
 

 

 ـ مبلغ قرارداد :10

 ـ ارزش هر واحد كار: 10ـ1

 

 شرح خدمات ديفر
حداقل حجم كـار  

 ماهانه
 واحد سنجش

ــد  ــو واح قيم

 )ريال(

ــغ  ــب مبلـ جمـ

 پرداختي ماهيانه

جمب مبلـغ پرداختـي   

 ساليانه )ريال(
 مالحظات

1 
خودروهاي سنگين  و  واگذاري تصدي و امور 

 غلطك()گريدر،لودر،بيل مكانيك ،  ننمه سگين 
     ساعو 960

2 

واگذاري امور ثبت و اسنن  اورا  و گنرار    

 دهي از اطالعات مرتبط
)ثبت نامه هاي وارده و صادره ، انجام مكاتبات از طريق  اقايت   

دولت ، انجام مكاتبات از طري  اايت شهراتان ، ااتعالمات و 

مزايدات كارپردازي ، مرااالت پستي و فاكس ، دريافت و ثبقت  

الكترونيك و انجام ثبت امالك ، ثبت گزارش بازديقد ، پيييقري   

 مكاتبات(

     ساعو 720

3 

 واگذاري امور عمراني
)شامل اجراي جدول ، اجقراي جقدول كقانيووج اجقراي     

كانال ، اجقراي كقانيوو، موزاكيقك فقرش ، ديقوار،ي ي ،      

ايمان كاري ، نصب مبلمان شهري ، اجراي پقل بت قي ،   

 (، كاترزني و ااير موارد مربوطه آجريتخريب ديوار 

برابر صورت 

وضعيو انجام 

 كار در پايان ماه

     متر مربب

4 

واگذاري نصب بگر و تهنه عنس جهت روابنط  

 عمومي شهرداري
)نصب ب ر در اقط  شقهر، تهيقه  كقس از پقرو ه هقا و       

مجالس و مراام مختلف شقهري، گقرفتف فقيلم و اقاير     

 امور مربوطه(

     ساعو 240

6 

واگننذاري امننور ربدارخانننه و توز نن   نناي و 

 پذ را ي از جلسات شهرداري
توزيع ،اي ، پقييرايي ميهمانقان جلسقات شقهرداري و     )

 (شوراي شهر و ااير امور مربوطه

     نفر 1

7 

امور رفت و روب و نظافنت مانابر و   واگذاري 

نيهداري اعم از سواره روهنا   پنناده روهنا و    

پاكسازي زمن  هاي رها شده   رف  ربيرفتيي 

ربراهها و شستشوي جو ها   امنور رفن  سند    

مابرشننهري   پاكسننازي و امآننا  رگهنني و  

)طب  داتور  پوسترها و نوشته هاي غنر مجاز

 كار( 

     متر مربب 28000

8 

 واگذاري امور جمن  روري زباهنه از هنر ننو     
از )خانيي ، تجاري ، مومي و زباله هقاي خيابقاني و ...(   

و ماابر سطح مآدوده پنمان و حمن  و  اماك  

تخلنه در مآ  دف  زباهه و انجام امنور جمن    

روري و حم  ضا اات شام  بارگنري و حمن   

سرشاخه و ضا اات  نوبي و سسنتنه هناي    

خاهه از سطح ماابر شنهر و  فرسوده و خاك و ن

 )طب  داتور كار(...

     كيلوگرم 21000

 

 



 شرح خدمات رديف
حداقل حجـم  

 كار ماهانه

واحــــد  

 سنجش

قيمو واحـد  

 )ريال(

جمــب مبلــغ 

ــي  پرداختـ

 ماهيانه

جمــب مبلــغ  

پرداختي ساليانه 

 )ريال(

 مالحظات

9 

گذاري انجام امور نيهداري و ربناري  م  وا

منناد   و انجنام امنور    و گ  سطح پاركها   

 نظافت ماابر و فضاي سبر پاركها و مناد   و

واگذاري انجام امنور وجنن  علاهناي هنرز     

اردوگنناه شننهند مطهننري و پننارك شننهند 

 طبق دستور كار()حججي

     متر مربب 230000

12 

واگننذاري انجننام امننور گلننناري و انجننام امننور 

و امور كاشت نهال و سمپاشي گناهان فضاي سبر 

درختچه و امور هرس و شاخه زني و انجنام امنور   

امور كنوه    واگنذاري و   ربناري درختان   انجام 

انجام امور س روبي و اصالح تشته پاي درختنان  

 ... )طبق دستور كار(

     متر مربب 360000

13 

واگذاري امور نيهداري و تامنرات تأسنسات بر  

بر  رساني و سا ر امنور  شهرداري )اجراي شبنه 

 مربوطه(

     شعله 200

14 
واگذاري انجام امور كگترل جمانت حنوانات ناق  

 بنماري به انسان و ... )طبق دستور كار(
     مورد 20

 

  سيزده ميليارد و هشتصد ميليون ريال به حروف مبلغ   ريال 13 800 000 000  به مبلغ:  ـ مبلغ كل قرارداد 2-10 

ارائه گواهي ارز  افروده   بر عهده كارفرما بوده و شركت برنده نسبت به پرداخت رن اقندام و سزم   در صورت شموهنت موضو  قرارداد و ماهنات ارز  افروده  تبصره :

 است گواهي پرداخت و مااصاحساب مربوطه را به شهرداري ارائه نما د .

 :ـ نحوه پرداخو 11

درخواست كتبي صورت وضانت ماهنانه را كه به تأ ند ناظر پنمان رسنده است به كارفرما تآو   مي دهد. كه پنس از بررسني و   در رخر هر ماه شمسي پنماننار طي 

ر مشنخ  و طني سنگد    تأ ند مسئوهن  واحدهاي ذ ربط شهرداري و تطبنق ارقام با قرارداد و كسر كسورات قانوني و جرائم متالقه   مبلغ قاب  پرداخت به پنمانننا 

از ك  مبلغ بابت ضمانت حس  انجام كار كسر و به حساب سنپرده شنهرداري    %10ضمگا از هر پرداخت به منران رسمي در وجه شركت پرداخت خواهد گرد د. هر گه

داد و ارائه تسو ه حساب كام  وار ر خواهد شد تا در پا ان مدت قرارداد پس از ارائه مااصا حساب از تامن  اجتماعي و اداره دارا ي و تا ند ناظر   كمي و كناي قرار

 كاركگان و كسر خسارات احتماهي   باقنمانده به حساب شركت وار ر خواهد شد.
 

 *مسئوهنت پرداخت كسورات قانوني و هر گونه ماهنات پن  بنگي شده  ا نشده بر عهده طرف قرارداد  ا همان پنماننار است.
 

كار و امنور اجتمناعي در قنرارداد طني     *افرا شات قانوني ناشي از افرا   حقو  و مرا اي كاركگان در سال حاضر و رتي بر اساس درصد افرا    افته توسط وزارت 

 اصالحنه قاب  اعمال خواهد بود .
 

 ـ روش اصالح قرارداد :12

مقدار مگدرج )حجم و زمان( در رن اختننار دارد. در هنر    %25قرارداد در مدت قرارداد تا منران كارفرما در صورت ضرورت نسبت به افرا    ا كاه  موضو   -1-12

 صورت مبلغ قرارداد ننر متگاسب با رن كاه   ا افرا   خواهد داشت.

داند به ا   قرارداد اهآنا  نما ند .    كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حس  اجراي ا   قرارداد مقررات عمومي   شرا ط اختصاصي را كه سزم مي -2-12

قنه و با امضاي طنرفن  ماتبنر و   كلنه اهآاقنه هاي قرارداد با امضاي طرفن  ماتبر خواهد بود . هر گونه تغننر در مااد قرارداد با رعا ت مقررات قانوني و در قاهب اهآا

 سزم اسجرا است.

همناري نباشد ضرور ست حداق  دو ماه قب  موضو  را كتباً به طرف مقاب  اعالم و از ا گنه طرف قنرارداد   در صورتننه طرفن  قرارداد به هر عگوان ما   به -3-12

 اطال   افته است اطمنگان نما گد .

 

 تعهدات كارفرما : -13

ني و حقنو  حقنه كنارگران از سنوي شنركت      كارفرما موظف است بااعالم اداره تااون   كار و رفاه اجتماعي شهرستان مبگي بر عدم رعا ت پرداختهاي قنانو  -1-13



ما د و پنس از رن عقند هنر    )طرفن  قرارداد( ذ ربط   كه پس از دو بار اخطار با فاصله  ه ماه صورت مي گنرد با رعا ت مقررات مربوطه نسبت به هغو قرارداد اقدام ن

 گونه قرارداد با شركت )طرف قرارداد( مربور ممگو  مي باشد .

 طرف قرارداد مارفي مي نما د . به شركت باًهماهگيي هاي سزم كت نار را به عگوان نما گده تام اسختنار خود جهت همناري و ا جادكارفرما  ه  -2-13

 كارفرما موظف است مبلغ قرارداد را طبق مراح  پن  بنگي شده از مآ  اعتبارات تخصن   افته پرداخت نما د . -3-13

 اطالعات سزم را جهت انجام موضو  قرارداد در اختنار شركت )طرف قرارداد( قرار دهد.كارفرما متاهد مي شود  -4-13

ت كار و امور اجتماعي كارفرما در قبال مطاهبات ننروي انساني شركت در زمنگه قانون كار   قانون تأمن  اجتماعي و سا ر قوانن  و مقررات مربوط در برابر وزار -5-13

 مراج  قانوني ذ ربط و ذ صالح هنچيونه مسئوهنتي ندارد.سا ر    سازمان تأمن  اجتماعي و 

هناي شنركت رابطنه    ضمگاً ا   قرارداد هنچيونه تاهد استخدامي براي كارفرما جهت بنارگنري ننروهاي شركت )طرف قرارداد( ا جاد نمي نما د و هنچ  نه از ننرو 

نداشته و با اتمام قرارداد   فااهنت ا شان خاتمه پندا نموده و در صورت نناز شركت و پس از احراز شرا ط كارگران   شركت نسنبت   باغستان استخدامي با شهرداري 

 به بنارگنري اقدام نما د .

ر ناظر  ا ناظر   شهرداري و پس از تأ نند  كارفرما متاهد مي گردد در صورت انجام كار حجم مازاد بر قرارداد اضافه كار   حق مأمور ت و ... ( طبق دستور كا – 6-13

 قانون كار قاب  پرداخت خواهد بود . 59شهردار   نسبت به پرداخت رن ضوابط ماهي اقدام نما د . اضافه كار پرداختي به استگاد ماده 

  دستن    هباس كار نار است و نظارت بر استااده بر ابرار كار )ضمگاً تهنه هباس كار  دستن    هوازم كار  و ملرومات ا مگي و ... متگاسب با كار به عهده پنمان -7-13

پنمانننار پاسنخيو بنوده و    بر عهده پنماننار بوده و در صورت بروز حادثه بدهن  عدم اسنتااده صنآنح از وسنا       (هوازم كار و ملرومات ا مگي و ... متگاسب با كار

ئ  ا مگي و استااده  ا عدم استااده توسط كارگران ندارد . مبلغ هر گه هباس كار   كا  و دسنتن  در  شهرداري هنچ تاهدي در مباحث ا مگي كارگران از حنث وسا

    قرارداد بررورد و توسط كارفرما به پنماننار پرداخت مي گردد. 10بگد 
 

 ـ تعهدات شركو طرف قرارداد :14

 الف:تعهدات عمومي

قنانون كنار هنچيوننه     13عهده شركت پنماننار )طرف قرارداد( مي باشد و كارفرما جر در اجراي تبصره  ه ماده كلنه تاهدات پرسگلي مربوط به قانون كار به  -1-14

 تاهدي در ا   زمنگه نخواهد داشت .

ارداد كتبناً بنه كارفرمنا    تام اسختنار خود جهت پاسخيو ي و ا جاد هماهگيي هاي سزم در انجام موضو  قرشركت) طرف قرارداد (  ه نار را به عگوان نما گده  -2-14

 مارفي مي نما د .

 شركت )طرف قرارداد( متاهد مي گردد ننروي انساني واجد اهشرا ط   امنانات و تجهنرات سزم جهت انجام موضو  قرارداد را به كار گنرد. -3-14

  ند كارفرما انجام دهد .شركت )طرف قرارداد( متاهد مي گردد كه موضو  قرارداد را طبق برنامه زمانبگدي مورد تا -4-14

كشوري مصنوب   شركت )طرف قرارداد( اقرار مي نما د كه مشمول قانون راج  به مگ  مداخله وز ران و نما گدگان مجلس و كاركگان دوهت در ماامالت دوهتي و -5-14

 نمي باشد. 1337

مام زمنگه هاي انجام موضو  قرارداد از جملنه تاننن  منرد و حقنو  كنارگران        شركت )طرف قرارداد( رعا ت مقررات قانون كار و قانون تامن  اجتماعي در ت -6-14

 پاسخيو ي به شنا ات و اجراي ررا  مربوط به هنات هاي ح  اختالف كارگري را به عهده دارد.

صورت جرئي  ا كلي به اشنخا  د ينر )اعنم از    و قرارداد به شركت )طرف قرارداد( حق واگذاري موضو  قرارداد را تآت هر عگوان و در قاهب هر  ه از عقود  -7-14

 حقنقي  ا حقوقي( ندارد.

 روز كتباً به كارفرما اعالم گردد. 5رف مدت ظهر گونه تغننر در وضانت شركت )طرف قرارداد( مي با ست  -8-14

 قرارداد( مي باشد.در صورت فسخ   هغو و  ا اتمام قرارداد تسو ه حساب قانوني كاركگان به عهده شركت )طرف  -9-14

اسنت بنه    شركت طرف قرارداد منلف است ماهنانه تصو ر هنست پرداخت حقو  و بنمه ماه قب  كاركگان خود را كه به تا ند سازمان تامن  اجتماعي رسننده  -10-14

 كارفرما ارائه دهد.

 و  قرارداد به رن اطال  مي  ابد خودداري نما د.شركت )طرف قرارداد( موظف است از افشا  اسرار و اموري كه به واسطه انجام موض -11-14

 كلنه پرسگ  شركت )طرف قرارداد( موظف به رعا ت نظامات اداري و جاري كارفرما و ننات ا مگي مي باشگد . -12-14

 و بهداشت ارائه نما د. متاهد مي گردد در صورت ضرورت قانوني براي ننروي انساني تآت مسئوهنت خود   كارت سالمتشركت )طرف قرارداد(  -13-14

 شركت )طرف قرارداد( متاهد مي گردد رموزشهاي تخصصي و حرفه اي سزم را به كاركگان خود بدهد. -14-14

 ضمانت حس  رفتار و اخال  كاركگان و كنانت انجام كار رنان به عهده شركت )طرف قرارداد( است و از ا   حنث در مقاب  كارفرما پاسخيوست. -15-14

ه و ... بنه  احراز صالحنت عمومي اعم از عدم سو  پنشنگه   سالمت جسمي و رواني   تأ ند ه تآصنلي )براي دارندگان مدرك تآصنلي(  تأ ند ه نظنام وظنان   -16-14

ونده پرسگلي هر كدام از كنارگران  عهده پنماننار مي باشد. پنماننار ملرم و منلف است استاالمات سزم را از مراج  ذ صالح انجام دهد و در ادامه نسبت به تشنن  پر

با نظر امور اداري شهرداري اقدام و نسبت به با ياني مدارك هر  3*4قطاه عنس  6هاي فو  و مدارك شگاسا ي شام  فتوكپي از مدارك احراز هو ت و شام  تأ ند ه



ضو  توسط پنماننار   شهرداري هنچ گونه مسئوهنتي در ا   خصو  نندارد  در امور اداري شهرداري اقدام نمائند و در صورت عدم رعا ت مواي جداگانه فرد در پوشه 

 قانوني در موارد تخلف كارگران مشمول است.و پنماننار ملرم به پاسخيو ي به مراج  

 گلي نامبرده با ياني نما د.ضمگاً پنماننار موظف است براي همه كارگران مشمول   تأ ند ه حراست شهرداري را اخذ و  ه نسخه از تأ ند ه را در پرونده پرس

اقدام و همه وار رها از طرف كارفرما به حساب فو  صنورت پنذ رد و    صادرات  شابه باغستانپنماننار موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترك در بانه  -17-14

افتتاح نموده و حقو  و مرا اي ننروهاي موضو  قرارداد را پس  باغستانبانه صادرات شابه پنماننار منلف است جهت كلنه كارگران   حساب بانني با نظر كارفرما در 

قنوقي  عملنرد ماهانه با رعا ت كلنه قوانن  و مقررات اداره كار و تأمن  اجتماعي و مصوبات شوراي عاهي كار مآاسبه نموده و هنست و فن  هناي ح از در افت صورت 

از تأ ند امور اداري شهرداري با در نظر گرفت  شرا ط قرارداد و قب  از در افت صورت وضانت همان ماه پرداخنت  پرسگ  را )حقو  و مرا اي پرسگ  به طور كام ( پس 

بد هي است صورت وضانتي كنه فاقند فنن     مطاهبات همان ماه ضمنمه صورت وضانت خود نما د . نما د . سپس هنست بانه )كه به تأ ند بانه رسنده( را جهت در افت 

 پنماننار پرداخت نخواهد شد.تا ند ه وار ر حقو  همان ماه پرسگ  به حساب رنان باشد مورد تا ند شهرداري نبوده در ماههاي بادي صورت وضانت حقوقي پرسگ  و 

سنگ  طنرف   شركت طرف قرارداد متاهد است گواهي تسو ه حساب با كاركگان و گواهي اداره كار و امور اجتماعي مآ  دال بر عدم طرح شننا ت توسنط پر  -18-14

 قرارداد شاغ  در موضو  قرارداد را به هگيام تسو ه حساب به كارفرما ارائه نما د.

بروز هنر گوننه    طرف قرارداد  ا همان پنماننار موظف است نسبت به بنمه نمودن موضو  قرارداد و بنمه مسئوهنت قرارداد از هر حنث اقدام نموده و در صورت-19-14

   وه و سبب كه مرتبط با ا   قرارداد باشد پاسخيو باشد و كارفرما هنچ مسئوهنتي نخواهد داشت . خسارت ماهي و جاني به هر نآ

 ضمگا  گانچه بر اساس قانون كار به اموري حق شنات تالق گنرد پس از تأ ند كارفرما   شهرداري نسبت به پرداخت رن اقدام خواهد نمود.-20-14

 ي شهرداري در مواق  بآراني نناز به حضور كلنه  ا تادادي از ننروهاي شاغ  در شركت باشد پس از اعالم مسئوهن   گانچه بگا به ضرورت و ماهنت كار-21-14

روهاي تآنت  راخوان ننروها از طر ق پنماننار در هر ساعت از شبانه روز و  ا ا ام تاطنالت رسمي   شركت طرف قرارداد ملرم است نسبت به فراخواني ننشهرداري و ف

است اضافه كاري  دام و در صورت عدم حضور به موق   ه  ا تادادي از ننروها در موعد مقرر   شركت طرف قرارداد طبق نظر ناظر جر مه مي گردد. ضمگاً بد هيامر اق

 مربوطه پس از تأ ند ناظر قاب  پرداخت خواهد بود .

سزم و صالحنت شركت و گواهنگامه تأ ند ه صالحنت ا مگي از اداره تااون   كار و رفناه  پنماننار مي با ست قب  از شركت در مگاقصه نسبت به اخذ مجوزهاي -22-14

 اجتماعي شهرستان فردوس اقدام نما د.

ننه  ار  ماهناپنماننار موظف است به مگظور نظم و انتظام كارگران تآت امر شركت نسبت به خر داري و نصب و راه اندازي دستياه حضور و غناب و ارائه گنر  -23-14

ياه حضور و غناب متالق اقدام نما د . پرداخت صورت وضانت مگوط به ارائه گرار  كاركرد ماهنانه كاركگان شركت به شهرداري است . ضمگا پس از اتمام قرارداد دست

 به شهرداري خواهد بود.
 

نانر   12با موضو  فااهنت با كنانت باس   جهت اجراي موضنو  پنمنان   حداق  ننروي انساني مورد نناز برروردي بر اساس استاندارد مشاغ  خدماتي و كارگري -14-24

 بررورد مي گردد.

 سرانه امور قاب  واگذاري شهرداري -25-14

حجمي مآاسبه ن سرانه راهبري و نيهداري ماشن  رست سگين    ننمه سگين    سبه   خدمات شهري و سگين  راهسازي در پاركنگگ ها و ماابر شهري به صورت 1

 ننروي كارگر رانگده پا ه  ه  ا پا ه دو متگاسب با راهبري نو  خودرو پن  بنگي نما د . نار 2ساعت رانگدگي  192ه   هنن  پنماننار موظف است جهت هر شد

ساعت  192ر ن سرانه امور ثبت و اسن  اورا  در سطح ساختمان اداري به صورت حجمي مآاسبه شده   هنن  پنماننار موظف است جهت امور ثبت و اسن  جهت ه2

 ننروي كارگر اداري ساده پن  بنگي نما د. نار 2ثبت و اسن  

 220را و نصب هنر  بر شهري به صورت حجمي مآاسبه شده   هنن  پنماننار موظف است جهت اجن سرانه امور مرتبط با اجراي جدول   جدول كاننو و ... در سطح ماا3

 ننروي كارگر عمران پن  بنگي نما د.نار 1متر مرب  جدول  

هنن  پنمانننار موظنف   شهري به صورت حجمي مآاسبه شده   ن سرانه امور نصب بگر و پار ه نوشته در سطح ساختمان هاي اداري   پاركنگگ ها   پارك ها و ماابر 4

 ننروي كارگر ساده پن  بنگي نما د . 1ساعت  192است جهت اجرا هر 

نار كاركگان تآت پذ را ي )ماهنانه(  ه نار نننروي   30سرانه پذ را ي كاركگان در ساختمان به صورت حجمي مآاسبه شده   هنن  پنماننار موظف است جهت هر -5

 كارگر پنشخدمت پن  بنگي نما د.

هننن  پنمانننار    نه امور رفت و روب و نظافت ماابر شهري   جم  روري زباهه و ... در سطح بلوارها   خنابان ها و ماابر شهري به صورت حجمي مآاسنبه شنده    سرا-6

 متر مرب  )روزانه(  ه ننروي كارگر خدمات شهري پن  بنگي نما د. 5000موظف است جهت انجام امور نظافتي 

ي زباهه و ... در سطح بلوارها   خنابان ها و ماابر شهري به صورت حجمي مآاسبه شده   هنن  پنماننار موظف اسنت جهنت امنور جمن  روري     سرانه امور جم  رور-7

 ننروي كارگر خدمات شهري پن  بنگي نما د.  ه  ناركنلوگرم )روزانه( 2000حداكثر 



ا   خنابان هنا و مانابر   سرانه امور نيهداري فضاي سبر   ربناري    م  زني   سمپاشي   گلناري   هرس و شاخه زني و ... سطح پارك ها و بوستان هاي شهر   بلواره-8

 رگر فضاي سبر پن  بنگي نما د.ننروي كا ه نار متر مرب  )روزانه(  5000شده و هنن  پنماننار موظف است جهت امور باغباني شهري به صورت حجمي مآاسبه 

حجمي مآاسبه شده سرانه امور نيهداري و تامنرات تاسنسات بر  شهري و شهرداري در سطح ساختمان هاي اداري   پاركنگيها   پاركها و ماابر شهري به صورت  -9

 نگي نما د . شاله  ه ننروي كارگر تاسنسات بر  پن  ب 2000  هنن  پنماننار موظف است جهت اجرا و نصب هر 

ده و هننن  پنمانننار   سرانه انجام امور كگترل جمانت حنوانات ناق  بنماري به انسان و ... در سطح بلوارها   خنابان ها و ماابر شهري به صورت حجمي مآاسبه ش -10

 مورد )ماهنانه(  ه ننروي كارگر خدمات شهري پن  بنگي نما د. 52موظف است جهت امور كگترل حداكثر 

 .پنماننار مي با ست ماشن  رست خود را تهنه نموده و شهرداري در اجاره ماشن  رست متالق به خود تاهدي ندارد.26-14

اننار پس از :در صورت موافقت شهرداري در اجاره خودرو از شهرداري مبلغ اجاره بها  از صورت وضانت ناخاه  پنماننار كسر مي گردد.در صورت وضانت پنم1تبصره

ده و سا ر هر گه هناي مربوطنه بنر    كسر مبلغ ماشن  رست مآاسبه و پرداخت كلنه هر گه هاي ماشن  رست اعم از تامنرات و نيهداري و بنمه و سوخت و تامن  رانگ

 عهده پنماننار مي باشد. 

 ساعت كار و مبلغ رن طبق مصوبه شوراي اسالمي شهر باغستان مي باشد. 8در صورت اجاره خودرو از شهرداري مبلغ اجاره بها  به ازا  :2تبصره 

نار مي باشد مآ  توقف رنها باد از اتمام كار پاركنگگ ماشن  رست شهرداري بوده و ساعته در اختنار پنمان 24.با توجه به ا گنه خودروهاي كارفرما به صورت 3تبصره 

 پنماننار حق خروج رنها را ندارد مير براي تامنر و سرو س دوره اي با هماهگيي واحد ماشن  رست شهرداري.

 

 ـ شرايط عمومي قرارداد:15

بنه حسناب   وجوه مربوط به حقو    مرا ا   حق اهرحمه   پادا  و سا ر پرداختهاي قانوني كاركگان شركت طرف قرارداد )مطابق هنست تگظنمني پنمانننار(   -1-15

پا ان كار كاركگان ذ نربط   افتتاح خواهد گرد د وار ر خواهد شد . حساب  اد شده صرفاً براي وار ر خاه  حقو  و مرا اي حن  كار و صادراتمشترك كه در بانه 

مضاي طرفن  بسنته خواهند   و وار ر كسور قانوني هنستهاي مربوط شام  ماهنات   بنمه و ارز  افروده و ... خواهد بود . ا   حساب پس از هغو  ا خاتمه قرارداد با ا

و سا ر مراج  قنانوني بنه   تسو ه حساب از اداره كار و امور اجتماعي  شد و مانده حساب مربور پس از ارائه مااصا حساب از اداره امور ماهناتي و تامن  اجتماعي و

 شركت طرف قرارداد پرداخت خواهد گرد د.

ائه رن بنه  : شركت طرف قرارداد موظف به در افت رسند حق بنمه و ماهناتهاي پرداختي از حساب مربور از واحدهاي مربوط و سازمان تامن  اجتماعي و ار1تبصره 

بنه  پا ان ماه باد خواهد بود و هر گونه جرا م تاخنر هنست و عدم پرداخت و... به عهده پنماننار خواهد بود و كارفرمنا هنچيوننه تاهندي نسنبت     كارفرما پس از 

 پرداخت جرائم متالقه نخواهد داشت.

پنماننار با پرسگ  ابواب جماي خو   و پنس از ارائنه مااصنا    : بد هي است در پا ان مدت قرارداد و  ا به هگيام فسخ قرارداد پي از تسو ه حساب كام  2تبصره 

 حساب سزم از ادارات ذ ربط مانده حساب مربور به شركت طرف قرارداد پرداخت خواهد گرد د.

 ر خواهد گرد د.: مبلغي كه پنماننار بابت هر گه هاي جانبي قرارداد و سهم مد ر ت پنمان از كارفرما در افت مي دارد به حساب مشترك وار 3تبصره 

: در صورتي كه وجهي در حساب مشترك باقي بماند طي صورتجلسه اي بنا حضنور نما گنده پنمانننار و نما گندگان كارفرمنا تاننن  تنلننف خواهند          4تبصره 

 گرد د. گانچه پنماننار به كاركگان خود بدهي نداشته باشد به حساب كمه هاي مردمي كارفرما وار ر خواهد شد.

 ا مسئول امنور  تننه كارفرما متوجه تخلف شركت طرف قرارداد شود پرداختي به كاركگان وي را از مآ  مبلغ قرارداد از طر ق مد ر ت امور ماهي در صور -2-15

 ماهي واحد ذ ربط حسب مورد انجام خواهد داد و متگاسباً هر گه هاي مد ر تي شركت طرف قرارداد كاه  خواهد  افت.

طرف قرارداد در زمنگه قانون كار   تامن  اجتماعي و سا رقوانن  و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور طاهبات ننروي انساني شركت كارفرما در قبال م -3-15

 اشت.( قانون كار هنچيونه تاهدي نخواهد د13( ماده )1اجتماعي   سازمان تامن  اجتماعي و سا ر مراج  قانوني ذ ربط و ذ صالح جر در اجراي تبصره )

 در صورتننه بر اساس گرار  كتبي ناظر   طرف قرارداد در اجراي تاهدات قانوني خود از نظر كمي   ا كناي كوتاهي و قصور داشته باشد: -4-15

شود. در مرحله سنوم   در مرحله اول دو درصد جر مه از رقم ماهانه مورد تاهد كسر مي شود . در مرحله دوم  هار درصد جر مه از رقم ماهانه مورد تاهد كسر مي

و نناظر بررسني و   هشت درصد جر مه از رقم ماهانه مورد تاهد كسر مي شود و در مرحله  هارم موضو  در كمنته اي با حضور نما گدگان كارفرما   طرف قرارداد 

 تصمنم گنري خواهد شد . حنم تصمنمات كمنته مربور براي طرفن  سزم اسجرا خواهد بود .

مي تواند به منران درصدي از مبلغ قرارداد از مآ  طلب ها و ضمانت نامه ها  اد خسارت و عدم اجراي تاهدات از سوي طرف قرارداد   دستياهدر صورت ا ر-5-15

 و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نما د.

 هر گونه قرارداد كه نتنجه رن بنارگنري ننروي انساني به هر شن  باشد ممگو  است. -6-15

 قرارداد مشمول شرا ط عمومي پنمان ها ابالغي از سوي سازمان برنامه و  ودجه مي باشد.ا    -7-15

اجتماعي استان شركت هاي مي توانگد در مگاقصه شركت نما گد كه ابتدا نسبت به تا ند اصاهت گواهي تا ند صالحنت ا مگي از اداره ك  تااون  كار و رفاه  -8-15

رارداد اقدام و در صورتننه بدهنلي شركت برنده در مگاقصه نتواند نسبت به اخذ تا ند اصاهت گواهي صالحنت ا مگي اقدام نما د اقدام و شهراري نسبت به اناقاد ق

 شهرداري ضم  ضبط سپرده شركت در مگاقصه   مراتب را از طر ق مراج  قانوني اعالم و پنينري خواهد نمود.

پنماننار   نسبت به استااي حقو  از دست رفته كاركگان و پرداخت حقو  رنهنا از مآن  مبلنغ قنرارداد از     شهرداري در صورت مشاهده هر گونه تخلف از -9-15



تان منگانس خواهند   طر ق مسئول امور ماهي و كاه  هر گه هاي مد ر تي پنماننار متگاسب با رن اقدام و گرار  رن به اداره تااون   كار و رفاه اجتماعي شهرس

 شد.
 

تقاضي شركت در مگاقصه مي با ست تا ند ه ماهي مبگي بر توان ماهي و رضا ت نامه كتبي شركت از كارفرما ان قبلي و فالي خو   مبگني  شركت هاي م -10-15

د ماهناننه  ماه متواهي قادر به پرداخت حقو  شنركت نباشن   2بر ارائه عملنرد مثبت ارائه نما گد و داراي توان ماهي بوده به نآوي كه  گانچه شهرداري بدس لي در 

ركت را در زمنان  راساً نسبت به پرداخت حق و حقو  كارگران خود اقدام نما د.بد هي است شركت با د مدارك مثبتي مبگي بر دارا ي هاي مگقول و غنر مگقول ش

 تآو   مدارك   ارائه نما د.

دي مشاغ  كارگري مورد تا ند وزارت تااون   كنار و رفناه اجتمناعي    شركت هاي مي توانگد در مگاقصه شركت نما گد كه داراي رتبه بگدي و طرح طبقه بگ-11-15

ر تآو ن  و  باشگد. شركت طرف قرارداد متاهد مي گردد برابر طرح طبقه بگدي كارگران   نسبت به صدور احنام پرسگلي كارگران اقدام و  نه نسنخه بنه كنارگ    

 ما د و گرار  احنام صادره و فن  حقوقي ا شان را به ناظر كناي قرارداد ارائه نما د.همچگن  ماهنانه نسبت به صدور فن  حقو  و مرا اي كارگران اقدام ن

وط نسبت به هغنو  شهرداري مي تواند با اعالم اداره تااون  كار و رفاه اجتماعي مبگي بر عدم پرداختهاي قانوني و حقو  حقه كارگران با رعا ت مقررات مرب-12-15

 قرارداد اقدام نما د.

ا   قرارداد در واق   واگذاري خدمات دهي ماشن  رست  ابرار رست و وسنا   و غننره در حنوزه هناي      10ور از عبارت واگذاري امور و تصدي در ماده مگظ-13-15

داد طرف قرارداد  نا  نمي كگد و پس از انقضا  قراركاري مختلف در  ار وب قرارداد مي باشد و هنچ گونه حق د يري براي طرف قرارداد به هر نآو  و سبب ا جاد 

   ا   قرارداد را به نآو صآنح تآو   كارفرما دهد. 10وسا   و تصدي هاي تآو   گرفته و غنره ماده و پنماننار موظف است ماشن  رست   ابرار رست 

 ـ نظارت:16
ف قرارداد مارفني مني   كارفرما جهت نظارت بر كمنت و كنانت انجام موضو  قرارداد فرد  ا افراد )حقنقي و حقوقي( واجداهشرا ط را به عگوان ناظر تانن  و به طر -1-16

ي( و امور اداري به عگوان ناظر قانوني )ناظر كناي( باگوان ناظر   قانوني )ناظر كم  از شهرداينما د و بر ا   اساس   واحد خدمات شهري و فضاي سبر شهري به نما گدگي 

 ا   قرارداد مشخ  مي گردد.

مند ر ت شنركت و    ناظر كناي با تهنه فرم بازد د و ارز ابي عملنرد شركت و كارگران شركت نسبت به ارز ابي نآوه انجام امور توسط كنارگران   ارز نابي نآنوه    -2-16

ابي مسائ  ا مگي و حضور و غناب كاركگان به طور جداگانه اقدام و ارز ابي در پرداخت صورت وضانت به شركت موثر خواهد بنود .  پرداخت حقو  و مرا اي كارگران و ارز 

اخنذ كگگند    نتوانگد نمره حد نصناب را ارز ابي ها به صورت روزانه و ماهنانه به پنوست صورت وضانت اهصا  خواهد شد و  گانچه كارگران تاباه شركت در ارز ابي ماهنانه 

برابنر قنانون كنار بنا وي     برابر اعالم نظر ناظر كناي و شهرداري   شركت مي با ست نسبت به صدور اخطار به كارگران ز ر مجموعه اقدام و در صورت عدم رعا ت موضو  

بر اعالم نظر ناظر كناي   ارز ابي قاب  قبوهي در منوارد  برخورد نما د و شهرداري هنچ گونه مسئوهنتي در ا   خصو  ندارد . همچگن   گانچه شركت طرف قرارداد ننر برا

 قرارداد خواهد بود. 15-4درخواستي نتواند كسب كگد مشمول جرا م ماده 

 نظارت بر اجراي تاهدات قانوني شركت و كاركگان متبو  رنها با ناظر است. -3-16

 هبات شركت )طرف قرارداد(  ا ضمانت حس  انجام كار بدون نناز به مراجاه به مراج  قضا يفسخ قرارداد با تانن  منران خسارت وارد و وصول رن از مآ  مطا -4-16

حس  انجام تاهدات   ضمانت نامنه بنانني بنه عگنوان      ك  مبلغ قرارداد را به مگظور تضمن  %10شركت )طرف قرارداد( موظف است همرمان با امضا قرارداد ماادل -5-16

 سپرده به كارفرما تآو   دهد.

 نشاني طرفين جهو انجام مكاتبات: -17
 نشاني كارفرما: -1-17

 شهر باغستان مندان امام خمنگي)ره( شهرداري باغستاننشاني : خراسان جگوبي   شهرستان فردوس   

 (056)32753000تلا  : 

 نشاني شركت )طرف قرارداد( : -2-17
 

 نشاني :
 

 تلا  :
 

ا   قرارداد ذكر شده است به مگرهه اقامتياه قانوني رنها بوده و تمامي ابالغنه ها و مناتبات رسمي مرتبط با ا   قنرارداد بنه نشناني    نشاني كارفرما و شركت )طرف قرارداد( كه در 

 ساعت  ند ير را كتباً مطل  نما گد. 48مدت  ظرف مذكور ارسال و قانوني تلقي مي گردد . در صورت تغننر نشاني   هر  ه از طرفن  موظاگد حداكثر

 امضاء طرفين قرارداد: -18

تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان تهيه و تنظيم شده نسخه براي شهرداري )كارفرما( ، شركت )طرف قرارداد( ، اداره كل  3اين قرارداد در .......................................... بند و 

 كه پس از امضاء طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 
 

 باغستانكارفرما:  شهرداري 

 نام و نام خانوادگي نماينده :

 باغستان سمت : شهردار

 محل امضاء

 كت ) طرف قرارداد ( :شر

 نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز :

 سمت : رئيس هيئت مديره

 محل امضاء

 تاريخ:



 
 

  


