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شماره :
اتريخ :
پيوست  :دارد

بسمهتعالي
قرارداد خدمات
این قرارداد فی مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به ریاست آقای ساسان تاجگردون به نشانی شیراز -چهار راه حافظیه -جنب
تاالر حافظ به شماره تلفن  29929223که از این پس " کارفرما " نامیده می شود از یک طرف و شرکت  ........................................................به
شماره ثبت  ... ..................و شناسه ملی  ............................و کد اقتصادی  .............................. ...............به نمایندگی آقای  ..............................به شماره
شناسنامه  ................................و کد ملی  .................................به نشانی ....................................................................................................................... :
شماره تلفن ثابت  ............................. :و تلفن همراه ................................... :بعنوان مدیر عامل شرکت  ،که از این پس پیمانکار نامیده می شود از
طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد .
ماده یک-موضوع قرارداد:
انجام امور مربوط به .............................................................................................
ماده دو  -مدت انجام قرارداد :
مدت زمان انجام قرارداد  ............ماه از تاریخ  ............................لغایت ..................................
ماده سه -مبلغ قرارداد :
مبلغ کل قرارداد با رعایت موضوع ماده یک جمعاً به مبلغ  .............................................ریال می باشد .
پرداخت ها در صورت وجود اعتبار در پایان هر ماه بر اساس صورت وضعیت تنظیم شده طبق قرارداد مربوطه و پس از تأیید کافرما و در قالب اعتبار
مصوب تخصیص یافته و پس از کسر کلیه کسورات قانونی و  %39بعنوان حسن انجام کارا صورت می پذیرد .
ماده چهار  -افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد :
کارفرما می تواند در صورت ضرورت و یا توافق پیمانکار نسبت به تغییر میزان کار  ،مبلغ قرارداد را تا  92درصد کاهش یا افزایش دهد .
ماده پنج  -تعهدات کارفرما :
-2-3کارفرما موظف است ضمن رعایت بخشنامه های اعالمی ازسوی وزارت کار و امور اجتماعی اگرپرداخت های قانونی و حقوق حقه کارگران از
سوی پیمانکار ذیربط رعایت نگردد پس از دو بار اخطار که با فاصله یک ماه صورت می گیرد  ،با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام
نماید و پس از آن عقد هر گونه قرارداد با پیمانکار مزبور ممنوع می باشد .
-2-9کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های الزم کتباً به شرکت طرف قرارداد معرفی نماید .
-2-2کارفرما موظف است هزینه های انجام خدمات را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته  ،پرداخت نماید .
-2-4کارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار پیمانکار  ،قرار دهد .
ماده شش  -تعهدات پیمانکار :
-6-3کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره یک ماده  32قانون کار
هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت .
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 -6-9در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود  ،پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول
امور مالی  ،حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت .
-6-2پیمانکار یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به
کارفرما معرفی می نماید .
-6-4پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط  ،امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد .
-6-2پیمانکار متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما می رساند انجام دهد و در صورتیکه هر یک
از کارکنان بنا به دالئلی حضور نداشته باشند از قبل جایگزین پیش بینی نموده باشد .
-6-6پیمانکار متعهد می گردد که مشمول قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی باشد .
-6-7پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رارعایت
نماید و هر گونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیأت های حل اختالف کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد .
-6-8پیمانکار حق واگذاری موضوع قراردادر ا به اشخاص دیگر کلی یا جزئی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد .
-6-2هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد می بایستی ظرف مدت  2روز کتباً به کارفرما اعالم گردد .
-6-39پیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و حقوق و بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است
به کارفرما ارائه دهد .
-6-33در صورت فسخ  ،لغو یا اتمام قرارداد  ،تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده شرکت طرف قرارداد می باشد .
-6-39پیمانکار متعهد می گردد برای نیروی انسانی شرکت در موارد ضروری که به سالمت افراد مربوط است کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید .
-6-32پیمانکار متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای الزم را به کارکنان خود ( جهت واگذاری کار ) انجام دهد .
-6-34ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار بوده و در مقابل دستگاه پاسخگو است .
-6-32پیمانکار موظف به رعایت نظام های جاری دستگاه  ،حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .
 -6-36به منظور حسن اجرای قرارداد وتضمین انجام تعهدات  ،پیمانکار موظف است به میزان مقرر در آیین نامه معامالت دولتی تضمین قانونی
بسپارد .
-6-37پیمانکار متعهد می گردددرصورت عدم تأمین اعتبارصورت وضعیت های ارائه شده حداقل به مدت سه ماه توانایی مالی برای پرداخت حق
الزحمه کارکنان خود را داشته باشد .
-6-38ضمانت انجام تعهدات :
در مورد تخلف هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و به منظور تضمین انجام تعهدات مندرج در قرارداد  ،پیمانکار موظف است  %2مبلغ کل
قرارداد به میزان  ............................................ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  9379422992992بنام
تمرکز وجوه سپرده هزینه ای سازمان م دیریت و برنامه ریزی فارس را پس از امضاء قرارداد به کارفرما تحویل نماید که در پایان بعد از اتمام کار و
انجام مراحل قانونی مسترد خواهد شد .
هفت  -نظارت :
-7-3کارفرما موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد ( حقیقی و حقوقی ) واجد شرایط را که صالحیت آنان به تأیید باالترین
مقام دستگاه رسیده است به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید .
-7-9کلیه پرداخت های به پیمانکار پس از تأیید ناظر صورت می گیرد .
-7-2ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را با توجه به شیوه های علمی و میدریتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نماید .
-7-4در صورتی که کارفرما ت شخص دهد که پیمانکار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده  ،بایستی
در ج هت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط ) و جایگزین شرکت دیگر اقدام نماید و حق
هر گونه اعتراضی از پیمانکار سلب می گردد .
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ماده هشت  -شرایط عمومی قرارداد :
-8-3پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات های پرداختی و سایر کسورات قانونی مربوط به هر صورت وضعیت  ،از واحد های مربوطه
و سازمان تأمین اجتماعی وتحویل به کارفرما می باشد و درخاتمه قرارداد موظف به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات و ارائه آن به دستگاه اجرایی
خواهد بود .
-8-9کارفرما دخالتی در امور داخلی پیمانکار نظیر معرفی کارکنان و نحوه مدیریت نخواهد داشت .
-8-2در صورتیکه بر اساس گزارش کتبی ناظر  ،طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد :
در مرحله اول  9درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .در مرحله دوم  2درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .در مرحله سوم  2درصد جریمه از رقم مورد تعهد کسر می شود .-8-4پرداخت هر گونه مالیات  ،عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات بعدی کشور وضع شود بعهده پیمانکار می باشد .
ماده نه  :نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات :
نشانی کارفرما  :شیراز  -چهار راه حافظیه  -جنب تاالر حافظ  -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
تلفن 29929223 :
نشانی شرکت طرف قرارداد :
……………………………………………………………………………………………………………
نشانی های فوق به منزله اقامتگا ه قانونی طرفین می باشد  ،لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می
شود .
در صورت تغییر نشانی  ،طرفین موظفند ظرف مدت  48ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند  ،در غیر این صورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر
عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .
ماده ده  -کارکنان پیمانکار :
کلیه کارگران و نیروهایی که برای انجام موضوع قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از
قانونی کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور بعهده پیمانکار است و کارفرما از هر گونه
مسئولیت در این مورد مبراست .
یازده  -امضاء طرفین قرارداد :
این قرارداد در  33ماده و  2نسخه و 2صفحه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های این قرارداد دارای اعتبار یکسان و به تنهایی معتبر و الزم االجراء
است .
پیمانکار

امضاء ناظر

امضاء کارفرما

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

سمت

سمت :

سمت

مدیر عامل

مدیر امور مالی و اداری و پشتیبانی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

محل امضاء

محل امضاء

ساسان تاجگردون

فارس
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