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  (فرمت قراردادهاي
  شيرا 

 اصغر(ع)مركز آموزشي درماني حضرت علينام واحد اجرائي:  .1

   رئيس بيمارستان –آقاي دكتر محمد فروتن نام و سمت نماينده قانوني (كارفرما):  .2

  

  

 ارج گذاران سبز طرف قرارداد (حقيقي / حقوقي):  .3

 14/10/81.   تاريخ ثبت شركت: 5      456شماره ثبت شركت:  .4

 سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استانتوسط:   15/4/86تاريخ:   85الف  16669شماره:  تعيين صالحيت شركت:  .6

 81، شماره شناسنامه عبداله،  فرزند محمدرضا جهانكيشآقاي مشخصات طرف قرارداد:  .7

 مدير عاملسمت طرف قرارداد:  .8

 طبقه همكف B48بلوك ميدان مطهري آپارتمان هاي پروژه رضوان  -شيرازآدرس:  .9

 فاكس:              كدپستي:                      موبايل:      07825221736 تلفن:         

  

  

   /9/1تاريخ       455  /استعالم صورتجلسه مناقصهبه استناد  مستندات:

 
  

  

  حد را دارد.نسخه تهيه و تنظيم كه هر كدام حكم وا 5صفحه و  6تبصره،  21ماده،  18اين قرارداد در  �
  

  

  : موضوع قرارداد: 1ماده

  نوع كار: نگهداري فضاي سبز                كيفيت كار: براساس مفاد قرارداد و شرايط مناقصه/استعالم

  در تمام طول مدت قرارداد 4طبق ماده حجم كار: 
  

  

  بيمارستانمحل انجام خدمات موضوع قرارداد:  

  

  باشد.هجري شمسي مييكسال  به مدت 31/6/90لغايت  1/7/91خاز تاري : مدت انجام قرارداد:2ماده

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

  

  

  

  

  

  

نگهداري قرارداد  واگذاري فعاليتهاي 

  فضاي سبز

  

  جمهوري اسالمي ايران

 ن آموزش پزشكيوزارت بهداشت و درما

 30قرارداد شماره 
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  : مبلغ قرارداد:3ماده

  ) ريال (                                                                          /230/527/-    مبلغ ماهيانه قرارداد:

  ريال (                                                    )                       /760/326/-    مبلغ ساليانه قرارداد: 
  

  

    : نحوه پرداخت:4ماده

ني حسن انجام كار توسط كارفرما و پس ازكسر كســورات قــانو %10پرداخت به پيمانكار منوط به تكميل امضاء قرارداد و اخذ ضمانت 

  باشد:به شرح زير قابل پرداخت مي ليستبراساس نتايج چكو تأييد كارفرما مبني بر انجام كار و 

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

 شود.رفرما كسر ميامتياز ماهيانه = به ازاي هر يك درصد كاهش، يك درصد از مبلغ ماهيانه توسط كا %90تا  %85كسب  .2

و كســر مبلــغ ماهيانــه  -مطابق قــرارداد توســط كارفرمــا )%90 - %85( %5= كسر مبلغ ماهيانه تا  %85كسب امتياز ماهيانه كمتر از  .3

 با مجوز مديريت خدمات پشتيباني. )   %85( %5بيش از 

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

نتايج چك ليست ماهيانه در پايان هر ماه الزاماً از طرف كارفرما جهت اطالع و رفع مشكالت موجود بــه پيمانكــار 

 ابالغ مي گردد.

پرداخت عوارض، ماليات و ساير كسورات قانوني اعم از بيمه و ... مربــوط بــه قــرارداد برعهــده پيمانكــار بــوده و آزادنمــودن : 1تبصره

  باشد. ضمانت حسن انجام كار و نيز پرداخت آخرين مبلغ ماهيانه به پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحسابهاي الزم مي

از هر پرداختي به پيمانكار را نزد خود نگهداري نموده و  %5قانون تأمين اجتماعي، كارفرما معادل  38براساس ماده  :2تبصره

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

در همين راستا، در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و  :3تبصره 

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

در صورتي كه به اسناد و مدارك ارائه شده توسط پيمانكار ماليات بر ارزش افزوده به قــرارداد تعلــق گيــرد كارفرمــا پــس از : 4تبصره

  رويت اسناد و مدارك و تأييد آنها نسبت به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ، عالوه بر مبلغ قرارداد اقدام خواهد نمود.

موظف مي باشد حداكثر  تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجود ، نســبت بــه اخــذ مفاصــا حســاب از  ي طرف قرارداد مجر: 5تبصره

اســتناد  بــه  در غير اينصورت پس از گذشت يكسال، سازمان تامين اجتماعي اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را به واحد ارائه نمايند

پنج درصــد  محل  رأساً مطالبات سازمان تأمين اجتماعي مربوط به قرارداد را از  سابداري واحدقانون تأمين اجتماعي، ح 38تبصره ماده 

تامين اجتماعي پرداخت و رسيد كتبي دريافت مي نمايد و مجــري در   محاسبه و به سازمان  كل قرارداد و آخرين قسط نگهداري شده

 اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد اعالم نمايــد. كــه  كارگاهي جديد  وظف مي باشد جهت اين قرارداد، كدمجري م :6تبصره
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  اين امر بر عهده كارفرما مي باشد. مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي 

  

  

   شرايط اختصاصي: :5ماده 

بوده و در تمام موارد اختالف استناد به مفاد آنها در حكــم اســتناد بــه  ليست جزء الينفك قراردادشرايط (مناقصه/استعالم) و چك: 1تبصره

  باشد.استناد به مفاد قرارداد نسبت به مفاد شرايط شركت در مناقصه/استعالم در اولويت ميباشد.مفاد قرارداد مي

ز آموزشي درماني شهيد دكتر چمران مركنگهداري و آبياري ، فضاي سبز، درختان و كاشت گلهاي فصلي در باغچه هاي كنار فضاي سبز 

  با شرح و شرايط ذيل: چهار هكتاربه متراژ حدوداً 

  هرس و آرايش درختان. .1

  وجين علفهاي هرز و حذف گياهان زائد و علف كشي. .2

  سمپاشي و دفع آفات. .3

  چمن زني. .4

  كود پاشي (استفاده به هنگام از كودهاي دامي و شيميائي). .5

  محوطه اطراف آنها بجز خيابان و پياده روهاي اصلي. نظافت محيط فضاي سبز وباغچه هاي .6

  حفظ و نگهداري گياهان آپارتماني ساختمان اداري و بيمارستاني. .7

  توسعه فضاي سبز موجود در بيمارستان طبق نظر كارفرما.  .8

  كاشت گلهاي فصلي. .9

  كارفرما اعالم گردد.بايستي ظرف مدت پنج روز كتباً به هرگونه تغيير در وضعيت شركت پيمانكار مي: 2تبصره

گر، اداره دارايــي و باشد پس از پايان قرارداد و در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب با ســازمانهاي بيمــهپيمانكار ملزم مي :3تبصره

 كارفرما اقدام نمايد. در غيراينصورت و در صورت درخواست كتبي كارفرما، امكان صدور مجوز براي دانشگاه بــه منظــور برداشــت از

  مطالبات پيمانكار و يا ضمانت حسن انجام كار وي فراهم خواهد بود.

تهيه مواد اوليه از قبيل: بذر، كود، سم، نهال، خاك و ابزار كار جهت حفظ و نگهداري فضاي سبز موضوع قرارداد به  :4تبصره

  باشد.عهده پيمانكار مي

  باشد.ب در صورت عدم تقصير پيمانكار به عهده كارفرما ميهاي مربوط به چاه آانجام تعميرات موتورپمپ و لوله :5تبصره 

  

كــل مبلــغ ســاليانه قــرارداد را بــه صــورت  %10بايست قبل از انعقــاد قــرارداد، معــادل پيمانكار مي : ضمانت حسن انجام كار:6ماده

تســليم كارفرمــا نمايــد تــا چنانچــه بــه  ضمانتنامه بانكي يا اوراق بهادار(در صورت تأييد دانشگاه) بابت تضمين حسن انجــام كــار تهيــه و

تعهدات خود بطور جزئي يا كلي عمل ننمايد و يا موجب ورود خسارت گردد از مبلغ فوق جبران خسارت شود، در غيــر ايــن صــورت 

ضبط  مبلغ ضمانت در پايان مدت قرارداد و در صورت داشتن رضايت واحد و ارائه مفاصاحسابهاي الزم به پيمانكار مسترد خواهد شد.

  سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زايد بر آن نخواهد بود.
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الحســاب از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــار پرداخــت حسن انجام كــار هيچگونــه وجهــي حتــي علي %10قبل از سپردن ضمانت  تبصره: 

  نخواهد شد.

  

    : جرائم و فسخ قرارداد:7ماده

خــدمات پشــتيباني پيمانكــار در اجــراي تعهــدات خــود از نظــر كمــي يــا كتبــي كارفرمــا و تأييــد مــديريت درصورتيكه براساس گزارش

كوتاهي يا قصورداشته باشد در نوبت اول اخطاركتبي با درج درپرونده ارزشيابي و درنوبت دوم، سوم وچهارم ضمن اخطار كتبي كيفي

  مبلغ قابل پرداخت ماهيانه به پيمانكار اقدام خواهد شد. %15و%10،%5در پرونده ارزشيابي به ترتيب نسبت به كسر و درج 

توانــد قــرارداد را يــك جانبــه فســخ و مراتــب را جهــت تعطيــل در صورتيكه تعداد اخطار كتبي چهار مورد برسد كارفرما مي :1تبصره

اعالم نمايد كه در اين صورت ضمانت نامه حسن انجام كار وي به نفع دولت ضبط خواهــد نمودن عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار 

  شد.بديهي است پيمانكار در اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي در مراجع قضايي ندارد.

ضوع تواند در صورت عدم رعايت هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار و يا عدم نياز به خدمات موكارفرما مي :2تبصره

قرارداد و به تشخيص خود نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصــوص حــق هيچگونــه اعتراضــي 

ندارد. بديهي است نظارت عالي كارفرما صرفاً در خصوص نظارت برحسن اجــراي قــرارداد بــوده و هيچگونــه مســئوليتي در 

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

گيــرد در حكــم كليه اسرار و اطالعاتي كه به موجب اين قرارداد در اختيار پيمانكــار و نيروهــاي تحــت پوشــش آن قــرار مي :3تبصره

رفرمــا امانت بوده و پيمانكار حق افشاي آنها به غير را به هيچ طريقي ندارد. در صورت هرگونــه گــزارش و تأييــد حراســت دانشــگاه كا

تواند نسبت به فسخ قرارداد و جبران كليه خسارات وارده بــه تشــخيص خــود اقــدام نمايــد و پيمانكــار در ايــن خصــوص هــيچ گونــه مي

تواند موضوع را از طريق مراجع قضــايي نيــز پيگيــري اعتراض و شكايتي در هيچ مرجع قضايي نخواهد داشت. بديهي است كارفرما مي

  نمايد.

موارد فسخ ويا عــدم حســن اجــراي  سئوليت نظارت بر حسن اجراي قرارداد را بر عهده داشته و در صورت احرازكارفرما م :4تبصره

دارد و مديريت پــس از بررســي نســبت بــه مفاد قرارداد توسط پيمانكار موارد تخلف را كتباً به مديريت خدمات پشتيباني اعالم مي

  فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود. 

تي كه قبل از شروع يا در حين انجام خدمات موضوع قرارداد، عدم صالحيت شركت پيمانكــار از ســوي در صور: 5تبصره 
حراست دانشگاه اعالم گردد، كارفرما درخصوص فسخ يكجانبه قرارداد مختار بوده و پيمانكــار حــق هــيچ گونــه اعتراضــي 

  نخواهد داشت.
  

  

بايستي توانائي تأمين و پرداخت احتمال عدم پرداخت مطالبات، پيمانكار ميبا توجه به نوسان تخصيص اعتبار و  : توان مالي:8ماده

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



٥ 

 

باشــد و دت ســه مــاه نميدر صورتيكه اعتبار الزم وجود داشته باشد ماده فوق مالكــي بــراي عــدم پرداخــت بــه پيمانكــار در مــ تبصره:

  گردد كه پرداخت را انجام دهد.كارفرما متعهد مي

  

  

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

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

  

  

مــاه دي 22نمايد كه مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنــان دولــت مصــوب پيمانكار اعالم و تأييد مي : منع مداخله:10ماده

  باشد.نمي 1337سال 

  

  

پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي كارفرما به اشخاص ديگر كالً يا جزاً (اعــم از  : انتقال به غير:11ماده

  يا حقوقي) ندارد. در غير اينصورت ضمن ضبط ضمانت حسن انجام كار، قرارداد يكجانبه فسخ خواهد شد.حقيقي 

  

  

ها و ... با توجه به شرايط خاص حاكم بر وزارت پيمانكار در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و اپيدمي : فورس ماژور:12ماده

باشد و در صورت عدم امكان ادامه قرارداد، (با تشخيص ما ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به همكاري با كارفر

  بايستي نسبت به ادامه فعاليت خود اقدام نمايد.كارفرما) پس از رفع موارد مي

  

  

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

  ديد و شرايط تعيين شده در قرارداد به كار خود ادامه دهد.كارشناسي ج

در صورتيكه پيمانكار به داليلي تمايل و يا توانائي الزم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشد تبصره: 

رابطه با ادامه يا فسخ  كارفرما دردهد تا ضمن بررسيماه بكار خود ادامهكتبي به كارفرما به مدت سهاعالمميبايست از زمان

  نفع دولت مختارخواهد بود.كار وي بهانجامقرارداد اتخاذ تصميم گردد. بديهي است كه كارفرما درضبط سپرده حسن
  

  

كليــه كــارگران تحــت پوشــش پيمانكــار هيچگونــه رابطــه اســتخدامي بــا كارفرمــا نداشــته و  : عدم تعهد كارفرمــا:14ماده

بنــدي مشــاغل و... برعهــده اشي از روابط كار و مقررات قــانون تــأمين اجتمــاعي و طــرح طبقهمسئوليتهاي حقوقي و جزايي ن

پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعــم از اســتخدامي و دعــاوي در محــاكم نســبت بــه پرســنل تحــت 

ي از عمكــرد پيمانكــار و پرســنل تحــت دار نيست. كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خســارت ناشــپوشش پيمانكار را عهده

  پوشش آن هيچگونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد پيمانكار جوابگو خواهد بود.

كارفرما در قبال مطالبات نيروهاي تحت پوشش شركت در زمينه قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و ســاير قــوانين و تبصره: 



٦ 

 

اجتماعي، سازمان تــأمين اجتمــاعي و ســاير مراجــع قــانوني ذيــربط و ذيصــالح  مقررات مربوطه، در برابر وزارت كار و امور

  مسئوليت مستقيمي ندارد.
  

  

ناشي از تعبير و تفسير قرارداد را حــل فصــل نمــوده، در قرارداد كوشش خواهند نمود اختالفطرفين : رفع اختالف:15ماده

نانچه رفــع اخــتالف نشــد از طريــق مراجــع قضــائي اقــدام دانشگاه رسيدگي و چحقوقيغير اينصورت موضوع از طريق اداره

  خواهد شد.
  

  

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

پــنج اكثر ظرف مــدت گردد در صورت تغيير محل و شماره تماس حدشود و پيمانكار متعهد ميگردد، ابالغ شده تلقي مي

  آدرس و شماره تماس جديد را به كارفرما اعالم نمايد. روز
  

  

بيني نگرديده است تــابع احكــام كلــي و ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش : اطالع از شرايط قرارداد:17ماده

                                       براي طرفين الزم االجرا خواهد بود. شرايط عمومي مربوط به قراردادها و قانون كار و ساير قوانين جاري مملكت بوده و

  

  

  نسخه تنظيم شده كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  6تبصره،  21ماده، 18قرارداد شامل اين :18ماده

  

  

  ) كارفرما 2(                                                      ) پيمانكار1(                     

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

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

  

  

  ) دكتر علي توكلي4(                                                        

  مدير خدمات پشتيباني دانشگاه                                                                   

  

  .....) رئيس حسابداري واحد................................3(                                        
  

  

  قرارداد نگهداري فضاي سبز ......................................

  تهيه و تنظيم: .........................
  

 


