
 

 

واگذاری حفاظت فیزیکی مجتمع موزه ای شهدای رامسر موسسه فرهنگی موزه  قرارداد 

  های بنیاد
 

به و  00000مورخ  0000به شماره موسسه فرهنگی موزه هابه استناد صورتجلسه كميسيون معامالت  قرارداداین 

توافق  نآطرفين بر مقرارت و شرایطی كه منظور بهره برداری از خدمات حفاظتی و مراقبتی توسط پيمانکار براساس 

 گردد.نعقد میم دارند

 طرفین قرارداد -1ماده 

با شناسه 000000های بنياد مستضعفان انقالب اسالمی با كد اقتصادی ی فرهنگی موزهاین قرارداد ما بين موسسه

عضو هيئت  00000ی موسسه و و عضو هيئت مدیره0000000به نمایندگی  00000و شماره ثبت  000000ملی 

به  00000000000شركت  طرف واز یك  د،نشومیبه عنوان طرف اول قرارداد )كارفرما( خوانده كه مدیره موسسه 

 00000به شماره مجوز رسمی از نيروی انتظامی دارای   00000شناسه ملی 00000كد اقتصادی00000 شماره ثبت

به آگهی آخرین تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمی  با استناد  مدیر عامل 0000فرزند  0000 آقای ینمایندگ با

 گردد. دیگر منعقد می سوی، از شودمی ناميده« پيمانکار»در این قرارداد  پسكه از این  0000مورخ  00000شماره 

 موضوع قرارداد - 2ماده 

محوطه  نگهبانی ، مراقبت ، سئئئاماندهی و كنترل نظ  و مقررات و حفاظت از اموال ، تجهي ات و....در        مسئئئئو يت  

شيفتی طبق شرح خدمات تدوین شده از صورت  ه ب مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر   في یکی و پيرامونی

 گردد.سوی كارفرما اعالم می

 شيفت قابل تغيير خواهد بود.،كارفرما: در صورت نياز 1تبصره 

و یك نفر به عنوان سرپرست نگهبان  10شامل نفر  11حراست  مدیریتتعداد نگهبان مورد نياز براساس نظر   -1-2

 باشد. قابل تغيير میكاری آنان شيفت تعداد و  پيمانکاربه كه بر اساس نياز كارفرما و اعالم  گرددتعيين می

در زمان مرخصی ( بعنوان جایگ ین نيروهای شيفت آمادهنفر نيروی ذخيره)  4پيمانکار متعهد می گردد :  2تبصره 

 كليه ه ینه نيروهای فوق به عهده پيمانکار می باشد.  ونماید و به كارفرما اعالم مشخص نيرو 

موظف انکار پيمت عدم تائيد ، باشد و در صوربکارگيری پرسنل نگهبانی با نظر و تائيد كارفرما امکان پذیر می -2-2

 باشد.ی دیگر میهابه معرفی نيرو

 اسناد و مدارك قرارداد -3ماده 

باشد كه ج ء الینفك قرارداد اسناد و مدارك و ضمائ  مرتبط با موضوع قرارداد به شرح ذیل میاین قرارداد شامل 

 گردد. محسوب می

 .قرارداد حاضر -1-1

 .اسناد و مدارك مناقصه -2-1



 

 

  .شرایط عمومی پيمان -1-1

  .های پست نگهبانیمکانپيوست شماره یك شامل :  -4-1

 در صورت   وم.در طی یك ماه  كاركنانپيوست شماره دو شامل : جدول اضافه كاری  -5-1

 مدت و محل اجرای قرارداد -4ماده 

و محل اجرای  گرددمیتعيين  10/00/1400 غایت  01/00/99 مدت اجرای این قرارداد یکسال شمسی از تاریخ  

های . صرف انقضاء مدت رافع تعهدات و مسئو يتمی باشدای شهدای رامسر مجتمع فرهنگی موزهموضوع قرارداد 

 قانونی پيمانکار نخواهد بود و در این خصوص موافقت كارفرما ا  امی است

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت - 5ماده 

برای هر نفر نيروی « 0»وتعهدات پيمانکار در ماده « 2»كليه امور مندرج در ماده مبلغ قرارداد برای انجام  -1-5

  توافق شد. تعيين و 000000000 معادلریال 000000 نگهبان ماهيانه

ی وزارت كار و امور اجتماعی توافق گردیده است و مصوبه 1199براساس حقوق و دستم د سال قراردادبلغ م -2-5

و با پيشنهاد  1400براساس مصوبه وزارت كار و امور اجتماعی در سال  هرگونه اف ایش دستم د كاركنان پيمانکار

 . بر مبلغ فوق اضافه و انجام خواهد پذیرفت و  پس از تایيد كارفرما پيمانکار

 :نحوه پرداخت   -1-5 

مطابق ونی كسور قان اعمالپس از ،و تصویب كارفرما  مدیریت حراستتأیيد  ،ارائه گ ارش كتبی پيمانکار مبلغ فوق پس از 

 به پيمانکار پرداخت خواهد شد.  5-1و بند  5ماده 

است هيچ گونه تعدیلی تا پایان قرارداد به آن تعلق نمی گيرد و حق ا  حمه ناخا ص ماهانه هر نگهبان برای  بدیهی

 ( ساعته مقطوع می باشد.12-24شيفت كاری )

 و نتيجه را در صورت داشتهكامل است كه بر عملکرد پيمانکار نظارت موسسه راست ح ناظر قرارداد مدیریت: 1تبصره 

 خواهد شد.انجام ، پرداخت  مدیریت مذكورپس از تائيد  و كندوضعيت كاركرد پيمانکار اعمال می

قانون ما يات بر ارزش اف وده اقدام به ثبت نام نموده و مستندات مربوط  10پيمانکار موظف است مطابق با مفاد ماده  :4تبصره 

كارفرما ارائه نماید و بر این اساس مبلغ درصد ما يات بر ارزش اف وده به خا ص هر  به ثبت نام و مشمول بودن خود را به

 صورت وضعيت پيمانکار اضافه می گردد .
رداخت پمی تواند درخواست اف ایش/كاهش تعداد نگهبانان را نماید بدیهی است خود كارفرما بنا به تشخيص  : 5تبصره 

 واهد شد.انجام خ 1/5بند  توافق شده درطبق مبلغ 

ا  همراه بهای پرداختی بابت كاركنان خود را به پيوسئئت كاركرد ماهيانه مکلف اسئئت  يسئئت ه ینهپيمانکار :  6 تبصئئره

 به كارفرما ارایه نماید.فهرست اسامی 

های تعيين شئئده خود هنگام ورود و خروج در محلثبت كارت حضئئور  به موظف پيمانکاركليه نيروهای :  0تبصئئره 

 نيروها خواهد بود.كاركرد   يست پيمانکارا  حمه ماهيانه محاسبه و پرداخت حق مبنایباشند و توسط كارفرما می

 كسورات قانونی - 6ماده 



 

 

 كارفرماو  خواهد بود نکارپيماگيرد به عهده كليه كسورات قانونی اع  از بيمه و ما يات كه به این پيمان تعلق می -1-6

 در پرداخت آن هيج تعهدی ندارد.

كسر و در صورت حسن انجام  پيمانکارا  حمه ماهانه به عنوان سپرده حسن انجام كار از حق %10از هر پرداخت -2-6

 پيمانکاربه  بعددر ماه  كارفرماتصویب  ناظر وتائيد  با پيمانکارتوسط ) ارائه  يست بيمه كاركنان این قرارداد( تعهدات 

 مسترد خواهد شد.

كسر و در پایان قرارداد با  %5از هر صورت وضعيت  10/4/54قانون تامين اجتماعی مصوب  10به استناد ماده  -1-6

ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعی به همراه آخرین قسط قرارداد و پس از تائيد ناظر قرارداد و تصویب 

در هر مرحله به انضمام  %5در صورت عدم ارائه مفاصا حساب كل كسورات  مسترد خواهد شد. پيمانکاربه  كارفرما

به حساب سازمان تامين اجتماعی واری   كارفرماقانون تامين اجتماعی از ناحيه  10قسط آخر حسب تبصره ذیل ماده 

 می گردد.

 پیمانکارتعهدات  - 7ماده 

مدیریت حراست موسسه پيمانکار موظف است كليه تعهدات و شروط را مطابق مندرجات قرارداد با نظارت  -1-0

 به نحو احسن انجام دهد. فرهنگی موزه های بنياد 

موظف است گئ ارش فنئی و مکتئوب هفتگئی/ ماهانئه تهيئه و آن را قبئل از هئر مرحلئه پرداخئت            پيمانکار -2-0

  مدیریت حراست جهت تأیيد انجام كار تحویل نماید.به  ،قرارداد  5وجوه ماده 

سال برخوردار از آمادگی جسمانی و روانی  15تا  25نيروهای آموزش دیده با شرایط سنی  پيمانکار موظف است -1-0

 (نفر 11 نگی كامل مدیریت حراست )به تعدادجهت اجرای موضوع قرارداد براساس دستور و تأیيد كارفرما با هماه

 گيرد.كار به 

در ا كارفرمموظف به تهيه كليه وسایل مورد نياز اجرائی و اب ار كار جهت انجام موضوع قرارداد است و  پيمانکار -4-0 

 هيچگونه تعهدی ندارد. این زمينه

فراه  شده باشد، پيمانکار كارفرما چنانچه وسایل و تجهي ات مورد نياز جهت اجرای موضوع قرارداد توسط  -5-0

كليه تجهي ات مذكور را در قبال خطرات و حوادث غير مترقبه به مبلغ مورد نظر بيمه آتش سوزی و موظف است 

تحویل نماید و در صورت بروز خسارت، به تکا يف قانونی خود به كارفرما  حوادث نماید و یك نسخه از بيمه نامه را

این امر مصداق كامل افراط و تفریط در  ني  در این زمينه عمل نماید. عدم استفاده از پوشش بيمه و مسامحه در

ضامن جبران كليه خسارات احتما ی  وارده  پيمانکارنگهداری و استفاده از تجهي ات مورد نظر تلقی خواهد شد و 

 باشدبه كارفرما می

تحت امر خود در محل اجرای موضوع  پرسنل های الزم بهپيمانکار موظف به تهيه وسایل ایمنی كار و آموزش-6-0

ای در قانون كار می باشد و چنانچه به د يل عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه حادثه 91قرارداد مطابق با ماده 

گردد، پرداخت هرگونه دیه  نيروی تحت امرمحل مذكور ایجاد شده و منجر به نقص عضو، از كار افتادگی یا فوت 

 قه به عهده پيمانکار بوده و كارفرما از این بابت هيچ گونه تعهدی نخواهد داشت.یا غرامت و خسارت متعل



 

 

و حضور و غياب آنان  و گ ارش عملکرد ماهيانه هر ماه  يست كاركرد كارگرانپان ده  پيمانکار موظف است در  -0-0

موظف است كليه تعهدات همچنين پيمانکار  ا  حمه به كارفرما ارائه نماید وحق را به همراه درخواست پرداخت

نموده و تاخير در دریافت  اقدامزمان مقرر  در خودو غيره( نسبت به پرسنل  ، ما ياتبيمه ،خود را )پرداخت حقوق

 پرسنل داشته باشد.و سایر م ایا و كسورات  حقوقخيری در پرداخت أا  حمه قرارداد نباید تاثير و تحق

 د.نمی باشبرای اجرای موضوع قرارداد خارجی و اتباع بيگانه  افرادپيمانکار به هيچ عنوان مجاز به استفاده از  -0-0

پيمانکار موظف است كليه نيروهای بکار گرفته شده اع  از پرسنل و ناظران خود را در ابتدای ورود ، به مدیریت  -9-0

 احل مربوط معرفی نماید. حراست موسسه فرهنگی موزه های بنياد جهت انجام مر

يلی مدارك تحص ،كار در صورتی كه پيمانکار بخواهد نيروی جدید به كارفرما معرفی نماید، باید قبل از شروع -10-0

تغال امکان اش،  تصویب كارفرماو  مدیریت حراستتائيد  و در صورتعدم سوء پيشينه ارائه گردد. گواهی مرتبط و 

در ابتدای قرارداد مدارك تحصيلی مرتبط به همراه گواهی  استخواهد شد. بدیهی است پيمانکار موظف  فراه 

 نيروهای موضوع قرارداد را تسلي  كارفرما نماید.و عدم اعتياد عدم سوء پيشينه 

، دندد داركه در مجموعه ترپيمانکارتحت امر  از سوی نيروهایموسسه رعایت شئونات اسالمی و فرهنگ كاری  -11-0

ورت در صو  بوده پيمانکاراز سوی پرسنل به عهده شئونات اسالمی ا  امی است و مسئو يت هرگونه رفتار خالف 

 باشد.می ریال2ر000ر000معادل ای به پرداخت جریمه تخلف ، پيمانکار به ازای هر بار تخلف مکلف

مدیریت حراست حق خروج از محل كار و  نيروهای تحت امر پيمانکار در شيفت كاری بدون هماهنگی با -12-0

كه نيروهای مذكور قصد مرخصی روزانه و یا ساعتی را داشته باشند باید محدوده مأموریت را ندارند. در صورتی

  باشد.برگه مرخصی به تائيد مدیریت حراست برسد ، پيمانکار ني  موظف به تامين نيروی جایگ ین می

و م ایای پرسنل و عوامل پيمانکار برای انجام خدمات موضوع قرارداد اع  از حقوق پرداخت كليه حقوق قانونی  -11-0

، پاداش، عيدی ، سنوات سا يانه ، ذخيره  و سازمان تأمين اجتماعیاجتماعی  رفاهماهانه طبق قانون وزارت كار و 

عهده پيمانکار  مرخصی و بطور كلی هر گونه حقوقی در چارچوب قوانين جاری كشوری الزم ا رعایه است به

باشد و كارفرما از این بابت هيچ گونه مسئو يتی را نمی پذیرد و فقط بابت انجام خدمات موضوع قرارداد نسبت می

قرارداد اقدام خواهد نمود. پرداخت هرگونه بيمه كارگری اع  از  5به پرداخت حق ا  حمه پيمانکار بر اساس ماده 

د كه به باشمقررات قانون كار به عهده پيمانکار میقوانين و ارگری طبق درمانی یا بازنشستگی و سایر م ایای ك

این قرارداد، پيمانکار موظف به پرداخت خواهد بود و كارفرما از این بابت هيچگونه مسئو يتی نخواهد  6موجب ماده 

 .داشت

باشد در ابتدای قرارداد كليه نيروهای تحت امر و افراد تحت تکفل آنها را از طریق شركت موظف میپيمانکار -14-0

ای كه از طرف كارفرما معرفی خواهد شد، بيمه تکميلی نماید و بيمه نامه مربوطه را حداكثر یك ماه پس بيمه

ر غير این صورت كارفرما رأساً اقدام تحویل نماید و د توسعه مدیریت و منابعامور مدیر از انعقاد قرارداد به 

گر پرداخت و از او ين صورت وضعيت پيمانکار كسر خواهد نموده و از سوی كارفرما چك در وجه شركت بيمه

خواهد بود( طبق  موسسهاز سوی  %00و نيروهای حفاظت از  %20نمود.)نسبت تسهي  ه ینه بيمه تکميلی 



 

 

ریال در نظر  020.000کفل پرسنل با حق بيمه هر نفر حداكثر حت ت يست پيوست تعداد نيروها و اعضاء ت

رافع مسئو يت پيمانکار در ایفای تعهدات خود نسبت به خرید پوشش  رگرفته شود. در هر حال اقدامات مذكو

 تکميلی نخواهد بود.

در صورتيکه كارفرما اقدامات الزم در جهت بيمه نمودن نيروها انجام داده باشد، پيمانکار موظف است مبلغ  : 0 تبصره

 حق بيمه را پرداخت و در غير اینصورت در او ين صورت وضعيت پيمانکار كسر خواهد شد.

ای حوادث و عمر و دیه نسبت به كليه نيروهای تحت امر پوشش بيمه خریدپيمانکار موظف است نسبت به  -15-0

توسعه امور مدیر نفر( در طول دوره مدت قرارداد اقدام نموده و تصویری از بيمه نامه مذكور را به دستگاه  11)

ها نسبت به هرگونه حوادث احتما ی در طول دوره قرارداد بر تحویل نماید. كليه مسئو يت مدیریت و منابع

 .باشدعهده پيمانکار می

حق واگذاری اجرای موضوع قرارداد را به سایر اشخاص حقوقی یا حقيقی نداشته و مستقيماً متعهد پيمانکار -16-0

 باشد. به انجام موارد مندرج در این قرارداد می

باشد و كارگران پيمانکار هيچگونه بعهده پيمانکار می حاضركليه ه ینه های پرسنلی و اداری اجرای قرارداد -10-0

مسائل خود را فقط از طریق  دبای نداشته وكارفرما و كاركنان كارفرما با  و استخدامی ارتباط ما ی و یا اداری

ار و ك در صورت بروز چنين مشکلی و ایجاد اختالل دریا نماینده مستقي  پيمانکار حل و فصل نمایند و پيمانکار 

ليه موظف به پرداخت ك اقدام و پيمانکار كارفرما مستقيماًو عدم توجه پيمانکار ، حفاظتی ی عملکرد ضعيف نيروها

 باشد.میزمينه خسارات وارده در این 

 ،چنانچه كارفرما نتواند به هر د يل پس از انقضای مدت قرارداد، پيمانکار بعدی را به موقع تعيين نماید  -10-0

مانکار باشد و پيماه پس از اتمام مدت قرارداد می 1پيمانکار موظف به ادامه فعا يت و اجرای وظایف تعيين شده تا 

  باشد. بدون اجازه كتبی كارفرما نمیمجاز به توقف فعا يت خود 

 فعا يت تعيينبراساس مبلغ فعلی قرارداد به تناسب مدت زمان  در دوره ادامه قرارداد پيمانکارا  حمه حق : 9تبصره 

 پرداخت خواهد شد.و مطابق متم  قرارداد 

و معرفئی جهئت اخئذ سئوء پيشئينه و عئدم اعتيئاد آنهئا         او يه نيروهئای تحئت پوشئش    بررسی صالحيت  -19-0

   می باشد. پيمانکاربه عهده 

دارای  هكفقط نيروهایی كه و  بودهبه تشکيل پرونده پرسنلی برای كليه نيروهای در اختيار  موظف پيمانکار -20-0

  د داشت.نامکان اشتغال خواهد نباشمیشرایط زیر 

 ا ف : شرایط عمومی 

 داشتن تابعيت ایرانی.  -1

 اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی . -2

 نداشتن وابستگی به گروهك های معاند و ضد انقالب به تشخيص مراجع ذیصالح.  -1



 

 

برخورداری از شرایط جسمی و روحی متناسب با وظایف محو ه برابر تائيدیه معاونت بهداشت ، امداد و  -4

 درمان یا پ شك معتمد ناجا به تشخيص مدیر عامل موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مرك  انتظام ناجا. 

: ایثارگران ، بسيجيان ، بازنشستگان نظامی ، انتظامی ، امنيتی و قضایی و فرزندان آنان در صورت شرایط 10تبصره 

 مساوی در او ویت می باشند. 

: اخراج شدگان از دستگاه های  شکری و كشوری نمی توانند به عنوان نگهبان در موسسه خدمات حفاظتی 11تبصره 

 . و مراقبتی بکار گمارد شوند

 سانتی متر و دارا بودن اندام متناسب.  100قد : حداقل  -5

 وزن: در حد استاندارد قد )وزن مناسب( -6

داشتن حداقل مدرك دیپل  در امور انتظامی و خدمات نگهبانی ، فوق دیپل  و  يسانس در امور سرشيفت  -0

 ر مربوطه. یا سرپرست حفاظتی ، نصب و راه اندازی و نگهداری سيست  های حفاظتی و انجام امو

پرست ر: متقاضيان سرپرستی در صورت دارا بودن پنج سال سابقه مفيد و مرتبط با كار می توانند به عنوان س12تبصره

 در پروژه ها به كار گمارد شوند. 

نداشتن سوء پيشنيه به گواهی اداره تشخيص هویت ناجا)احکام قطعی و محروميت های اجتماعی مالك  -0

 است.(

 به گواهی معاونت بهداشت ، امداد و درمان ناجا یا آزمایشگاه های مورد تایيد ناجا.  تيادبرگ عدم اعارائه  -9

 نداشتن اشتغال به تحصيل-10

سا ه با ارائه حک  و تسویه حساب از یگان  5منفك شدگان انتظامی و نظامی پس از پایان تعهد خدمت -11

 مربوط به شرط داشتن شرایط سنی مندرج در این قرارداد.

 عدم بکار گيری افرادی گه به هر د يلی معافيت پ شکی دارند. -12

 باشد.  سال 15سال و حداكثر  21ی حداقل شرایط سنی جذب و بکارگيری در بدو همکار-11

 در سایر موارد فوق شركت حق بکارگيری نيروهای غير واجد صالحيت را ندارد.  -14

 شرایط اختصاصی: 

 تکميل فرم تعيين صالحيت حراستی و فرم گ ینش.  -1

 رنگی با زمينه روشن تمام رخ.  4*1دوازده قطعه عکس  -2

 تصویر برابر اصل كارت ملی متقاضی.  -1

 تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی.  -4

 تصویر برابر اصل كارت پایان خدمت.  -5

 دن. تصویر برابر اصل دفترچه بيمه متقاضی در صورت دارا بو -6

 تصویر برابر اصل مدارك تحصيلی برابر با معيارهای تعریف شده متقاضی. -0



 

 

اخذ برگه معرفی به معاونت بهداشت ، امداد و درمان ناجا جهت ارائه گواهی عدم اعتياد و ارائه پاسخ آن به  -0

   .موسسه ، این گواهی ها از موسسات صادر شده ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر موسسه می باشد

 اخذ برگه گواهی سالمت جسمانی و روانی از معاونت بهداشت ، امداد و درمان ناجا.   -9

اخذ برگه معرفی به اداره تشخيص هویت و ارائه نسخ آن به موسسه ملصق به عکس متقاضی و مهمور به -10

 مهر موسسه می باشد. 

 افتتاح حساب متمرك  در بانك ها جهت واری  حقوق در آینده برابر نظر كارفرما.-11         

ارائه تضمين های معنبر با عنایت به اهميت و ارزش اماكن مورد حفاظت بنا به نظر و تشخيص مدیر -12        

 موسسه. 

 قی فرد مورد وثوق. معرفی ضامن با جواز كسب ، كارت كارمندی و تصویر فيش حقو-11        

 ارائه گواهی حسن انجام كار از كارفرما یا كارفرمایان گذشته متقاضی. -14        

 ج: آموزش

های مجاز جهت طی دوره مقدماتی برابر ضوابط آموزشی مرك  انتظام و اخذ گواهينامه معرفی به آموزشگاه -1

 مربوطه. 

توجيه شرح وظایف و روش جاری شغل نگهبان برابر شرح وظایف ارائه شده از ناحيه كارفرما و اخذ تعهدات  -2

 حسن انجام كار نگهبانان . 

 آموزش توجيهی محيط شناسی و آشنایی با افراد و شرح كار اماكن كارفرما.  -1

 ایی به شيوه كار.  بکارگيری آزمایشی متقاضی حداقل به مدت یك ماه در اماكن كارفرما جهت آشن -4

 . می باشد پيمانکارمسئو يت بکارگيری عواملی كه استخدام آنها منع قانونی دارد بعهده  -21-0

مکلف است نسبت به تهيه و تامين و تحویل كليه اقالم مورد نياز نگهبان از جمله ، تجهي ات )باتوم  پيمانکار -22-0

اقدام می باشد ، مجوز از سوی مرك  انتظام ناجا  اخذنياز و تجهي ات مورد  سایر، دستبند ، سوت ، چراغ قوه( و 

 نماید. 

 استحفاظی حوزهدر صورت سوء استفاده از تجهي ات تحویلی اع  از شوكر ، باتوم ، افشانه و غيره در خارج از  -21-0

بوده و كارفرما هيچ گونه  پيمانکاربه عهده تهيه و استفاده از آن تمام مسئو يت  ،قيد شده در مفاد قرارداد

 نخواهد داشت.نداشته و مسئو يتی 

كه در زمينه خدمات موضوع قرارداد دارای مجوز كار ، دارد و اشعار میبا امضا این قرارداد اذعان  پيمانکار -24-0

 بررسی كامل و جامع بارا باشد و قيمت پيشنهادی خود انسانی و تجهي ات مناسب می یتجربه ، تخصص ، نيرو

 . منطقه ای و غيره ارائه نموده استپروژه اع  از موقعيت مکانی شرایط كاری، آب و هوایی و 

)اع  از توانایی ، تجربه ، تخصص نيروی انسانی و.. (  پيمانکار كوتاهیچنانچه بنا به عللی ناشی از قصور ،  : 11تبصره 

موظف به جبران كليه خسارت های احتما ی وارده براساس  انکارپيمو زیان گردد  كارفرما متحمل خسارت و ضرر

 باشد.مراجع انتظامی و قضایی میكارشناسی نظر 



 

 

بکارگرفته شركت تعداد نيروهای مورد نياز را در حاضر، قرارداد  2-1بند ماده دو  موظف است طبق  پيمانکار -25-0

و مراتب را به كارفرما اعالم نماید در از پرسنل خود نسبت به جایگ ینی نيرو اقدام هر یك و در صورت غيبت 

صورت عدم جایگ ینی طبق قانون كار تا پنج برابر دستم د روزانه جریمه  حاظ خواهد شد؛ ضمناً در صورت غيبت 

 .سر خواهد شدپيمانکاركا  حمه ساعتی غير موجه ني  تا پنج برابر دستم د روزانه از حق

محل محدوده  ،موظف به برنامه ری ی شيفت های نگهبانی بوده به نحوی كه در هيچ دوره زمانی پيمانکار -26-0

و نگهبانان موظف هستند كه شيفت كاری خود را بطور قطعی به نفر بعد نيروی حفاظتی نباشد بدون مأموریت 

 از خود تحویل نماید . 

موظف است كليه قوانين و مقررات اع  از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی ، سازمان تامين اجتماعی  پيمانکار -20-0

 .پرسنل خود رعایت نماید و سایر قوانين مرتبط را برای

با گ ارش ناظر و تأیيد كارفرما به عهده پيمانکار  ،حاضر كليه خسارات وارده ناشی از عدم اجرای صحيح قرارداد-20-0

می باشد و مي ان خسارت پس از بررسی و تأیيد نمایندگان كارفرما و پيمانکار تعيين و از او ين پرداخت به 

 سپرده،تضمين حسن انجام كار و یا هرگونه طلبی كه از كارفرما دارد قابل كسر خواهد بود.پيمانکار و یا مطا بات 

امل را موظف به رعایت به پرسنل ، كليه عو یموظف است ضمن آگاهی دادن مسائل ایمنی و حفاظت يمانکارپ -29-0

ت مذكور ، مسئو ي اصول ایمنی و امنيتیناشی ازعدم رعایت  زیانبدیهی است در صورت بروز هر گونه  آنها نماید.

 . خواهد بود پيمانکاربر عهده خسارت جبران 

در هنگام ورود و خروج ا  امی است و مالك پرداخت  پيمانکاركارت ساعت توسط نيروی تحت امر  ثبت : 14تبصره 

 می باشد كه پس ازبا نرخ اعالمی از سوی وزارت كار صورت حساب هر ماه براساس گ ارش كاركرد كه مطابق 

جهت هماهنگی را  خودنيروهای تحت امر  یمفهرست اسا باید پيمانکارانجام خواهد شد.  مدیریت حراستتائيد 

كنترل تردد براساس كارت  نماید. ضمناًاعالم به مدیریت حراست كتباً الزم در خصوص تردد به ساختمان بنياد 

  خواهد بود.به صورت كتبی  شب شناسائی مشخص و اسامی افراد شيفت

ایان در پتحویل گرفته و آنها را بعد از انعقاد قرارداد طی صورتجلسه را  تجهي اتموظف است كليه  پيمانکار -10-0

نا بدر غير این صورت مي ان خسارات  گرفته شده تحویل نمایدتحویل طی صورتجلسه و مطابق با شرایط  ،قرارداد

 ارفرماكچك تضمين توسط و در صورت عدم تکافو از محل  پيمانکارمانده مطا بات از محل و  كارفرمابه تشخيص 

  هيچ گونه اعتراضی را ندارد. حق پيمانکارگردد و میبرداشت 

ه عهده ب باطی )اع  از غيبت و ترك پست و ...(سنل نگهبانی برابر آئين نامه انضرسيدگی به تخلفات و جرائ  پر-11-0

 باشد.پيمانکار می

 ضميمه صورتحساب نماید .  پس از تائيد ناظر كارفرما موظف است آمار ماهيانه نگهبانان را تهيه و پيمانکار -12-0

جهت هر یك از آنها معادل در محل نگهبانی، بدون  باس فرم  پيمانکاردر صورت مشاهده پرسنل  -11-0

 كسر خواهد شد. پيمانکارریال جریمه منظور و از صورت وضعيت 1ر000ر000



 

 

گی با هماهنرا نيروها  استقرارنحوه تدوین شرح وظایف در بخشهای مختلف و  نسبت به موظف است پيمانکار -14-0

 اقدام نماید. حراست یتمدیر

و نيروهای كارآمد را براساس موظف است نگهبانان فاقد كارایی و متخلف را با هماهنگی كارفرما ع ل  پيمانکار -15-0

 مدیریت حراست جایگ ین نماید.نظر 

ه و با ارائه آموزشهای الزم ب مدیریت حراستنگهبانی را با تائيد  های شيفتسرپرستان موظف است  پيمانکار -16-0

 نماید.توجيه شده تعيين وی جهت اجرای وظایف 

 باشد.می مدیریت حراستموظف به تنظي   وح نگهبانی بصورت روزانه و ارسال یك نسخه از آن به  پيمانکار -10-0

 باشد.موظف به اجرای شرح وظایف ابالغی از سوی كارفرما می پيمانکار -10-0

 باشد.می مدیریت حراستموظف به ارائه گ ارش روزانه و ماهيانه از عملکرد پرسنل نگهبان به  پيمانکار -19-0

موظف به نظارت و سركشی و بازدید از محل نگهبانی و عملکرد پرسنل نگهبان مستقر در مجموعه  پيمانکار -40-0

 باشد.می

 و تحویل اوراق تعرفه خدمتی و عملکرد نگهبانی است. موظف به تائيد و امضای پيمانکار -41-0

 قرارای كه به مناسبت كار در اختيار آنان اطالعات محرمانهحفظ ت امر آن موظف به و نيروهای تح پيمانکار -42-0

 ندارند.را حق انتقال به غير بدون هماهنگی با كارفرما و  می باشند گرفته

 و سرپرستان می باشد. نگهبانان جهتآموزشی  یهاگذراندن دورهو موظف به برگ اری  پيمانکار -41-0

و در  باشدبه عهده پيمانکار می تامين غذا و ایاب و ذهاب و غيرهاز جمله  یحفاظتهای پرسنل كليه ه ینه -44-0

ر از سرویس ایاب و ذهاب كاركنان ااین خصوص كارفرما هيچگونه مسئو يتی ندارد و استفاده نيروهای پيمانک

 باشد.ممنوع می

 اقدام استاندارد ملی نامه آئين با مطابق HSEهایدستورا عمل كليه رعایت به نسبت است متعهد پيمانکار -45-0

 موظف پيمانکار و بوده HSE ا  امات رعایت به منوط ، پيمانکار وضعيت صورت بیتصو و تایيد است یهیبد. دینما

 .باشد یم كارفرما  و نظارت دستگاه به مربوطه گ ارش هیارا به

و  یعوامل نگهبان ، انسرپرست ،در صورت وقوع حادثه منجر به جرح و نقص عضو، فوت، قتل عمد و شبه عمد -46-0

وقوع حوادث منجر به   يو ن رهيو غ همانانيشامل سارق، اراذل و اوباش، كاركنان، م ،شانیبا ا رياشخاص ثا ث درگ

ی تو مراقب ی)موسسه حفاظتمانکاريطوفان(، پ ل،ي) ز   ه، سرمترقبهيغ عیوقا انیجرح و نقص عضو، فوت در جر

 یمربوط به جبران خسارت وارده را مطابق مواد قانون مجازات اسالم یهاتيمسئو  هيكل گرددی( متعهد مآرتا نظ 

 و یبوده و ضامن جبران خسارات ما  ییو قضا یبه مراجع انتظام ییموظف به پاسخگو نيدار گردد و همچنعهده

 در قبال آن نداشته و نخواهد داشت. یتيمسئو  چگونهيه كارفرماو  باشدیوارده م یجان

پيمانکار موظف است برای اجرای این قرارداد یك نفر نماینده تام االختيار را بعنوان مسئول كاركنان خود  -40-0

خگو ظایف محو ه مندرج در این قرارداد پاستعيين و كتباً به كارفرما معرفی نماید.نماینده معرفی شده باید در برابر و

 باشد.



 

 

 پرداخت حقوق و مزایای نیروهای موضوع قرارداد : -8ماده 

 پرداخت حقوق و م ایای نيروها توسط پيمانکار -1-0

( بوده و  باید توانایی حداكثر تا بيست و پنج  هر ماها  حمه نيروهای خود )پيمانکار موظف به پرداخت بموقع حق

ماه حقوق پرسنل را صرف نظر از دریافت وجه از كارفرما داشته باشد. در صورت عدم پرداخت  1پرداخت حداقل 

)از روز بيست ( از كل مبلغ قرارداد می باشد. %1یك درصد)حقوق پرسنل تا بيست و پنج  هر ماه برای هر روز تاخير 

ارائه فيش حقوق مبنی بر پرداخت ضمناً ت وضعيت پيمانکاركسر خواهد شد. به عنوان جریمه از صورو شش  ماه( 

حقوق طبق ضوابط و قوانين وزارت كار و ارائه فيش واری ی بانکی پرسنل در خصوص پرداخت حقوق ممهور به مهر 

مول ی مشبانك و همچنين ارائه  يست بيمه تائيد شده توسط سازمان تامين اجتماعی بر اساس مجموع حقوق و م ایا

مربوط به ماه قبل و همچنين تصویر چك صادره بيمه تکميلی در وجه بيمه را جهت رؤیت كارفرما و ضميمه صورت 

باشد.بدیهی است تأخير در دریافت مبلغ صورت وضعيت ماهيانه نباید تأثير و تأخيری در پرداخت  وضعيت ا  امی می

 اختيار پيمانکار داشته باشد.حقوق و م ایا و كسورات قانونی نيروهای تحت امر و 

آن توسط كارفرما به پيمانکار خارج از  %00ریال برای هر نفر كه 020.000ی حداكثر : مبلغ بيمه تکميل15تبصره 

 كسر و تأمين خواهد شد.حفاظت ا باقی از حقوق ماهيانه پرسنل  %20مبلغ قرارداد پرداخت و 

( پرداخت حداكثر تا بيست و پنج  هر ماهچنانچه پيمانکار حقوق و م ایای نيروهای موضوع قرارداد را بموقع ) -2-0

 نسبت به پرداخت حقوق ناظرتائيد  پس ازماه قبل،  فهرستننماید. در این صورت كارفرما مجاز خواهد بود مطابق با 

وهای تحت امر( از محل مطا بات پيمانکار اقدام نماید. مبلغ ا حساب حقوق نيرو م ایا براساس حقوق پایه )بعنوان علی

درصد مبلغ ماهيانه قرارداد بعنوان جریمه دیركرد بعالوه جریمه تاخير روزانه  %10پرداخت شده از این بابت به همراه 

گونه و پيمانکار حق هيچ شود. پرداخت حقوق از صورت وضعيت همان ماه كسر و مابقی به پيمانکار پرداخت می

 اعتراضی نخواهد داشت.

 كارفرماتعهدات  -9ماده 

انجام موضوع قرارداد توسط پيمانکار، صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار را  برابرگردد كه در كارفرما متعهد می -1-9

صورت وضعيت مبا غ پرداخت نماید. كارفرما  2/0و  1/0قرارداد با رعایت بند  5مطابق با موارد مندرج در ماده 

اس براس مدیریت حراست ،پس از تائيد حسن انجام كار توسط ساعت  ثبتبرابر كارت موضوع قرارداد را  ماهيانه

 پرداخت خواهد نمود.قرارداد در مبلغ  تعيين شده 

 اعالم  می شود .  پيمانکارنماینده كارفرما به صورت رسمی و كتباً پس از امضا قرارداد به  -2-9

در صورت هرگونه تغيير در شرایط محيط و نياز به اف ایش و كاهش تعداد نگهبان بنا به در خواست كتبی  -1-9

موظف به اف ایش یا كاهش افراد با در نظر گرفتن مسائل امنيتی محل مأموریت می باشد و در  پيمانکاركارفرما ، 

 گردید .این خصوص پيوست متغير قرارداد مالك عمل و ضميمه قرارداد خواهد 

 خواهد شد. پيمانکارصورتجلسه تحویل تنظي  محل كار از سوی كارفرما تأمين و پس از  -4-9



 

 

چنانچه در پایان كار طبق  يسئئت تحویلی اقالمی از  وازم ، اثاثيه و تجهي ات كارفرما كسئئر شئئده باشئئد  :16تبصئئره 

 می باشد. پيمانکارتأمين ه ینه آن بر عهده 

 شروط قرارداد -11ماده 

در طول مدت قرارداد تعداد نفرات جهت اجرای موضوع قرارداد كاهش یابد، كارفرما كه حسب اعالم در صورتی -1-10

معادل مبلغ اعالم شده طبق آنا ي  ارائه شده توسط پيمانکار در مناقصه به ازاء هر نفر و به تعداد  نفرات كاهش 

 حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت.یافته و از كل مبلغ قرارداد كسر خواهد شد و پيمانکار 

و به هر مي ان با اقرار پيمانکار مبنی بر عل   كليه خيارات به خصوص خيار غبن و و فاحش به هر عنوان و ادعا -2-10

 گردید.و ساقط و اطالع كامل از عرف بازار از وی سلب 

 تضمین حسن انجام كار -11ماده 

صادره از بانك معتبر ایرانی و ازحساب فعال خود با تایيد بانك افتتاح كننده پيمانکار موظف است یك فقره چك بانکی 

 ریال به 100/062/464/10مبلغ  مبلغ كل قرارداد بابت حسن انجام تعهدات و شروط قرارداد به %120معادل حساب 

كارفرما تسلي  نماید. در صورتی كه پيمانکار به تعهدات خود عمل نکند یا از شروط قرارداد تخلف ورزد یا خساراتی 

 وجه تضمينخسارت وارده از ای عمل نماید كه منجر به فسخ قرارداد گردد، به كارفرما و اموال او وارد نماید یا به گونه

خواهد شد. بدیهی است كارفرما مجاز و  و برداشت به نفع كارفرما ضبطمذكور به عنوان وجه ا ت ام تخلف از تعهد 

ا ضمان بوده و در صورتی كه خود از محل وجه یمأذون به برداشت مبا غ خسارت وارده احتما ی طبق نظر كارشناس

ارات ان، كل خسا ضمخسارتی بيشتر از مبلغ وجه ا ضمان به كارفرما وارد گردد، كارفرما مجاز است عالوه بر مبلغ وجه

ها یا مطا بات احتما ی پيمانکار ن د خود وصول نماید. پيمانکار با امضای ذیل این قرارداد، وارده را از محل سایر دارایی

حق هرگونه اعتراض، ادعا یا طرح دعوی آتی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهی است چك م بور 

ی پيمانکار پس از تسویه حساب نهایی و تأیيد آن از سوی كارفرما ، به پيمانکار در صورت ایفای كامل تعهدات از سو

 مسترد خواهد شد.

  نظارت بر قرارداد – 12ماده 

و اصول قرارداد مسائل جاری موضوع موظف است پيمانکار  و باشدمی حراستمدیریت نظارت براجرای قرارداد بعهده 

 دد اجرا نماید.گربه پيمانکار ابالغ می از طریق ناظر فنی در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيمان كه 
 

 

 

 تغییرات - 13ماده  

يد و تایاعمال هرگونه تغيير )اف ایش و كاهش( در مقادیر مبلغ و حج  كار درخواست شده متناسب با موضوع قرارداد  

هایی كه به امضاء طرفين به موجب ا حاقيه موسسهكميسيون معامالت عمومی  پس از تصویب درو كارفرما ناظر 

 قرارداد رسيده باشد؛ مجاز خواهد بود.



 

 

 تغيير در مواد این قرارداد صرفاً تا حدودی مجاز خواهد بود كه در ماهيت قرارداد تغييری حاصل نگردد.

 حل اختالف   -14ماده 

قرارداد یا اجرای آن ابتداء از طریق مذاكره و به صورت مسا مت آمي  حل و فصل كليه اختالفات و دعاوی ناشی از این 

خواهد شد، در صورت عدم حصول نتيجه موضوع به هيأت داوری اختالفات اشخاص با بنياد مستضعفان انقالب اسالمی 

ادگاههای عمومی و مقررات آئين دادرسی د 1/5/90مورخ  111419/10ارجاع می شود كه مطابق دستورا عمل شماره 

وانقالب در امور مدنی و سایر مقرارت جاری كشور به موضوع اختالف رسيدگی و مبادرت به صدور رأی خواهد نمود 

ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی  نامه موافقت رأی صادره برای طرفين قطعی و الزم االجراست.شرط داوری حاضر،

 می شود و در هر حال الزم االتباع است.

 هاخسارت و جریمه -15 ماده

در صورت ورود هر گونه خسارت مستقي  ناشی از تعهدات قراردادی و ضمان قهری یا غير مستقي   :خسارت -1-15

یا اموال و مستحدثات وی، پيمانکار و نمایندگان قانونی امضاء كارفرما از سوی پيمانکار یا پرسنل تحت امر وی به 

خواهد بود و كليه ضرر و زیان وارده بر اساس نظر كارفرما كننده به نحو تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به 

قرارداد تأمين  11از محل مطا بات و تضمين مندرج در ماده كارفرما كارشناس رسمی دادگستری رأساً توسط 

اهد شد. در خصوص ضرر و زیان وارده به اشخاص ثا ث ني ، پيمانکار و نمایندگان قانونی امضاء كننده به نحو خو

 تضامنی مسئو يت پاسخگویی به همه نهادهای ذیربط از جمله مراجع قضایی و غيره بر عهده دارد.

یا ناظر را مطابق مندرجات فرما كارپيمانکار موظف است كليه تعهدات و شروط قرارداد و دستورات  :جریمه -2-15

یا تأخير در انجام هر یك از تعهدات و شروط  اجراءقرارداد به نحو احسن انجام دهد. در غير این صورت برای عدم 

به  ایقرارداد، برای هر روز تأخير در انجام تعهدات، جریمه 11قرارداد به دالیلی به ج  مورد ذكر شده در ماده 

 پيمانکار كسر خواهد شد. قرارداد  11مطا بات و وجه ا ضمان ماده از  ریال 5ر000ر000مبلغ 

سایر تخلفات نيروهای پيمانکار براساس مبا غ جدول ذیل از حق ا  حمه و یا سایر مطا بات پيمانکار كسر  -1-15

 خواهد شد.

 
 مبلغ جریمه                        شرح تخلف                                         ردیف   

 ریال 000/000/10 تکرار ترك پست در ماه  1     

 الیر 000/5/ 000 ی نیگ یترك پست كامل و عدم جا 2     

 ریال000/000/2 اجازه ی عبور به اشخاص غير مجاز  1     

 ریال 000/000/2 خوابيدن در زمان شيفت  4     

 ریال 000/000/1 ترك پست از حری  پستی  5     

 ریال 000/500 استفاده از تلفن همراه به هر نحو  6     

 ریال 000/500 روشن كردن آتش در شب 0     

 ریال 000/500 تماشای تلوی یون 0     

 محرمانه

 محرمانه



 

 

 ریال 000/500 گوش دادن به رادیو    9     

  ریال 000/500 پوشاندن سر و گردن به حدی كه نتواند بشنود 10     

 ریال 000/500 خوردن و آشاميدن سر پست 11     

 ریال  000/500 استعمال دخانيات 12     

 

 فسخ قرارداد -16ماده 

 مجاز به فسخ یككارفرما و تأیيد دستگاه نظارت ، كارفرما در صورت تحقق هر یك از موارد ذیل به تشخيص  -1-16

 قرارداد خواهد بود. 11طرفه قرارداد و مطا به و وصول خسارت وارده از محل تضمين موضوع ماده 

 .در صورت انتقال قرارداد به غير -1-1-16

ناظر و تأیيد عدم انجام یا تأخير در انجام هر یك از تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد به تشخيص  -2-1-16

 .كارفرما

شخص حقيقی باشد( و یا ورشکستگی به تشخيص  پيمانکاردر صورت فوت یا حجر پيمانکار )چنانچه -1-1-16

 گردد.كارفرما قرارداد فسخ می تایيددستگاه نظارت و 

 قرارداد. 19در صورت اثبات تخلف از ماده  -4-1-16

مذكور در مواد این قرارداد و تامين : در صورت فسخ قرارداد به دالیل فوق ا ذكر ، عالوه بر اعمال جرای  10تبصره 

اختيار دارد نسبت به خلع ید پيمانکار و كارفرما از محل مطا بات و تضامين پيمانکار، كارفرما خسارات وارده به 

كاركنان وی اقدام و از ورود آنها به محل جلوگيری نموده و اجرای تعهدات موضوع قراداد را به ثا ث محول و 

وصول نماید پيمانکار حق طرح هرگونه ادعایی در این مورد را از خود  %15پيمانکار به اضافه های آن را از ه ینه

 سلب و اسقاط نمود.

: جهت تحقق فسخ، اعالم مراتب به نشانی اعالمی پيمانکار در این قرارداد از طریق اظهار نامه كفایت نموده 10تبصره 

روز از زمان اعالم 10جع قضایی نمی باشد. ضمناً ظرف مدت و نيازی به اعمال تشریفات دیگر یا مراجعه به مرا

می باشد. در غير اینصورت كارفرما مجاز است رأساً ضمن تسویه كارفرما فسخ پيمانکار موظف به تسویه حساب با 

حساب با پيمانکار نسبت به ادامه كار با شخص ثا ث و ني  در خصوص اداره و یا فروش اموال پيمانکار تصميمات 

 ها به حساب پيمانکار واری  خواهد شد.ضی اتخاذ و وجوه دریافتی پس از كسر ه ینهمقت

 شرایط فورس ماژور)قوه قهریه( -17ماده 

در صورتی كه تأخير یا عدم انجام تعهدات توسط طرفين ناشی از فورس ماژور و حوادث پيش بينی نشده باشد و رفع 

آن خارج از حيطه اقتدار و اراده طرفين بوده و تالش معقول برای رفع اثر از آن صورت گرفته باشد، مسئو يتی متوجه 

وع حادثه تا زمان رفع موانع ناشی از آن نخواهد بود و در صورت طرفين از باب تأخير یا عدم ایفای تعهدات از زمان وق

روز طرفين می توانند با توافق یکدیگر نسبت به اقا ه یا تنظي  شرایط جدید و 10ادامه وضعيت فورس ماژور بيش از 

 تداوم اجرای قرارداد اقدام نمایند. 

مح

 رمانه 



 

 

 مجازات قانونی -18ماده 

های حقوقی، كيفری و ما ی ناشی از فعل و تحت امر بوده و كليه مسئو يت کار مسئول عملکرد خود و نيروهایپيمان

و پرسنل وی از هر حيث  از هر  ترك فعل خالف قانون ارتکاب یافته در محل اجرای موضوع قرارداد توسط پيمانکار

است  کارموظفپيمانباشد و كارفرما از این حيث مسئو يتی نخواهد داشت. و پرسنل خاطی می حيث متوجه پيمانکار

شاغل اعمال نموده و در این  كاركنانكليه ضوابط و مقررات مربوط به قانون كار و سازمان تامين اجتماعی را در مورد 

  هيچگونه مسئو يتی ندارد.كارفرما رابطه 

 قانون منع مداخله كاركنان دولت -19ماده 

كند كه خود و پرسنل تحت امر وی مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دو ت پيمانکار اقرار می

نمی باشند و متعهد است تا پایان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در این قانون را  1110مصوب دی ماه سال 

شود پيمانکار و نيروهای تحت امر وی مشمول قانون  در اجرای قرارداد سهي  و ذی نفع نکند. در صورتی كه احراز

حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمينات پيمانکار را ضبط كارفرما مذكور بوده و برخالف اقرار فوق رفتار نموده ، 

 و كليه خسارت وارده را به تشخيص دستگاه نظارت خود تعيين و از محل تضامين پيمانکار استيفا كند.

 اقامتگاه -21ماده 

هنگی موزه ی فرب رگراه رسا ت ابتدای ب رگراه آفریقا ساختمان مرك ی بنياد مستضعفان طبقه چهارم موسسهنشانی كارفرما : 

 های بنياد.

  نشانی طرف دوم قرارداد:
می ابالغات مادااقامتگاه قانونی طرفين آدرس مندرج در این قرارداد بوده ، ارسال و ابالغ هرگونه مراسالت و مکاتبات و 

كه طرفين به صورت مکتوب تغيير اقامتگاه خود را به یکدیگر اعالم ننموده باشند، آدرس معتبر خواهد بود و طرفين 

 توانند به عذر عدم اطالع متعذر گردند. نمی

 قانون قرارداد -21 ماده

و  فيمابين پيمانکاردر شهر تهران  تبصره و 10و  ماده 21در  وقانون مدنی بوده  10این قرارداد مستنداً به ماده   

ای رمفاد آن ب حک  واحد را داشته و نسخ تمامیكه  به امضاء طرفين قرارداد رسيدهو نسخه تنظي   چهار دركارفرما 

      .طرفين الزم االجرا خواهد بود

 طرف دوم قرارداد                   طرف اول قرارداد                                  

  
                        

  امورما ی                       دبيرخانه                          طرف دوم قرارداد                    قراردادطرف اول 
 

 

 

    


