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  نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  7تبصره،  33ماده، 18قرارداد شامل اين �
  

  : موضوع قرارداد: 1ماده

  كيفيت كار: با كيفيت مورد تأييد بيمارستان به شرح بسته خدمتي             نوع كار: طبخ و توزيع غذا

  بسته به نياز و شرايط موجود و با تأييد طرفين مطابق مستندات پيوستامكانات و تجهيزات مورد نياز:                       واحد كار: پرس

  بواناتمحل انجام خدمات موضوع قرارداد: آشپزخانه بيمارستان                رداد حجم كار: طبق مفاد قرا

  پرس 35پرس و شام  35پرس، ناهار  25آمار روزانه: صبحانه 

  

  

  باشد.هجري شمسي مي يكسال به مدت 31/3/94 لغايت 1/4/93 تاريخاز  : مدت انجام قرارداد:2ماده

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

  

  

  

  قرارداد  واگذاري خدمات تهيه مواد اوليه،

  طبخ و توزيع غذا

  جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

 31قرارداد شماره 
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  : مبلغ قرارداد:3ماده

 يك ميلياردو شصت و شش ميليون و نهصــد و شصــت و پــنج هــزار وريال ( 833/965/166/1/-قرارداد: مبلغ ماهيانه 

  ريال) هشتصد و سي و سه

  ريال) چهارده ميليارد و سه ميليون و پانصد و نود هزارريال ( 000/590/003/14/-مبلغ ساليانه قرارداد: 

  مبلغ واحد كار: :1تبصره 

  ريال. 13000شبي ريال، هر پرس نيمه 39000ريال، هر پرس شام  48500ريال، هر پرس ناهار  16800هر پرس صبحانه 

بهــاء ماهيانــه مكــان بابــت اجاره ريــال 000/000/9/-سمي دادگســتري مبلــغ با توجه به نظر كارشناس ر: 2تبصره

  آشپزخانه ميباشد كه ماهيانه ميبايستي به حساب درآمد اختصاصي بيمارستان واريز گردد.

  پرس غذاي ليكوئيد (مايعات) برابر يك پرس غذاي معمولي در وعده شام محاسبه خواهد شد. 4مبلغ هر  :3تبصره

  پرس غذاي سرجيكال برابر يك پرس غذاي معمولي در وعده شام محاسبه خواهد شد. 2ر مبلغ ه :4تبصره

  باشد.) همسان مي3مبلغ هر پرس غذاي رژيمي و معمولي (به جزء مورد ذكر شده در تبصره  :5تبصره

  باشد.هاي پرسنلي، مواد مصرفي، تجهيزات و هزينه و سهم مديريت ميارزش حجم كار شامل هزينه :6تبصره

  

  

  : نحوه پرداخت: 4ماده

بــه شــرح زيــر قابــل  ليســتبراساس نتايج چكپس ازكسر كسورات قانوني و تأييد كارفرما مبني بر انجام كار و 

  باشد.پرداخت مي

 امتياز ماهيانه = پرداخت كل مبلغ ماهيانه مطابق قرارداد توسط كارفرما. %90كسب  .1

يك درصد كاهش، يك درصد از مبلغ ماهيانه توسط كارفرما امتياز ماهيانه = به ازاي هر  %90تا  %85كسب  .2
 شود.كسر مي

و  -مطابق قرارداد توسط كارفرما )%90 - %85( %5= كسر مبلغ ماهيانه تا  %85كسب امتياز ماهيانه كمتر از  .3
 با مجوز مديريت خدمات پشتيباني. )%85( %5كسر مبلغ ماهيانه بيش از 

 = لغو قرارداد با ذكر مهلت معين و ضبط سپرده حسن انجام كار شركت. %70كسب امتياز ماهيانه كمتر از  .4

نتايج چك ليست ماهيانه در پايان هر ماه الزاماً از طــرف كارفرمــا جهــت اطــالع و رفــع  �
 گردد.مشكالت موجود به پيمانكار ابالغ مي

ه پيمانكار را نزد خود نگهداري نموده و از هر پرداختي ب %5قانون تأمين اجتماعي، كارفرما معادل  38براساس ماده  :1تبصره

  آزاد نمودن اين مبلغ و همچنين آخرين پرداخت ماهيانه منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود. 

 در همين راستا، در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و :2تبصره

  پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.

پرداخت عوارض، ماليات و ساير كسورات قانوني اعم از بيمه و ... مربوط به قرارداد برعهده پيمانكار بــوده  :3تبصره
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نه به پيمانكار منوط به ارائــه مفاصــا حســابهاي و آزادنمودن ضمانت حسن انجام كار و نيز پرداخت آخرين مبلغ ماهيا

   باشد.الزم مي

الزحمه هر ماه پيمانكار، پس از ارائه اظهار نامه بيمه تــأمين اجتمــاعي دايــر بــر پرداخــت حــق بيمــه مــاه حق: 4تبصره 

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

  قانون مالياتهاي مستقيم) و ساير كسورات قانوني به پيمانكار پرداخت خواهد شد. 104

در صورتيكه بنابر اسناد و مدارك ارائه شده توسط پيمانكار ماليات بر ارزش افزوده به قرارداد تعلق گيــرد  :5تبصره 

  ت بر ارزش افزوده اقدام خواهد نمود.پس از رويت اسناد و مدارك و تأييد آنها نسبت به پرداخت ماليا كارفرما

  باشد.پرداخت به پيمانكار منوط به اخذ ده درصد حسن انجام كار قرارداد توسط كارفرما مي :6تبصره

موظف مي باشد حداكثر  تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجــود ، نســبت بــه اخــذ  مجري طرف قرارداد  :7تبصره

در غير اينصورت  ي اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را به واحد ارائه نمايندمفاصا حساب از سازمان تامين اجتماع

رأســاً مطالبــات ســازمان   قانون تأمين اجتمــاعي، حســابداري واحــد 38استناد تبصره ماده  به  پس از گذشت يكسال،

محاســبه و بــه   هپنج درصد كل قرارداد و آخرين قســط نگهــداري شــد محل  تأمين اجتماعي مربوط به قرارداد را از

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

 نخواهد داشت.

از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد  كارگاهي جديد  مجري موظف مي باشد جهت اين قرارداد، كد :8تبصره

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

  

  : شرايط اختصاصي: 5ماده 

، بســته خــدمتي، دفترچــه آنــاليز  93شرايط عمومي و اختصاصي شركت در مناقصه طبخ و توزيع غــذا ســال  :1تبصره

رد اخــتالف اســتناد بــه غذائي، برنامه غذائي چهار فصل و چك ليست تغذيه جزء الينفك قرارداد بوده و در تمام موا

باشد. استناد به مفاد قرارداد نسبت به مفــاد شــرايط شــركت در مناقصــه در مفاد آن در حكم استناد به مفاد قرارداد مي

  باشد.اولويت مي

بندي مشــاغل و فــيش باشد حكم اجراي طرح طبقهبراساس مصوبه هيأت محترم دولت پيمانكار موظف مي :2تبصره

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

تهيه و در اختيارتحت پوشش خود و يك نســخه از آن را بــه مــديريت خــدمات پشــتيباني دانشــگاه و واحــد مربوطــه 

صــورت تــأخير در پرداخــت  تحويل نموده و حقوق پرسنل تحت پوشش خود را تا پنجم هر ماه پرداخت نمايــد و در

، كارفرمــا مــاه بــه پيمانكــارهمانپرداختقابلاز مبلغ %3كســر حقوق ماهيانه و عدم اجراي طرح عالوه بــر
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  تواند با مجوزمديريت خدمات پشتيباني رأساً نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل اقدام نمايد.مي

نسبت به حق بيمــه، ماليــات، حقــوق و مزايــاي كــارگران از  چنانچه در طول مدت اجراي قرارداد، افزايشي :3تبصره

طرف اداره كار و امور اجتماعي و يا نهادهاي دولتي ديگر انجام گيرد پيمانكار موظف بــه اعمــال آن بــا هزينــه خــود 

  .حق هيچگونه ادعائي نسبت به افزايش مبلغ قرارداد نخواهد داشتبوده و 

قرارداد با توافــق پيمانكــار اجــازه بودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع تواند درصورت داراكارفرما مي :4تبصره

ميزان حقوق ومزاياي افرادمذكور) به پيمانكار اعطا نمايد.(پس قرارداد(حداقل بهاستفاده ازاين نيروها را با كاهش مبلغ

  از اخذ مجوز از مديريت خدمات پشتيباني)

  بايستي ظرف مدت پنج روز كتباً به كارفرما اعالم گردد.ر ميشركت پيمانكا هرگونه تغييردر وضعيت :5تبصره

دســتگاه كار آنان بعهده پيمانكــار بــوده و وي در مقابلكاركنان وكيفيت انجامرفتار و اخالقضمانت حسن :6تبصره

  باشد.پاسخگو مي

گر، حساب با سازمانهاي بيمهباشد پس از پايان قرارداد و در اولين فرصت نسبت به تسويه پيمانكار ملزم مي :7تبصره

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

كارفرما، امكان صدور مجوز براي دانشگاه به منظور برداشت از مطالبات پيمانكار و يا ضمانت حسن انجــام كــار وي 

  فراهم خواهد بود.

حــق بيمــه نظيــر: حقــوق، بــن مســكن، بــن  هاي حقوق و مزاياي مشمول كسرملزم است كليه آيتم پيمانكار :8تبصره

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

  گر اقدام نمايد.هاي بيمهماهيانه واحد لحاظ نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به سازمان

  

   : ضمانت حسن انجام كار:6ماده
كل مبلغ ساليانه قرارداد را به صورت ضمانتنامه بــانكي يــا اوراق  %10يست قبل از انعقاد قرارداد، معادل باپيمانكار مي

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

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

صورت مبلغ ضمانت در پايان مــدت قــرارداد و در صــورت داشــتن رضــايت واحــد و ارائــه مفاصاحســابهاي الزم بــه 

  پيمانكار مسترد خواهد شد. ضبط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زايد بر آن نخواهد بود.

الحساب از طرف كارفرما به پيمانكــار ار هيچگونه وجهي حتي عليحسن انجام ك %10قبل از سپردن ضمانت  تبصره:

  پرداخت نخواهد شد.
  

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

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

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

  پرس غذاي همان روز به پيمانكار اقدام خواهد شد.

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

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

   هاي مديريتي پيمانكار كاهش خواهد يافت.خواهد داد و متناسباً هزينه

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

جانبه فسخ و مراتب را جهت تعطيل نمودن عمليات موضوع قــرارداد بــه پيمانكــار اعــالم نمايــد كــه در ايــن صــورت 

ضمانت نامه حسن انجام كار وي به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پيمانكار در اين خصوص حق هيچگونه 

  جع قضايي ندارد.اعتراضي در مرا

تواند در صورت عدم رعايت هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار و يا عدم نياز بــه خــدمات كارفرما مي: 3تبصره

موضوع قرارداد به تشخيص خود نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هيچگونه 

ارفرما صرفاً در خصوص نظارت برحسن اجراي قرارداد بوده و هيچگونه اعتراضي ندارد. بديهي است نظارت عالي ك

  مسئوليتي در خصوص عملكرد پيمانكار جهت انجام موضوع قرارداد در مراجع قضايي به عهده ندارد.

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

كم  امانت بوده و پيمانكار حق افشاي آنها به غير را به هيچ طريقي ندارد. در صورت هرگونه گــزارش گيرد در حمي

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

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

  مراجع قضايي نيز پيگيري نمايد. تواند موضوع را از طريقكارفرما مي

كارفرما مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قرارداد را بر عهده داشته و در صورت احراز موارد فسخ ويا عدم : 5تبصره

دارد و مديريت به مديريت خدمات پشتيباني اعالم مي حسن اجراي مفاد قرارداد توسط پيمانكار موارد تخلف را كتباً

   پس از بررسي نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود.

در صورتي كه قبل از شروع يا در حين انجــام خــدمات موضــوع قــرارداد، عــدم صــالحيت شــركت برنــده  :6تبصره 

به قرارداد مختار بوده و برنده مناقصــه مناقصه از سوي حراست دانشگاه اعالم گردد، كارفرما درخصوص فسخ يكجان

  حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت.

  

  : توان مالي:8ماده



٦ 

 

بايســتي توانــائي تــأمين و پرداخــت پرداخت مطالبــات، پيمانكــار ميتخصيص اعتبار و احتمــال عــدمبا توجه به نوسان 

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

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

  گردد كه پرداخت را انجام دهد.باشد و كارفرما متعهد مينمي

  

دانشــگاه (مــديريت خــدمات پشــتيباني)  تواند پس از اخذ مجوزهــاي الزم ازكارفرما مي : كاهش و افزايش:9ماده

  كاهش يا افزايش دهد. %25حجم عمليات قرارداد و به تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا 
  

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

  باشد.نمي 1337ماه سال دي 22مصوب 
  

پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي كارفرما به اشخاص ديگر كالً  : انتقال به غير:11ماده

يا جزاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد. در غير اينصورت ضمن ضبط ضمانت حســن انجــام كــار پيمانكــار، قــرارداد 

  يكجانبه فسخ خواهد شد.
  

ها و ... با توجه به شرايط خاص حاكم رت بروز حوادث غيرمترقبه و اپيدميپيمانكار در صو : فورس ماژور:12ماده

باشد و در صورت عدم امكان ادامه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به همكاري با كارفرما مي

  بايستي نسبت به ادامه فعاليت خود اقدام نمايد.قرارداد (با تشخيص كارفرما)، پس از رفع موارد مي
  

پيمانكار موظف خواهد بود پس از اتمام قرارداد تا معرفي پيمانكار جديد به مدت سه ماه  : تمديد سه ماهه:13ماده

  با مبلغ كارشناسي جديد و شرايط تعيين شده در قرارداد به كار خود ادامه دهد.

باشد قرارداد را نداشتهضوعموانجام تعهداتالزم جهتدرصورتيكه پيمانكاربه داليلي تمايل ويا توانائيتبصره:

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.
  

كليه كارگران تحت پوشش پيمانكار هيچگونه رابطه استخدامي با كارفرمــا نداشــته و  : عدم تعهد كارفرما:14ماده

بنــدي مشــاغل و... مسئوليتهاي حقوقي و جزايي ناشي از روابط كــار و مقــررات قــانون تــأمين اجتمــاعي و طــرح طبقه

م از اســتخدامي و دعــاوي در محــاكم نســبت بــه برعهده پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعــ

دار نيست. كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشي از عمكرد پيمانكار پرسنل تحت پوشش پيمانكار را عهده
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  و پرسنل تحت پوشش آن هيچگونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد پيمانكار جوابگو خواهد بود.

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

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

  و ذيصالح مسئوليت ندارد.
  

ناشــي از تعبيــر و تفســير قــرارداد را حــل فصــل تالفقرارداد كوشش خواهند نمود اخطرفين : رفع اختالف:15ماده

دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختالف نشد از طريــق مراجــع حقوقينموده، در غيراينصورت موضوع از طريق اداره

  قضائي اقدام خواهد شد.
  

به آدرس پيمانكار اي كه همان است كه در قرارداد ذكر شده و هرگونه مكاتبه : اقامتگاه قانوني پيمانكار:16ماده

گــردد در صــورت تغييــر محــل و شــماره تمــاس حــداكثر شود و پيمانكار متعهد ميارسال گردد، ابالغ شده تلقي مي

  آدرس و شماره تماس جديد را به كارفرما اعالم نمايد. پنج روزظرف مدت 
  

احكــام كلــي و ني نگرديده اســت تابعبيساير شرايط ومواردي كه در اين قراردادپيش : اطالع از شرايط قرارداد:17ماده

  االجرا خواهد بود.كار و سايرقوانين جاري مملكت بوده و براي طرفين الزمشرايط عمومي مربوط به قراردادها و قانون
  

  نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  7تبصره،  33ماده، 18قرارداد شامل اين :18ماده

  
  

  ) كارفرما4(                                   ) پيمانكار3(                     
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