي

  بايستي نسبت به ادامه فعاليت خود اقدام نمايد.موارد مي
  

  مديد سه ماهه: : ت13ماده

جديد به مدت سه ماه با مبلغ كارشناسي جديد و  م قرارداد تا معرفي بيرون بربيرون برموظف خواهد بود پس از اتما

  شرايط تعيين شده در قرارداد به كار خود ادامه دهد.

باشد د را نداشتهقرارداموضوعانجام تعهداتالزم جهتدرصورتيكه بيرون بر به داليلي تمايل ويا توانائي تبصره:

كارفرما در رابطه با ادامه يا دهد تا ضمن بررسيكتبي به كارفرما به مدت سه ماه بكار خود ادامهاعالمميبايست از زمان

نفع دولت كار وي بهانجامفسخ قرارداد اتخاذ تصميم گردد. بديهي است كه كارفرما درضبط سپرده حسن

  مختارخواهد بود.
  

  كارفرما:  : عدم تعهد14ماده
كليه كارگران تحت پوشش بيرون بر هيچگونه رابطه استخدامي با كارفرما نداشته و مسئوليتهاي حقوقي و جزايي 

بندي مشاغل و... برعهده بيرون بر بوده و در اين ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي و طرح طبقه

دامي و دعاوي در محاكم نسبت به پرسنل تحت پوشش بيرون بر را زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعم از استخ

دار نيست. كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشي از عمكرد بيرون بر        و پرسنل تحت پوشش آن عهده

انه هيچگونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد بيرون بر جوابگو خواهد بود. قابل ذكر اينكه پخت در محل آشپزخ

  گيرد.شود و توزيع غذا در بيمارستان انجام ميباشد، انجام ميبهداشتي بيرون از بيمارستان كه مورد تأييد كارفرما 

كارفرما در قبال مطالبات نيروهاي تحت پوشش شركت در زمينه قانون كار، قــانون تــأمين اجتمــاعي و ســاير  تبصره:

و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيــربط قوانين و مقررات مربوطه، در برابر وزارت كار 

  و ذيصالح مسئوليت ندارد.
  

  : رفع اختالف: 15ماده
ناشي از تعبير و تفسير قرارداد را حل فصل نموده، در غيراينصورت قرارداد كوشش خواهند نمود اختالفطرفين

  چه رفع اختالف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.دانشگاه رسيدگي و چنانحقوقيموضوع از طريق اداره
  



٧ 

 

  : اقامتگاه قانوني بيرون بر: 16ماده
شود اي كه به آدرس بيرون بر ارسال گردد، ابالغ شده تلقي ميهمان است كه در قرارداد ذكر شده و هرگونه مكاتبه

آدرس و شماره تماس  پنج روزر ظرف مدت گردد در صورت تغيير محل و شماره تماس حداكثو بيرون بر متعهد مي

  جديد را به كارفرما اعالم نمايد.
  

  : اطالع از شرايط قرارداد: 17ماده
احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به بيني نگرديده است تابعساير شرايط ومواردي كه در اين قراردادپيش

  االجرا خواهد بود.طرفين الزمكار و سايرقوانين جاري مملكت بوده و براي قراردادها و قانون
  

  

  نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  7تبصره،  25ماده، 18قرارداد شامل اين :18ماده

  

  ) كارفرما4(                                                                          ) بيرون بر3(                         

  

  
  

                 بيمارستان) رئيس حسابداري 5(                                                             ) دكتر علي توكلي         6(                  

  مدير خدمات پشتيباني دانشگاه          

  

  

                ات پشتيباني دانشگاهرئيس حسابداري مديريت خدم                                    

   علي اكبر روستايي) 1(                                ) دكتر فرزاد شاهچراغي                                   2(    

    امور قراردادهاي دارها رئيس                                                رئيس اداره حقوقي دانشگاه                               

  دانشگاه مديريت خدمات پشتيباني                                                                                                                            
  

  

   بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا(ع) مهر .قرارداد خريد غذاي بيرون بر 

  كارشناس امور قراردادها. - روشنك كي نيام: تهيه و تنظي 

 


