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حقرقیی  اشرخا )  8931 – 8931 د سرا  سررایدا    –) نگهبان  غیر دولتیاز بخش  خرید خدمات استعالم کليه شرکت کنندگان در 

بايسعي شرايط ذيل را دقيقاً مطالاله و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد   عمقمی  امق  خدماتدا ای صالحیت د  زمینه مشاغل 

تستلي  و رستيد دريا تت  علو  پزشکيکده دبير خانه سعاد مرکزی دانشو در پاکت سربسعه ، الك و مهر شده به ت و اطمع کامل تکميل نموده و پس از روي

  دارند.

   8931 – 8931د سا   سرایدا    –) نگهبان  خرید خدمات از بخش غیر دولتی: استعالممقضقع  -1

بته شتر  کده علو  پزشکي خلخال نگهباني و سرايداری واحدهای تاباله دانشخريد خدمات مربوط به  شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کا : -2

 ( 18از  81الي  81صفحه )دو  يک و ول شمارهاجد

  خلخا   علقم پزشکی و خدمات بهداشتی و د مانی کدهواحدهای تابعه دانشمحل اجرای کا :  -3

 مشخص شده مي باشد. حج  کار و برای )ساالنه( يپيشنهاد قيمت به صورت کل نحقه ا ائه ییمت: -4

 ماه 81 مدت اجرای کا : -5

  خلخال علو  پزشکي و خدمات بهداشعي و درماني  کدهدانشکا  فرما:   -6

 اه مديريت حراست دانشگ – خلخال علو  پزشکي و خدمات بهداشعي و درماني  کدهدانشحوزه مالاونت توساله مديريت و منابع  دستگاه نظا ت: -7

  خلخال علو  پزشکي و خدمات بهداشعي و درماني  کدهدانشگزا :  استعالمدستگاه  -8

مي باشدکه بايد به يکتي از صتورتهای مشتروحه زيتر ريال (  بيست ميليون  ريال )    000/000/10              مبلغ :استعالممبلغ تضمین شرکت د   -9

 گزار تسلي  شود: اسعالم  اهبه دسعگ الف در پاکت اسعالم همراه با اسناد 

نزد بانک صادرات   IR 510810000000183100098004به شماره حساب به مبلغ اشاره شده  ) نسخه صاحب حساب  ارائه  يش واريزی  -الف

 خلخالعلو  پزشکي و خدمات بهداشعي ، درماني کده بنا  دانش شهرسعان خلخالشالبه 

بايد حداقل سه متاه بتوده و بترای سته متاه ؛ مدت اععبار تضمين  وق خلخال   پزشکي و خدمات بهداشعي ، درماني علوکده دانشضمانعنامه بانکي به نفع  -ب

گتزار، موجتع عتد  گشتايش  اسعالم  ديگر نيز قابل تمديد باشد . وجود هر گونه شرط و محدوديت در معن ضمانت نامه در زمان درخواست وصول توسط

  رايند مناقصه مي شود. پاکعهای ب و ج پيشنهاد دهنده در

 هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. -ج

پذير عه نخواهد  اسعالم گردد در غير اينصورت در کميسيون  خلخالعلو  پزشکي و خدمات بهداشعي ، درماني کده دانشکليه اسناد مناقصه ممهور به مهر  -د

 شد.

بايد جمالتاً در  جو  بو  الفو بصورت سربسعه و الك و مهر شده به شر  زير تهيه و تحويل گردد. پاکعهای  جو  بو  فالپيشنهاد بايد در سه پاکت  -11

 پاکت سربسعه ديگری گذاشعه شده و الك و مهر گردد و روی پاکت نوشعه شود:

به اضا ه نا  و نشاني پيشنهاد دهنده و «   8931 – 8931د سا  سرایدا     –) نگهبان خرید خدمات از بخش غیر دولتی  اسعالم پيشنهاد برای »

 تاريخ تسلي  پيشنهاد.

 پاکتهای الف و ب و ج باید محتقی مدا ک زیر باشد:

   گذاشته شقد:الفاسناد و مدا کی که باید د  پاکت))  -11-1

 شرايط شرکت در مناقصه( 1بند ) به شر  ريال ( بيست ميليون   ريال )    000/000/10به مبلغ  اسعالم ضمانعنامه شرکت در  -

 گذاشعه شود:    ب))اسناد و مدارکي که بايد در پاکت   -11-2

 (18از  5الي  8صفحه برگ ) 5شرايط شرکت در مناقصه به تالداد  -

 8931 - 8931 درسالسرايدار (  –)نگهبان  غیر دولتیخريد خدمات از بخش  الماستعشرايط شرکت در 



 

 21 از  2 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 (18از  80الي  4صفحه برگ ) 0نمونه قرارداد به تالداد  -

بترگ  8تالتداد  به  11/80/8339اخله کارمندان دولت در مالاممت دولعي مورخ  ر  تالهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عد  شمول قانون منع مد -

 (18از  88صفحه )

 (18از  81صفحه برگ ) 8نمونه  ر  رويت و بازديد از محل اجرای کار  -

 (18از  89الي   83از صفحه برگ ) 4به تالداد  8،1،3،5،4 نمونه ضمانعنامه ها ، نمونه های -

 (18از  10الي  81از صفحه برگ )  3، سه ، چهار به تالداد  جداول شماره يک ،  دو -

 هر نوع ضماي  و مدارکي که بالداً از طرف کار رما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 مهر و امضاء شود. و بالد 59اجعماعي مربوط به سال  ر اهو تالاون  ،کپي تائيد صمحيت اداره کار -

 الاليعهای مشابه در ساير موسسات وسازمانهای دولعي وخصوصي در صورت  الاليتگواهي سوابق کاری و رضايت کاری از   -

  ونقشت مصردق اصلروزنامه رسمي کشور حاوی امضاهای مجتاز و   ونقشت مصدق اصلاساسنامه شرکت و   ونقشت مصدق اصل -

بايتد  فاتر دادگاهها  سریده باشرد  ونقشت باید به تأیید یکی از دفاتر  سمی ثبت اسناد یا د )اصلآگهي  آخرين تغييرات شرکت 

 گزار تسلي  دارند. اسعالم ضميمه باشد و همراه با ساير مدارك در پاکت ))ب(( به 

 مصدق برابراصل ابرازی يامشروط موردقبول نمي باشد . -

 گذاشعه شود:    ج)) اسناد و مدارکي که بايد در پاکت   -11-3

 (18از   18صفحه برگ ) 8برگ پيشنهاد قيمت به تالداد  -

باید به مهر و امضای مجاز   ج،ب،الفگزا  د  پاکت های استعالم کلیه او اق و صفحات مربقط به مدا ک د یافت شده از  -تبصره 

گشایش نشرده و پیشرنهاد  جدا ای نقص باشند پاکت   ب و الف شرکت/پیمانکا  پیشنهاد دهنده  سید ه باشد. د  صق تیکه پاکتهای

 د بقد.مربقطه مردود خقاه

واگذار  31/13/1397مق خه  شنبهپنج وز  13011ساعت لغايت  27/13/1397مق خه   شنبه یکدر ساععهای اداری از روز  اسعالم اسناد  -11

 مي شود.

تلفتن پرستش هتای خودراازطريتق شتماره هر يک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهو  استناد و متدارك مناقصته ابهتامي داشتعه باشتند متي تواننتد  -12

  .درميان گذاشعه وپاسخ دريا ت نمايند  05431510008

گزار اعم  و  اسعالم و نحوه تغيير و تسلي  آنها کعباً از سوی دسعگاه  اسعالم هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضا ه نمودن اسناد و مدارك  -13

 جزء اسناد و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.

حق تغيير ، اصم  يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضای مهلت تسلي  پيشنهاد ها برای خود محفوظ مي دارد و اگر چنتين گزار  اسعالم  -14

حتق دارد  موردی پيش آيد مراتع به شرکت کنندگان ابمغ مي شود و در صورتي که پيشنهادی قبل از ابمغ مراتع مزبور تسلي  شده باشتد پيشتنهاد دهنتده

 قاضای اسعرداد آن را بنمايد.ت

 :استعالمنشانی محل واگذا ی اسناد  -15

 خیابان شهیدمظفرعزیزی واحدامورقراردادهای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال  – خلخال

به  4/14/1397مق خه  شنبهدو وز  14011شرکعهايي که پس از دريا ت اسناد مناقصه ، مايل به شرکت در آن نيسعند ، مراتع را تا ساعت  -16

 گزار اطمع دهند. اسعالم دسعگاه 

 مي باشد. 7/41/1397مق خه  شنبه وز  01131ساعت : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها -17

 :نشانی محل تسلیم پیشنهادها -18

 ودرمانی خلخالدانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی دبیرخانه ستاد مرکزی  –خیابان شهیدمظفرعزیزی  –خلخال 
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  قط به صاحع شرکت يا نماينده شرکت با ارائه مالر ي نامه مالعبر با مهر و امضای مجاز تحويل خواهد شد. اسعالم اسناد و مدارك  -19

خلختتال خيابتتان بتته نشتتاني :  استتعالم در کميستتيون  11/14/1397مق خرره  شررنبهدوقبتتل از رهتتر روز  11011 پيشتتنهاد هتتای واصتتله در ستتاعت -21

 گشايش و خوانده خواهد شد.دمظفرعزيزی سعاددانشکده علو  پزشکي شهي

 گزار در رد و يا قبول هر يک از پيشنهادها مخعار است. اسعالم دسعگاه  -21

 رق  پيشنهاد قيمت ماهانه و ساالنه بايد به صورت مجزا در برگ پيشنهاد قيمت ) پاکت ج ( نوشعه شود.  -22

پس از ابمغ کار رما ،  با سپردن تضمين اجرای تالهدات بر اساس قيمت پيشنهادی ختود بته انالقتاد  کاری( روز 10) بيستتا برنده مناقصه بايد حداکثر  -23

ععراضتي قرارداد مبادرت نمايند. در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع کار رما ضبط مي شود و حتق هيگگونته ا

 ندارد.

اعم  گرديده و او با توجه به موارد ياد شده باال حاضر به انالقاد پيمان نشود نفر دو  بر استاس آئتين نامته متالي و مالتاممتي  اسعالم ورتيکه برنده در ص -24

او ه  به  اسعالم ضمين شرکت در اعم  مي شود و چنانگه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال حاضر به انالقاد پيمان نشود ت اسعالم دانشگاهها به عنوان برنده 

 تجديد خواهد شد. اسعالم نفع کار رما ضبط مي شود و 

 بالد مسعرد مي شود. هفته سه، گران  اسعالم ساير ، تضمين شرکت در مناقصه  اسعالم  پس از تاليين نفرات اول و دو  -25

 ديريت و برنامه ريزی کشور و آئين نامه مالي و مالاممتي دانشگاه مي باشد.ساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوری اسممي ايران و سازمان م -26

مرتکع يکتي از اعمتال منتدرج در  اسعالم ، در صورتيکه برنده  11/81/8313-ه10395/ت93399به اسعناد تصويع نامه هيئت وزيران به شماره  -27

 4گزار مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به متدت  اسعالم ای اجرايي شوند بندهای ماده يک آئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دسعگاهه

 سال نمي باشد.

و ستاير مفتاد  01در صورت مغايرت اساسنامه شرکت با موضوع امور خدماتي واگذار شده مذکور يا ناقص بودن اسناد و مدارك درخواسعي در بنتد  ر 81

 دهندگان حذف خواهد شد.  ت پيشنهاد،شرکت مذکور از  هرس اسعالم شرايط 

ختود را تاليتين و مهتر و امضتاء پيشتنهاد قيمتت پيشنهاد دهنده بايد با خط خوانا و بدون قل  خوردگي برای تمامي امور مورد درخواست واحد مربوطه  ر 83

 نمايد.

ذکور را نموده و در صورت اثبات هرگونه  ستاد اطمعتاتي و م اسعالم گر اقرار و معالهد به صحت و سق  تمامي اطمعات و مدارك در طول  اسعالم  ر 93

 مغايرت در ارائه مدارك و اطمعات ارسالي مسئوليت و عواقع قانوني آنرا به عهده مي گيرد. 

مي شود واريز خواهدشتد . مبلغ ماهانه قرارداد و ساير پرداخعهای قانوني به حساب بانکي مشعرك که در يکي از بانکها به نا  کار رما و شرکت ا ععا   ر 98

رارداد برداشت از حساب مذکور  قط با امضاء مدير عامل/رئيس هيأت مديره شرکت در ماليت رئيس يا مدير و مسئول امورمالي واحد محل انجا  موضوع قت

ا يا امضتای چتک و ... انجتا  شتود ، خواهد بود . ضمن عقد خارج الز  شرکت به کار رما وکالت مي دهد چنانگه از جانع شرکت تالللي در انجا  پرداخعه

قرارداد مي  کار رما حق برداشت يک جانبه از حساب مذکور را به موجع وکالت نامه بمعزلي که همزمان با عقد قرارداد از طرف شرکت در اخعيار کار رما

بته شترکت پرداختت خواهتد شتد . مانتده بتانکي حستاب  مبلغ ماهيانه قرارداد به صورت علي الحساب از حساب بانکي مشتعرك % 9گيرد ، اقدا  نمايد . تا 

بته شترکت طترف قترارداد پرداختت نيروهای نگهبان و سرايدار مشعرك ا ععا  شده در پايان قرارداد بالد از ارائه مفاصاحساب های مقرره و تسويه حساب با 

 خواهد شد . 

 گزار مي باشد. اسعالم ف تاليين شده واحد دادن پيشنهاد به منزله قبول اخعيارات وتکالي و اسعالم شرکت در  ر 98

يتا حستع تصتمي   ستکونت دارد و انجا  کتار شهرسعان  بود که در محل صورت مساوی بودن مبالغ پيشنهادی حق تقد  با برنده مناقصه ای خواهد در -99

 شد. تصمي  خواهد با رعايت صر ه و صم  دانشگاه اتخاذ کميسيون و

 شد. گران )شرکت کنندگان( مسعرد نخواهد اسعالم تحت هيچ عنواني به و مبلغ خريد اسناد ه محعويات پاکات گشايش شد -93
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 حقوق و مزايای پرسنل تحت پيمان خود را داشعه باشد. ماه 8بايد توانايي پرداخت حداقل  اسعالم  شرکت کننده در -93

 يک سال شمسي مي باشد.به مدت                                    لغايت       از تاريخ                              مدت زمان انجا  قرارداد – 93

 که جزء الينفک اين مناقصه مي باشد ، خواهد بود .    4درصد جنسيت ا راد به کارگيری شده به شر  جدول پيوست شماره   – 91

به عمل آورده و ضمن اخذ گواهي عتد  ستوء پيشتينه و گتواهي عتد  شرکت طرف قرارداد مورف است در گزينش ا راد شاغل خود نهايت دقت را  -91

 ، ليست اسامي آنها را بانضما  مدارك الز  به کار رما ارائه نمايد. بکار گماردن  اععياد به مواد مخدر قبل از

 شرکت هايي که اعضای هيئت مديره مشعرك دارند ، در مناقصه شرکت داده نمي شوند .  – 93

  نماید .استفاده  واحدهای تابعهد   کدها داد مقظف است صرفاً از نیروهای معرفی شده تقسط دانششرکت طرف یر -41

شرکت برنده معالهد است به صورت ماهانه  ايل تنظي  شده جهت ارائه به سازمان بيمه تأمين اجعمتاعي را پتس از تائيتد امورمتالي ستعاد مرکتزی  -38

انستتتتتتاني وزارت بهداشتتتتتتت ، درمتتتتتتان و آمتتتتتتوز  پزشتتتتتتکي بتتتتتته آدرس همزمتتتتتتان در ستتتتتتايت اداره کتتتتتتل منتتتتتتابع  کدهدانشتتتتتت

http://karkonan.behdasht.gov.ir   . نيز بارگذاری نموده واطمعات تکميلي مورد نياز را وارد نمايند 

 

 به ترتیب خقاسته شده ا ائه نمائید. تقجه: به منظق   سیدگی سریع و مطلقب لطفاً اسناد و مدا ک خقد  ا

بهتر است از چسب حرا تی و ژله ای به جای الکهای شمعی و شکننده استفاده گردد ، به جهت بری  نگری چسربهای حرا تری هنگرام مهرر 

 کردن  وی آنها از استامپ استفاده شقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزا  استعالمدستگاه 
 نام و نام خانقادگی اعضای مجاز

 هاد دهندهتعهد آو  و مهر پیشن

 مهر و امضای کلیه او اق د یافتی از منایصه گزا  تقسط شرکت فرامقش نشقد. تقجه :

 .فرامقش نشقد« لفاف  –ج  –ب  –الف » الک و مهر هر چها  پاکت 

http://karkonan.behdasht.gov.ir/
http://karkonan.behdasht.gov.ir/
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  8931-8931 سا  د  سرایدا   –از بخش غیر دولتی ) نگهبان خرید خدمت یرا داد 

 هيات وزيران ( 09/08/24مورخ  هت/ 34303/ت 24909و شماره  9/5/0320مورخ  هت 80913 -/ت32383ه شماره ) موضوع تصويبنام

 (سازمان مديريت وبرنامه ريزی کشور29-8)-031 -ع

.. و به شماره تلفتن ................ و بته آدرس به شماره ...........  ي مابين ................... با سمت ....... اسعالم اين قرارداد به اسعناد صورتجلسه کميسيون گشايش 

  ............ با سمت ............... بته ..................... که در اين قرارداد به اخعصار کار رما ناميده مي شود از يک سو و شرکت ................ به نمايندگي آقای/خان

ماره ............... و کد شناسايي .................... شناسه ملي ............... به آدرس ................... شماره تلفتن ثابتت شماره ثبت ............... و صمحيت شرکت به ش

 ................... و همراه ................ که در اين قرارداد به اخعصار شرکت ناميده مي شود به شر  ذيل منالقد ميگردد.

 یرا داد:  مقضقع 8ماده 

 موضوع قرارداد به شر  جدول ذيل مي باشد.

 کيفيت کار حج  کار واحد کار نوع کار رديف
امکانات وتجهيزات 

 مورد نياز
 ساير

 0-48-5طبق بند  0-48طبق بند  0-48طبق بند  مطابق جدول شماره يک شيفت کاری  سرايدار 0

 0-40-5طبق بند  0-40طبق بند  0-40طبق بند  مطابق جدول شماره دو شيفت کاری  نگهبان 8

   مدت انجام یرا داد:8ماده 

 خاتمه مي يابد.                                     شروع و در تاريخ                               مدت زمان انجا  قرارداد يکسال شمسي مي باشد که از تاريخ 

   مبلغ یرا داد و نحقه پرداخت:9ماده 

 ريال( مي باشد.ل قرارداد )ارز  حج  کل کار( ماهانه ....... ريال )............... ريال( و ساالنه ............... ريال )...................... مبلغ ک -0-3

 تأمين مواد مصر ي و تجهيزات بالهده کار رما مي باشد. -8-3

ي مشعرك که در يکي از بانکها به نا  کار رما و شرکت ا ععا  مي شود واريز خواهدشد . مبلغ ماهانه قرارداد و ساير پرداخعهای قانوني به حساب بانک -3-3

قرارداد  برداشت از حساب مذکور  قط با امضاء مدير عامل / رئيس هيأت مديره شرکت در ماليت رئيس يا مدير و مسئول امورمالي واحد محل انجا  موضوع

رما وکالت مي دهد چنانگه از جانع شرکت تالللي در انجا  پرداخعها يا امضتای چتک و ... انجتا  شتود ، خواهد بود . ضمن عقد خارج الز  شرکت به کار 

قرارداد مي  کار رما حق برداشت يک جانبه از حساب مذکور را به موجع وکالت نامه بمعزلي که همزمان با عقد قرارداد از طرف شرکت در اخعيار کار رما

بلغ ماهيانه قرارداد به صورت علي الحساب از حساب بانکي مشعرك به شرکت پرداخت خواهد شد . مانده بانکي حساب مشعرك م % 9گيرد ، اقدا  نمايد . تا

 به شرکت طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .نيروهای نگهبان و سرايدار ا ععا  شده در پايان قرارداد بالد از ارائه مفاصاحساب های مقرره و تسويه حساب با 

 محل اجرای یرا داد:  3ماده 

  طبق جداو  شما ه یک و دوده علقم پزشکی خلخا  واحدهای تابعه دانش نشاني محل انجا  خدمات موضوع قرارداد :

  وش اصالح یرا داد:   3ماده 

 )درصد( کاهش يا ا زايش دهد. %89قرارداد را تا  ، حج صورت نياز  کار رما مي تواند در -0-9

رعايت مقررات عمتومي ، شترايط اخعصاصتي را کته الز  متي دانتد بته ايتن  جهت حسن اجرای قرارداد و در صورت ضرورت درکار رما مي تواند  -8-9

 بود. قرارداد الحاق نمايد کليه الحاقيه های قرارداد با امضاء طر ين مالعبر خواهد

 تعهدات کا فرما:   3ماده 
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 از سوی شرکت طرف قرارداد ذی ربططبق قانون کار نيروهای نگهبان و سرايدار قوق حقه ح صورت عد  رعايت پرداخت های قانوني و کار رما در -0-3

ضبط سپرده حسن انجا  تالهدات اقدا  خواهد  قرارداد و بار اخطار با  اصله يک ماه صورت مي گيرد، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو که پس از دو ،

  کرد.

 ايجاد هماهنگي های الز  کعباً به شرکت طرف قرارداد مالر ي مي نمايد. ينده خود جهت همکاری وکار رما يک نفر را به عنوان نما -8-3

 ماه از محل اععبارات تخصيص يا عه پرداخت نمايد. کار رما هزينه های انجا  خدمات را طبق قرارداد پس از صدور گواهي انجا  کار در پايان هر -3-3

 دهد. ، قرار الز  را جهت انجا  خدمات در اخعيار شرکت طرف قراردادکار رما معالهد مي شود اطمعات  -4-3

 :تعهدات شرکت  1ماده 

قانون کار هيگگونه تالهدی در ايتن  03اجرای تبصره يک ماده  جز در و کار رمامي باشد  شرکتبه عهده  کليه تالهدات پرسنلي مربوط به قانون کار -0-0

 زمينه نخواهد داشت .

امکانات و تجهيزات را به ميزان کا ي جهت انجا  خدمات موضوع قراداد به کار ، داد معالهد مي گردد نيروی انساني واجدالشرايط شرکت طرف قرار -8-0

 گيرد.

 ييد کار رما مي رساند انجا  دهد.أطبق برنامه زمان بندی که به ت را شرکت طرف قرارداد معالهد مي گردد که خدمات موضوع قرارداد -3-0

 رف قرارداد معالهد مي گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در مالاممت دولعي نمي باشد.شرکت ط -4-0

را در انجا  ورتايف موضتوع قترارداد و تاليتين متزد و حقتوق  مين اجعماعي و ...أشرکت طرف قرارداد معالهد مي گردد مقررات قانون کار و قانون ت -9-0

ت های حل اخعم ات کارگری و ساير تالهدات قانوني أاجرای آراء مربوط به هي ايد و هرگونه پاسخگويي به شکايات ورعايت نمنيروهای نگهبان و سرايدار 

 الز  به ذکر است که کليه مسئوليت های حقوقي و جزائي ناشي از انجا  موضوع قرارداد به عهده پيمانکار مي باشد . کار را به  عهده مي گيرد.

، حعي بصورت وکالت را به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ق واگذاری موضوع قرارداد شرکت طرف قرارداد ح -3-0

. در غير اينصورت قرارداد به طور يکطر ه  سخ و ضمانت نامه حسن انجا  کار رأساً توسط کار رما ضتبط و بته  کمً يا جزئاً ندارد صلح نامه ، عقدنامه و ... را

 . رما برداشت خواهد شد و شرکت حق هر گونه اععراضي در اينخصوص را از خود سلع مي نمايدنفع کار

 روز کعباً به کار رما اعم  گردد. 9وضاليت شرکت طرف قرارداد مي بايسعي ررف مدت در هرگونه تغيير  -0-0

مين اجعمتاعي رستيده أييد ستازمان تتأکارکنان خود را که به تبيمه ماه قبل  شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و -2-0

 است به کار رما ارائه نمايد.

 شرکت طرف قرارداد مي باشد. هبه عهدنيروهای نگهبان و سرايدار لغو يا اتما  قرارداد ، تسويه حساب قانوني  صورت  سخ ، در -5-0

و يا در صورت درخواستت  شرکت ، در موارد ضروری که به سممت ا راد مربوط استشرکت طرف قرارداد معالهد مي گردد برای نيروی انساني  -01-0

 کارت سممت بهداشت ارائه نمايد. کار رما

 .انجا  دهدخود)جهت واگذاری کار( نيروهای نگهبان و سرايدار حر ه ای الز  را به  شرکت معالهد مي گردد آموز  های تخصصي و -00-0

شرکت طرف قترارداد در مقابتل دستعگاه  و کيفيت انجا  کار آنان به عهده شرکت است ونيروهای نگهبان و سرايدار ق اخم ضمانت حسن ر عار و -08-0

 .پاسخگوست

 ، حفظ اسرار و نکات ايمني مي باشد. کار رماجاری ضوابط شرکت طرف قرارداد مورف به رعايت  -03-0

بصورت نقد بته حستاب را درصد( مبلغ کل قرارداد  پنج)% 9، شرکت طرف قرارداد مالادل  به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمين انجا  تالهدات -04-0

بتانکي بته شتماره............ متورخ ..............  يا يک  قره ضمانت نامه مالعبتر و اردبيل واريز ميدان ورز شالبه  صادراتدانشگاه نزد بانک  ..................شماره 

 قرارداد به کار رما تحويل داده است و ضمناً  از تاريخ عقدماه  3و قابل تمديد به مدت  ماه 08مدت  به ............ به مبلغ ................ ريال بانک............... شالبه

 پايان قرارداد قابل اسعرداد مي باشد. برابر مقررات در مبلغ پرداخعي کسر و )ده درصد( بابت حسن انجا  کار از هر %01مالادل 

از بابت ضمانت حفظ و نگهتداری  بشماره های .................. ) سری /....... ( سفعه )................ ريال ( ريال................... شرکت طرف قرارداد  مبلغ  -09-0

تحويتل نمايتدتا کليته خستارات وارده در ايتن  ... که برای انجا  موضوع قرارداد طبق صورتجلسه در اخعيار وی مي باشتد، بته کار رمتا بهينه وسايل واموال و
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خصوص از محل مذکور وساير مطالبات شرکت طرف قرارداد وهمگنين درصورت مکفي نبودن از محل ساير دارائيهای شرکت وامضاءکنندگان رهرستفعه 

 د.جبران گردد.ضمناً رهر سفعه بايسعي به امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت بصورت شخصيت حقيقي تنفيذ گرد

مين خسارت بر عهده شترکت طترف قترارداد أدر صورت سهل انگاری هر يک از نيروهای تحت اخعيار شرکت و ايراد خسارت به واحد مربوطه ت  -03-0

 است .

اد مشتکمتي چنانگه نواقص يا مالايبي در تجهيزات و وسايل کار رما وجود داشعه باشد به نحوی که انجا  موضوع قرارداد برای شرکت طرف قرارد -00-0

مالايع مزبور باعث ورود خسارت اع  از جاني يا مالي به کارگر يا اشخاص ثالث شود  را به وجود آورد يا شرکت طرف قرارداد تشخيص دهد که نواقص و

، مستئوليت  شرکت طرف قرارداد مکلف است موضوع را به صورت کعبي و در اولين  رصت ممکن به کار رما اطمع دهتد در صتورت عتد  اطتمع کعبتي

 يا اشخاص ثالث به عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.نيروهای نگهبان و سرايدار حقوقي و جزايي حوادث پيش آمده برای 

 شرکت طرف قرارداد بايد در موقع کار به لباس معحدالشکل مناسع ملبس باشند.نيروهای نگهبان و سرايدار کليه  -02-0

 مربوطه را حداقل ني  ساعت قبل از شروع وقت اداری در محل کار آماده نمايد.بان و سرايدار نيروهای نگهشرکت مورف است  -05-0

مين اجعماعي ، امور اقعصادی و دارايي ، اداره کار أاسعرداد سپرده های شرکت طرف قرارداد در پايان قراداد منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان ت -81-0

 تحت اخعيار مي باشد.نيروهای نگهبان و سرايدار ير کسورات قانوني و همگنين پرداخت کليه مطالبات و مزايای سا اجعماعي و کسر ر اه وتالاون 

 کليه تالهدات شرکت طرف قرارداد در مراکزی که  الاليت شبانه روزی دارند بايد به صورت شبانه روزی انجا  گيرد.-80-0

ضمن ارائه  يش  تحت اخعيار و ساير مزايای قانوني آنان را ماهانه ووهای نگهبان و سرايدار نيرشرکت طرف قرارداد مکلف است حقوق و دسعمزد  -88-0

 پرداخت نمايد.    و حساب مشعركاز طريق بانک  صر اًحقوقي باذکر دقيق حقوق و مزايای مربوطه 

ييد صمحيت به کار رما مالر ي نمايتد أرگيری جهت تتحت امر خود را قبل از به کانيروهای نگهبان و سرايدار شرکت طرف قرارداد مورف است  -83-0

 وق الذکر توسط کار رما شرکت طترف قترارداد حتق بکتارگيری ايشتان را نخواهتد نيروهای نگهبان و سرايدار ييد صمحيت هر يک از أدر صورت عد  ت

 داشت.

ورده و ضمن اخذ گواهي عد  سوء پيشينه و گواهي عتد  شرکت طرف قرارداد مورف است در گزينش ا راد شاغل خود نهايت دقت را به عمل آ -84-0

 ، ليست اسامي آنها را بانضما  مدارك الز  به کار رما ارائه نمايد. بکار گماردن  اععياد به مواد مخدر قبل از

ارد و حق هرگونه ادعای بالدی را از آن اطمع کامل دو پيوست های   ر  قرارداد، شرايط مناقصه  کليه مفاد شرکت طرف قرارداد اقرار نمود که از -89-0

 و  رمهای پيوسعي آن جزء الينفک قرارداد شماره ................................ مورخ ............................ مي باشد . اسعالم خود سلع مي نمايد. همگنين شرايط 

 خود در حين انجا  عمليات موضوع قرارداد مي باشد.نگهبان و سرايدار نيروهای شرکت طرف قرارداد مسئول هرگونه حوادث احعمالي برای  -83-0

 با مهر شرکت و نصع آن بر سينه آنان توسط شرکت طرف قرارداد الزامي است .نيروهای نگهبان و سرايدار تهيه کارتهای مخصوص شناسايي برای -80-0

، شرکت طرف قرارداد مکلف است در اسرع وقت نستبت بته ی نگهبان و سرايدار نيروها( از هر يک از کار رمادر صورت عد  رضايت  دانشگاه ) -82-0

که در اين صورت کليه مسائل و مطالبات قانوني معاللقه به کارگر اخراجي به عهده شرکت طرف قرارداد است و شرکت نمايد اخراج کارگر مورد نظر اقدا  

 ه نخواهد داشت.طرف قرارداد حق به کارگيری وی را در ساير واحدهای دانشگا

را  شاغل در واحد مربوطتهنيروهای نگهبان و سرايدار نماينده تا  االخعيار از اشخاص معاهل ، معالهد و مرد غير از يک نفرشرکت تالهد مي نمايد که  -85-0

 نمايد . انعخاب و مالر ي  پس از اخذ نظريه هسعه محعر  گزينش دانشگاه

تحت امر در محل خدمت )به هر دليل از قبيل استعفاده  از نيروهای نگهبان و سرايدار ر صورت عد  حضور شرکت طرف قرارداد معالهد مي شود د -31-0

 امورات مربوطه را با به کارگيری ا راد جايگزين انجا  دهد . ، اسعالمجي و غيبت و ...(  مرخصي اسعحقاقي

ابتمغ و  عمل ننمايد کار رما مراتع را به شترکت طترف قترارداد کعبتاً جزاً يا در صورتي که شرکت طرف قرارداد به هر يک از تالهدات خود کمً -30-0

و به هر قيمت ممکن نسبت به انجا  آن قسمت از کتار  چنانگه ررف مدت تاليين شده پس از تاريخ ابمغ به تالهدات خود عمل ننمايد کار رما حق دارد راساً

 ه را از مبلغ مطالبات شرکت طرف قرارداد کسر نمايد.مالادل دو برابر هزينه مربوط انجا  نشده اقدا  نموده و

چنانگه کار رما ارائه خدمات موضوع  قرارداد را پس از انقضای مدت مقرر نيز خواسعار گردد شرکت طرف قرارداد مورف است که خدمات مورد  -38-0

 د جديد ادامه دهد.دسعمزد تا عقد قراردا نظر را حداکثر تا سه ماه بر اساس ا زايش شورای عالي حقوق و



 

 21 از  8 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

شرکت طرف قرارداد مورف است حداکثر تا ده روز پس از عقد قرارداد با تمامي کارگراني که در انجا  امورات مربوطته بته کتار خواهتد گر تت -33-0

تالاون آن را به اداره کل کار حداقل زمان ممکن براساس طر  طبقه بندی مشاغل صادر و  يک نسخه از  قرارداد کار منالقد نموده واحکا  حقوقي آنان را در

 اجعماعي و يک نسخه به کار رما تسلي  نمايد. ر اهو 

مقررات حفارعي و ايمني و بهداشعي و همگنين انضباط اداری و ساعات کتار و نيروهای نگهبان و سرايدار شرکت طرف قرارداد تالهد مي نمايد که -34-0

را به نحو کامل رعايت نموده و هرگونه خسارات مالي و جاني ناشي از عد  رعايت مفاد  وق به کار رما مقررات مربوط به جلوگيری از بروز حريق و امثاله  

 و اشخاص ثالث را جبران نمايد.

 ، بالد از رهر و خود را طبق برنامه تنظيمي از طرف کار رما برای شيفت های صبحنيروهای نگهبان و سرايدار شرکت طرف قرارداد معالهد است کليه -39-0

، تالطتيمت  در روزهای تالطيتل رستمينيروهای نگهبان و سرايدار شع آماده به کار داشعه باشد و در اخعيار کار رما قراردهد و تنظي  برنامه و به کارگماردن 

بايد به نحوی باشد که هيگگونه کار اضا ي برای واحد ايجاد ننموده و لطمه ای در انجا  نيروهای نگهبان و سرايدار کارگری و ساير تالطيمت و ايا  مرخصي 

 امورات جاری ايجاد ننمايد.

مقررات راجع به پرداخت حقوق و مزايای قانوني طر  طبقه بندی مشتاغل و صتدور احکتا   شرکت طرف قرارداد مورف به رعايت کليه قوانين و  -33-0

 تحت پوشش خود مي باشد.بان و سرايدار نيروهای نگهحقوق برای 

های بنتد در مطروحته، امکانات و تجهيزات و ساير امور( بته رعايتت متوارد  قرارداد )موضوع کيفيت کار 0ماده شرکت طرف قرارداد در اجرای   -30-0

 معالهد مي گردد.قرارداد  0-48و  40-0

 رارداد مي باشد.الينفک ق مناقصه جزو پيوسعهای شرايط شرکت در مفاد و -32-0

در انجا  خدمات موضوع قرارداد به تفکيک شتر  کتار حتداقل تالتداد نيتروی  دو يک و  ول شماره اشرکت طرف قرارداد مورف است طبق جد -35-0

 انساني را رعايت نمايد .

 باشد.ماه حقوق و مزايای پرسنل تحت پيمان خود را داشعه  8شرکت معالهد مي شود توانايي پرداخت حداقل  -41-0

 :نگهبانی کیفیت امق   -38-1

 حفظ و حراست تما  يا قسمعي از ساخعمان ، ابنيه تاريخي ، منازل ، محوطه ، اسکله و نظاير آن طبق دسعورات صادره  – 0-40-0

دسعورات صادره و احعماالً ثبت آنهتا  کنعرل ورود و خروج ا راد ، وسايط نقليه و حمل و نقل اموال ، اثاثيه ، تجهيزات ، اشياء و ساير کاالها طبق -8-40-0

 در د اتر مربوطه 

و  پيش بيني الز  به منظور جلوگيری از بروز آتش سوزی ، خرابي ، دزدی ، تجاوز و ساير حوادث و خرابي های غيرمعرقبه در ساخعمان يا اموال – 3-40-0

 يا ساير کاالها و تجهيزات تحت کنعرل 

 ادث ناگهاني نظير آتش سوزی ، دزدی ، خرابي به مأموران انعظامي و مسئوالن امر و انجا  اقدامات احعياطي اوليه اطمع  وری اتفاقات و حو -4-40-0

 گزار  چگونگي انجا  وريفه و شر  کليه پيشامدها در مدت نگهباني  -9-40-0

 سرپرسعي و کنعرل و راهنمايي نگهبانان تحت نظر  -3-40-0

 ای در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت  سرکشي های مکرر و نوبه -0-40-0

  به کارگيری سيسع  های حفارعي و امنيعي الکعرونيکي و ...  -2-40-0

 انجا  ساير امور محوله -5-40-0

 :سرایدا ی کیفیت امق   -38-1

 خوابگاه ، منزل ، انبار و مانند آن در ساخعمان واحد اداری و يا غير اداری نظير اداره ، مدرسه ، باشگاه ، سکونت داي   – 0-48-0

ای انجا  اموری نظير نامه رساني ، نگهباني ، پيشخدمعي ، باغباني يا ورايف ديگری در اين زمينه هتا در ستاعات اداری در امتاکن و ستاخعمان هت -8-48-0

 اداری نظير مدارس ، د اتر پست ، بخشداری ها و غيره 

جره ها ، تأسيسات و شبکه های روشنايي ، حرارتي ، آبرساني ، گازرساني و ساير اموال واحتد تحتت نظتر در پايتان بازديد و کنعرل کليه در و پن -3-48-0

 وز ساعات کار اداری و حضول اطمينان از بسعه بودن يا باز بودن يا روشن و خامو  بودن آنها طي بازديد های مکرر و نوبه ای در طول شبانه ر
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و غير اداری به ساخعمان يا محوطته تحتت آن در ساعات اداری خروج غيرمجاز ا راد ، لواز  ، وسايل ، وسايل نقليه و نظاير جلوگيری از ورود و  -4-48-0

 نظر 

 اطمع  وری اتفاقات و حوادث غير معرقبه به مأمورين انعظامي و مسئوالن امور انجا  اقدامات احعياطي اوليه  -9-48-0

نظری پاسخگويي به مکالمات تلفني ، حفارت از اماکن و تجهيزات و وسايل چاپ و تکثير ، ارسال مراسمت ، دريا ت و انجا  ساير امور مشابه  – 3-48-0

 توزيع نامه ها و پرونده ها بين کارکنان در صورت محدوديت حج  ورايف محوله طبق دسعور مقا  ما وق 

 اني و اطفای حريق در صورت لزو  به کارگيری رو  های امداد و نجات و کمک های اوليه درم -0-48-0

 به کارگيری سيسع  های حفارعي و امنيعي  -2-48-0

 ساير امور مربوط  -5-48-0

 :بر اجرای یرا داد نظا ت  1ماده 

 . ،  به طرف قرارداد مالر ي مي نمايد  امور عمومي را به عنوان نارر وکار رما حسع  کميت  و کيفيت موضوع قرارداد ، واحد خدمات  -0-2

 ييد واحد خدمات ، مسئول امور عمومي و مدير واحد مربوطه صورت مي گيرد.أکليه پرداخت ها به طرف قرارداد با ت -8-2

 دد. نارر به کليه کارکنان و واحدها مالر ي مي شود تا بر حسن اجرای قرارداد توسط شرکت و کار رما  نظارت نمايد و مشکمت به نارر منالکس گر -3-2

 اعمال نمايد. ايد مکانيز  اجرای نظارت را با توجه به شيوه های علمي و مديريعي مبعني بر نظر سنجي پيش بيني ونارر ب -4-2

 شرایط عمقمی یرا داد:  3ماده 

 کار رما مي باشد.به قرارداد به  و ساير کسورات قانوني مربوط، سازمان تأمين اجعماعي رسيد حق بيمه و ماليات های پرداخعي ارائه مورف به  شرکت  -0-5

مين اجعمتاعي و ستاير قتوانين و مقتررات مربتوط در برابتر أ، قتانون تت در زمينه قانون کار شرکعينيروهای نگهبان و سرايدار کار رما در قبال مطالبات  -8-5

 وليعي ندارد . مين اجعماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصم  هيگگونه مسئأاجعماعي ، سازمان تتالاون و ر اه وزارت کار 

در صورتيکه بر اساس گزار  کعبي کار رما ، طرف قرارداد در اجرای تالهدات خود از نظر کمي يا کيفي کوتاهي و قصتور داشتعه باشتد. بتر استاس  -3-5

  از کارکرد شرکت طرف قرارداد کسر خواهد شد. مربوط به اعمال جراي جدول 

  کس شود به منزله ابمغ تلقي ميگردد.  مندرج در قرارداد بصورت پست سفارشي ارسال يا، رس شرکت هرگونه نامه ای که از سوی کار رما به آد -4-5

قبتل از بکتارگيری ا تراد و درماني و واحدهای تاباله موضوع قرارداد کار رما اين اخعيتار را دارد کته  آموزشيبا توجه به شرايط ويژه حاک  بر مراکز  -9-5

 عهای عمومي و نيز گزينش آنان اقدا  نمايد.نسبت به بررسي و تأييد صمحي

شرکت معالهد مي شود به صورت ماهانه  ايل تنظي  شده جهت ارائه به سازمان بيمه تتأمين اجعمتاعي را پتس از تائيتد امورمتالي ستعاد مرکتزی  - 3-5

 همزمتتتتتتان در ستتتتتتايت اداره کتتتتتتل منتتتتتتابع انستتتتتتاني وزارت بهداشتتتتتتت ، درمتتتتتتان و آمتتتتتتوز  پزشتتتتتتکي بتتتتتته آدرس کدهدانشتتتتتت

http://karkonan.behdasht.gov.ir  . نيز بارگذاری نموده واطمعات تکميلي مورد نياز را وارد نمايند 

ر در طول متدت ضمن عقد خارج الز  ، پيمانکار به کار رما وکالت مي دهد که در صورت امعناع از پرداخت حقوق و مزايای پرسنل تحت ام -0-5

مين و قرارداد طبق آخرين دسعورالالمل های ابمغي درخصوص حقوق و مزايا پرسنل و ساير کسورات قانوني کار رما به نيابت از پيمانکار از محل تضت

 مورخه   مطالبات پيمانکار پرداخت نمايد به همين منظور قبل از عقد قرارداد پيمانکار وکالت نامه بمعزل به شماره 

 تنظي  و تحويل کار رما نموده است .  شهرسعان   د عرخانه اسنادرسمي در  

   نحقه حل اختالف:83ماده 

وارد شترايط در صورتي که اخعم ي بين کار رما و شرکت پيش آيد اع  از اينکه مربوط به اجرای عمليات موضوع قرارداد و يا تغيير و تفسير هتر يتک از مت

آيين نامه مالي و مالاممتي دانشگاه  15وانند موضوع اخعمف را از راه توا ق ر ع نمايند، موضوع به کميسيون موضوع ماده عمومي آن باشد، چنانگه طر ين نع

 ارجاع و نظر کميسيون برای طر ين الز  االتباع است .

   نحقه فسخ :  11ماده 

http://karkonan.behdasht.gov.ir/
http://karkonan.behdasht.gov.ir/
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به تالهدات مورد اشاره در معن اين قرارداد عمل نمايد کار رما مي تواند  حق  سخ يکجانبه قرارداد با کار رما مي باشد و در صورتيکه شرکت نعواند -1-11

شرکت را به نفع پس از سه بار اخطار کعبي هر کدا  به  واصل يک ماه ، نسبت به  سخ يکجانبه قرارداد اقدا  و سپرده حسن انجا  تالهدات و حسن انجا  کار 

 ضبط نمايد. خود

ور الالمل های ابمغي تغييراتي در موضوع قرارداد وضع شود که موجع  سخ قرارداد شود ، کار رما مي تواند با اطمع کعبي چنانگه از لحاظ قوانين و دسع -1-88

 ، قرارداد را به صورت يکجانبه  سخ نمايد .  شرکتيک ماه قبل به 

  اختالفات احتمالی : تعا ض یرا داد با دیگر اسناد و 21ماده 

 -تفاه  نامه کعبي مفاد اين قرارداد مي باشد در صورت تالارض بين قرارداد با ديگر اسناد و داليل )اع  از  ق و ابراز اراده طر ين،با توجه به اينکه آخرين توا

به سند مالعبر اين قرارداد بوده و طر ين قرارداد بدون هيگگونه قيد و شرطي مکلف  مذاکرات شفاهي و مکاتبات بالمل آمده  ي ما بين طر ين( ممك عمل و

 .مفاد آن مي باشند اجرای

   نشانی و آد س طرفین یرا داد89ماده 

 نشاني کار رما:  -0-03

 نشاني: 

 تلفن: 

 نشاني پست الکعرونيک:                                                                                              اکس :

 نشاني شرکت طرف قرارداد:  -8-03

 :  نشاني

 تلفن: 

 نشاني پست الکعرونيک:                                                                                              اکس:

متي شتود و در  نشاني های  وق به منزله اقامعگاه قانوني طر ين مي باشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسمت از طريق نشاني های  وق الذکر قانوني تلقتي-

عذر عد   اينصورت کليه نامه ها ابمغ شده تلقي و غير مطلع نمايند. در ساعت يکديگر را کعباً 42ررف مدت حداکثر ، طر ين مورفند  صورت تغيير نشاني

 اطمع پذير عه نمي شود.

 مقاد و نسخ یرا داد:   83ماده 

نسخه حک  واحد را داشعه و بته  9صفحه ای تنظي  ، امضاء و بين طر ين مبادله گرديد و هر   2خه نس 9زيربند و در  00بند ،  39ماده ،  04اين قرارداد در 

 قانون مدني برای طر ين الز  االجرا مي باشد. 01موجع ماده 

 

 کا فرما          شرکت  
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 22/11/1337دان دولت د  معامالت دولتی تا یخ تعهد نامه پیشنهاد دهنده د  مق د عدم شمق  یانقن منع مداخله کا من

 8931-8931د سا   سرایدا    –) نگهبان  خرید خدمات از بخش غیر دولتیمربقط به 

 مالتاممت دولعتي اين پيشنهاد دهنده با امضای ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در

حق دارد که پيشنهاد ارائه شده بترای مناقصته  توق را  مناقصه گزارنمي باشد و چنانگه خمف اين موضوع به اثبات برسد، کار رما يا  8339مصوب دی ماه 

 مردود و تضمين شرکت در مناقصه را ضبط نمايد.

داده شود و بالنوان پيمانکار، پيمان مربوطه را امضتاء نمايتد و ختمف  همگنين قبول و تاييد مي گردد که هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه  وق تشخيص

ايتن پيمتان  ارهارات  وق در خمل مدت پيمان )تا تحويل موقت( به اثبات برسد يا چنانگه ا رادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون  توق هستعند، در

، کار رما حق خواهد داشت که قرارداد را  سخ و ضمانعنامه انجتا  تالهتدات پيمانکتار را ضتبط و سهي  و ذينفع نمايد و يا قسمعي از کار را به آنها محول کند

 خسارت وارده را در اثر  سخ پيمان و تاخير اجرای کار را از اموال او اخذ نمايد. تاليين ميزان خسارت وارده با تشخيص کار رما مي باشد.

جرای پيمان بدليل تغييرات و يا انعصابات در دسعگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتع را بم اصله به اين پيشنهاددهنده معالهد مي شود چنانگه در حين ا

نرساند نه تنها کار رما  اطمع کار رما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانگه اين پيشنهاد دهنده مراتع  وق را بم اصله به اطمع

ود از پيمان را  سخ نموده و ضمانعنامه های مربوط را ضبط نمايد، بلکه خسارت ناشي از  سخ پيمان و يا تاخير در اجرای کار را نيز بته تشتخيص ختحق دارد 

 اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

گاهي کامل دارد و در صورت تخلف مسعحق مجازاتهای مربوطته مضا ا اين پيشنهاددهنده اعم  مي دارد که به مجازاتهای معرتع بر معخلفين از قانون  وق آ

 مي باشد.

 

 

 تا یخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانقادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآو و مهر پیشنهاد دهنده
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 محل اجرای کا  نمقنه فرم  ویت و بازدید از

 

 به : دانشگاه علقم پزشکی و خدمات بهداشتی د مانی استان ا دبیل

 از : شرکت 

 

 8931-8931د سا   سرایدا    –) نگهبان  خرید خدمات از بخش غیر دولتی  های  احعراماً بديوسيله گواهي مي شود اين شرکت از محل

دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقتدا  نمتوده استت . بتديهي موجود مربوطه را به  اسنادبازديد کامل بالمل آورده و 

 است معالاقباً اين شرکت هيچ گونه ادعايي در مورد عد  اطمع از جزئيات کار نخواهد داشت.

 

 

 تا یخ  مهر و امضای مجاز شرکت 
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 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

ا جاع کا ضمانتنامه شرکت د  فرایند   

 ) کا  برگ شما ه یک  

 

 باشناسه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      کد پسعي       معقاضي نا نظر به اينکه   

 شرکت نمايد.         کار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع کار / مناقصه / مزايده   

                           به    ذينفع / کار رما نا برابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تالهد مي نمايد چنانگه     ذينفع  رما/ کار نا در مقابل     معقاضي نا از     ضامن نا 

ع رساني مناقصات / مالاممت درج شده و اطمع دهد که پيشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پايگاه اطم   ضامن نا 

 کار رما/ نا  هر مبلغي را کهمشاراليه از امضای پيمان مربوط با تسلي  ضمانت نامه انجا  تالهدات اسعنکاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز 

اينکه احعياجي به اثبات اسعنکاف يا اقامه دليل و يا صدور      ذينفع کار رما/ ا نمطالبه نمايد، به محض دريا ت اولين تقاضای کعبي واصله از سوی   ذينفع

 بپردازد.     ذينفع کار رما/ نا ارهارنامه يا اقدامي از مجاری قانوني يا قضايي داشعه باشد، در وجه يا حواله کرد                         

 مالعبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست کعبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهاعت اداری روز مدت اععبار اين ضمانعنامه سه ماه است و تا آخر س

                      نعواند يا نخواهد مدت اين ضمانعنامه را تمديد کند و يا    ضامن نا برای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيکه       ذينفع کار رما/ نا 

معالهد است بدون اينکه احعياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ    ضامن نا را مو ق به تمديد ننمايد،   ضامن نا موجع اين تمديد را  راه  نسازد و  قاضيمع نا 

 پرداخت کند.ذينفال  رما/ کار نا درج شده در اين ضمانعنامه را در وجه يا حواله کرد 

مطالبه نشود، ضمانعنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اععبار ساقط است ،    ذينفع  رما/ کار نا از سوی   چنانگه مبلغ اين ضمانعنامه در مدت مقرر 

 اع  از اينکه مسعرد گردد يا مسعرد نگردد.

کثيراالنعشار ميسر خواهد بود. در صورت در صورتيکه مدت ضمانعنامه بيش از سه ماه مد نظر کار رما با اعم  در اسناد  رايند ارجاع کار و آگهي در روزنامه 

 ضبط ضمانت نامه موضوع به اطمع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  14 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 
 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) کا  برگ شما ه دو  

 

 کد پسعي                   باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني  معقاضي نا نظر به اينکه  

       که موضوع ارجاع کار در پايگاه اطمع رساني مناقصات / مالاممت درج شده را با    قرارداد موضوعاطمع داده است قصد انالقاد قرارداد   ضامن نا  به

ريال/ارز به منظور انجا  تالهداتي که موجع قرارداد ياد شده                برای مبلغ        /ذينفع  رما کار نا در مقابل     معقاضي نا دارداز  /ذينفع  رما کار نا 

اطمع دهد که                  معقاضي نا کعباً و قبل از انقضای سررسيد اين ضمانعنامه به   ذينفع کار رما/ نا به عهده مي گيرد تضمين و تالهد مي نمايد در صورتي که  

... ريال / ارز ، هر مبلغي را که                 .......از تالهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ................... از اجرای هر يک    معقاضي نا 

ر يا باالترين مقا  کار رما بدون با تاييد وزي      ذينفع / کار رما نا مطالبه کند به محض دريا ت اولين تقاضای کعبي واصله از سوی        ذينفع / کار رما نا 

 بپردازد.    ذينفع / کار رما نا آنکه احعياجي به صدور ارهار نامه يا اقدامي از مجاری قانوني و قضايي داشعه باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه يا حواله کرد   

قبل از پايان وقت اداری روز تاليين      ذينفع کار رما/ نا خواست کعبي واصله مدت اععبار اين ضمانعنامه تا آخر وقت اداری روز                است و بنا به در

    معقاضي نا نعواند يا نخواهد  مدت اين ضمانعنامه را تمديد کند و يا     ضامن نا  شده ، برای مدتي که درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي که

معالهد است بدون آنکه احعياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج   ضامن نا را حاضر به تمديد نمايد      ضامن  ناموجع اين تمديد را  راه  نسازد ونعواند

 پرداخت کند. ذينفع کار رما/ نا   شده در باال را در وجه يا حواله کرد                                     

 برنامه ريزی کشوری برسد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطمع سازمان مديريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  15 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کا برگ شما ه سه 

 

 با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                   کد پسعي                  معقاضي نا نظر به اينکه 

که موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطمع رساني مناقصات / مالاممت درج شده را با                                    قرارداد موضوعارداد اطمع داده است که قر  ضامن  نا به  

معالهد است در  ضامن  نا  پرداخت شود  معقاضي نا منالقد نموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به   ذينفع کار رما/ نا 

است هر   معقاضي نا اطمع دهد که خواسعار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به   ضامن  نا                    کعباً به   ذينفع کار رما/ نا صورتي که 

بپردازد. اععبار اين ضمانعنامه تا آخر وقت   کار رما/ذينفع نا مبلغي تاميزان پيش پرداخت مسعهلک نشده رابه محض دريا ت اولين تقاضای کعبي واصله ازسوي

واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تاليين   ذينفع کار رما/ نا اداری روز                                 است و بنا به درخواست کعبي                                             

  معقاضي نا نعواند يا نخواهد مدت اين ضمانعنامه را تمديدکند و يا    ضامن  نا شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي که شده، برای مدتي که درخواست 

د، معالهد است بدون آنکه احعياجي به مطالبه مجدد باش  ضامن  نا را حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نا موجع اين تمديد را  راه  نسازد و نعواند              

 پرداخت کند.   ذينفع کار رما/ نا مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله کرد                              

که بايد  ذينفع کار رما/ نا که در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر کعبي   معقاضي نا مبلغ اين ضمانعنامه بنا به درخواست کعبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي   ذينفع کار رما/ نا به   ضامن  نا رف سي روز از تاريخ تحويل نامه اسعالم  حداکثر ر

 شد. اعم  نموده است تقليل داده خواهد  معقاضي نا ضمانعنامه مالادل مبلغي که   ذينفع کار رما/ نا شود و در صورت عد  وصول پاسخي از سوی 

عنامه خود به خود در صورتي که تما  مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيع تاليين شده در اين ضمانعنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمان

 باطل و از درجه اععبار ساقط است، اع  از اينکه اصل آن به بانک مسعرد گردد يا نگردد. 

 ع به اطمع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  16 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه استرداد کسق  حسن انجام کا 

 )کا برگ شما ه چها  

 

 با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                 کد پسعي                  معقاضي نا نظر به اينکه 

 موضوعبه عنوان اسعرداد کسور حسن انجا  قرارداد  ذينفع کار رما/ نا اطمع داده است که مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نا   به

د از اين رو پس از پرداخت وجه پرداخت شو  معقاضي نا که موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطمع رساني مناقصات / مالاممت درج شده به     قرارداد

  ضامن  نا  کعباً و قبل از انقضای سر رسيد اين ضمانعنامه  به  ذينفع کار رما/ نا معالهد است در صورتي   ضامن  نا ،                          معقاضي نا مزبور به 

 کار رما/ نا رزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را که از اجرای تالهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف و  معقاضي نا اطمع دهد که  

بدون آنکه احعياجي به صدور ارهارنامه و يا   ذينفع کار رما/ نا مطالبه کند، به محض دريا ت اولين تقاضای کعبي واصله از سوی                           ذينفع

بپردازد. مدت اععبار اين ضمانعنامه تا آخر وقت اداری روز                         ذينفع کار رما/ نا   ايي داشعه باشد، در وجه يا حواله کرد اقدامي از مجاری قانوني و قض

ن شده، برای مدتي که درخواست شود واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تاليي  ذينفع کار رما/ نا است و بنا به درخواست کعبي                                    

موجع تمديد آن را   معقاضي نا نعواند يا نخواهد مدت اين ضمانعنامه را قبل از انقضای آن تمديد کند و يا    ضامن  نا قابل تمديد است و در صورتي که  

معالهد است بدون آنکه احعياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج   ضامن  نا    را حاضر به تمديد نمايد                  ضامن  نا  راه  نسازد و نعواند              

 پرداخت کند.   ذينفع کار رما/ نا شده در باال را در وجه يا حواله کرد   

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطمع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  17 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 جای ضمانتنامهتایید مطالبات به 

 )کا برگ شما ه پنج 

 

 با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                  کد پسعي                  معقاضي نا نظر به اينکه 

رجاع کار آن در پايگاه اطمع رساني مناقصات / مالاممت درج که موضوع ا     قرارداد موضوعپذيرد که مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانعنامه          مي

کسر و منظور گردد نحوه ضبط و اسعرداد   ذينفع کار رما/ نا از مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وی  از  ذينفع کار رما/ نا شده نزد                            

 دادی است. مطابق ضوابط آيين نامه تضمين مالاممت و شرايط قرار

 

 نا  و نا  خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تالهدآور                         معقاضي نا 

 

  ذينفع کار رما/ نا 

 موضوع قرارداد مرتبط با مالاممت :                        شماره طر /پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

 ضوع مطالبات: شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با مو

 :  معقاضي نا   کل مبلغ کارکرد يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت های قبلي به

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور : 

 مانده پرداخت پس از کسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

 خت و علي الحساب و ... به عدد : مانده پرداخت پس از کسور پيش پردا

 امضاء و تاييد مقا  مجاز کار رما : 

 امضاء و تاييد ذيحساب : 

 این کا برگ د  دو نسخه تهیه شده یک نسخه د  ذیحسابی و یک نسخه د  مجری طرح ضمیمه اسناد مربقط گردد. 

 ور برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطمع سازمان مديريت و برنامه ريزی کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  18 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  یک) جدو  شما ه  کدهجذب تفکیک جذب سرایدا  د  واحدهای تابعه دانش

 

  موردنیاز  نام واحد  نام شهر  ردیف 

  نفر  1 بیرق  خلخال  1

  نفر  1 هشجین  خلخال 2

  نفر  1 شهری 2شماره  خلخال 3
 

 

 

  

  

                  

 نفر  3جمع کل :                                           

 

 

 



 

 21 از  19 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

  دو ) جدو  شما ه  جذب تفکیک جذب نگهبان د  واحدهای تابعه دانشگاه

 تعداد مق د نیاز  نام شهر   دیف

 نفر  4  خلخا شهرستان  1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 از  21 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 جریمه مربقط به عدم  عایت مفاد یرا داد 

 عنقان فعالیت  دیف
ه مبلغ جریم

 به  یا 
 تقضیحات

 به ازای هر روز گزار  000 000 عد  مالر ي نماينده تا  االخعيار به واحد موضوع قرارداد 8

 به ازای هر نفر گزار  800 000 نيروهای نگهبان و سرايدار تهيه نکردن کارت سممت بهداشت برای  1

3 
ا ارباب رجوع و شرکت بنيروهای نگهبان و سرايدار مطلوب نبودن برخورد و ر عار 

 کارکنان
 به ازای هر مورد گزار  100 000

 به ازای هر مورد گزار   100 000 عد  تهيه يا اسعفاده نکردن از لباس معحد الشکل 5

 به ازای هر مورد گزار   300 000 در محل کارنيروهای نگهبان و سرايدار عد  حضور به موقع  4

 به ازای هر مورد گزار   500 000 تحت پوششگهبان و سرايدار نيروهای نعد  صدور به موقع قرارداد  0

 به ازای هر مورد گزار   000 000 نيروهای نگهبان و سرايدارتأخير ، غيبت و تاليين نکردن جانشين برای  9

 به ازای هر مورد گزار  8 000 000 نيروهای نگهبان و سرايدارتأخير در تهيه ليست حقوق و مزايای  1

 به ازای هر مورد گزار  8 000 000 نيروهای نگهبان و سرايداراطمعات غير واقالي در خصوص حقوق و مزايای ارائه  1

 به ازای هر مورد گزار  500 000 تأخير در ارائه اطمعات درخواسعي از شرکت 80

 ر  به ازای هر مورد گزا 8 000 000 هرگونه درخواست وجه اع  از پول نقد ، چک ، سفعه و ... 88

 

 

 د صد جنسیت افراد به کا گیری شده 

 

 د صد / زن  د صد / مرد نام واحد   دیف

 - د صد 111 سرایدا  1

 - د صد  111 نگهبان 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول شماره سه

 چهارجدول شماره 



 

 21 از  21 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

،  اسعالم  امضاء کننده زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذير  تالهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالع و مندرجات دعوتنامه شرکت دراينجانع ، 

خرید خدمات از بخش جهت  اسعالم  در مالاممت دولعي و به طورکلي تمامي مدارك و اسناد تالهدنامه عد  شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت

از لحاظ  و پس از بازديد کامل از محل کار و با اطمع از جميع شرايط و عوامل موجود  8931-8931د سا   سرایدا    –) نگهبان  غیر دولتی

 خواهدبود پيشنهاد مي نماي  که: اسعالم و اينکه هزينه آگهي مناقصه بالهده برنده  اسعالم انجا  کارهای مورد 

  وق را بر اساس مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبلغ کل: اسعالم عمليات موضوع  -8

 نهمبلغ پيشنهاد ساال مبلغ پيشنهادی ماهانه رحج  کا نا  واحد رديف

   مطابق جدول شماره يک سرايدار 8

   مطابق جدول شماره دو  نگهبان 1

  جمع کل 

 

  یا .........................................................................................      )به عدد مبلغ ماهانه 

انجا    یا ............... ..........................................................................................................................................................     )به حروف مبلغ ماهانه 

 ده .

  یا ............... ..........................................................................     مبلغ ساالنه )به عدد 

انجا    یا ............................................ .............................................................................................................................     مبلغ ساالنه )به حروف 

 ده .

 خاب برنده ییمت کل پیشنهادی می باشدمالک عمل د  تعیین و انت

 

 تا یخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 نام و نام خانقادگی و سمت دا نده امضاء مجاز وتعهدآو 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ پیشنهاد قیمت 


