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 سبز مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسرقرارداد نگهداری فضای 

 موسسه فرهنگی موزه های بنیاد

 
 قرارداد :  طرفین–یکماده 

ندگی به نمای ...........................و شناسه ملی    .............................کد اقتصادی  باهای بنیاد موسسه فرهنگی موزه   ما بیناین قرارداد 

ضو هیئت مدیره مو ه ب .....................آقایان  سه و   عنوان مدیر عامل و ع ضو هیئت مدیره عنوان ه ب...........................س سه    ع س ی مو

با کد  ......................به شووماره ت ت   .............................شووود و  می نامیده فرما به عنوان کار و که از این پس طرف اول قرارداد

به شووماره  ....................فرزند  .....................به نمایندگی آقای  ..............................شووناسووه ملی و  ..........................اقتصووادی 

ه  شود ازسوی دیگر و ب  پیمانکار نامیده می به عنوانطرف دوم قرارداد و که از این پس  شرکت مدیر عامل  ....................شناسنامه   

صوبه    ستناد م شماره       ا صه به  سیون برگزاری مناق سه کمی سه به      و  ....................مورخ  ....................ی جل س صوبه هیئت مدیره مو م

 .گرددبا شرایط ذیل منعقد می ...............مورخ  ................شماره 

 موضوع قرارداد :  –دوماده 

س ز و محوطه و بخش    ضای  شهدای ی اداری هافعالیتهای مربوط به باغ انی و نگهداری ف شرح وظای    مجتمع موزه ای  سرکه  ف رام

 ذکر گردیده است. 9آن در ماده 

 محل قرارداد :  -سهماده 

 .مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر محوطهو ها  ساختمانکل 

نب آن ابه سمام جو پیمانکاررسوویده اسووت و  پیمانکاراعالم و به رویت  کارفرماالزم به ذکر اسووت که محل ارا ه خدمات سوسووط 

 .آگاهی کامل پیدا کرده است

 مدارک : اسناد و – چهارماده 

 .موافقتنامه )قرارداد( حاضر 1-4

 اسناد و مدارک مناقصه. 2-4

 .شرایط عمومی پیمان 3-4

 مدت قرارداد  :  –پنج ماده

این قرارداد از ساریخ م ادله آن )ابالغ .  گردد انجام می ..............لغایت  ...............این قرارداد به مدت یک سال  شمسی  از ساریخ 

 از سوی کارفرما( نافذ است .
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 :   مبلغ قرارداد –ششماده 

مبلغ قرارداد برای انجام کلیه امور موضوع قرارداد و انجام شرح وظایف و تعهدات مندرج در قرارداد، برای هر  -1-6

 تعیین و توافق گردید .تومان  00000000000 ریال معادل000000000یک نفر نیرو  ماهیانه

ی وزارت کار و امور اجتماعی توافق گردیده است و مصوبه 1311بلغ فوق براساس حقوق و دستمزد سالم  -2-6

و با پیشنهاد  1000براساس مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی در سال  هرگونه افزایش دستمزد کارکنان پیمانکار

 .بر مبلغ فوق اضافه گردیده و انجام خواهد پذیرفت و  پس از تایید کارفرما پیمانکار

 به مبلغ قرارداد فوق هیچگونه وجهی بعنوان تعدیل و یا سایر موارد اضافه نخواهد شد .   -3-6

نفر ساعت  000000در صورت خواست کارفرما مبنی بر انجام اضافه کار توسط عوامل پیمانکار تا سقف مجموع -0-6

ضمنآ در صورت افزایش مبلغ ریال قابل پرداخت می باشد.  000000000برای کل مدت قرارداد و با نرخ هر ساعت 

 این بند نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.  1000حقوق و دستمزد در سال 

 : : کسورات قانونی هفتماده 

 باشد.کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می -1-7

و در صمورت حسمن انجام تعهدات ا ارا ه    گرددیم کسمر  الضممان  وجه عنوان به %10 انهیماه پرداخت هر از -2-7

ست بیمه   صویب کارفرما در ماه    ، فیش واریزی بیمه تامین اجتماعی هر ماه لی سط پیمانکار و تایید ناظر با ت و ...( تو

 بعد به پیمانکار مسترد خواهد شد.  

 مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد . -3-7

قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نموده و  11پیمانکار موظف اسمممت مقابق با مفاد ماده تبصمممره یک : 

مسممتندات مربوب به ثبت نام و مشمممول بودن خود را به کارفرما ارا ه نماید و بر این اسمماس مبلغ درصممد مالیات بر  

 ارزش افزوده به خالص هر صورت وضعیت پیمانکار اضافه می گردد .

کسر و در پایان قرارداد با  %4از هر صورت وضعیت    30/0/40قانون تامین اجتماعی مصوب   31به استناد ماده   -0-7

صویب          سط قرارداد و پس از تا ید ناظر قرارداد و ت سازمان تامین اجتماعی به همراه آخرین ق ساب از  صا ح ارا ه مفا

در هر مرحله به انضمام قسط   %4مفاصا حساب کل کسورات  در صورت عدم ارا ه کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

 قانون تامین اجتماعی از ناحیه کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد. 31آخر حسب تبصره ذیل ماده 

 ورات قانونی قابل پرداخت می باشد.مبلغ کارکرد پس از کسر کس -4-7

 :: تضمین حسن انجام کار  هشتماده 

کوول م ل  قرارداد  %120همزمووان بووا  انعقوواد قرارداد   کی بووه  م ل   پیمووانکوواربووه منرور  سضووومین  حسووون  انجووام کووار    

ضمان قرارداد  بابت وجه  طی یک فقره  ک ریال معادل................................  ک مذکور   نماید. می در وجه کارفرما سحویل  ال

سووارات و و کلیه خضوو ط خواهد شوود  کارفرمابه سعهدات قراردادی خود عمل ننماید برابر قرارداد به نفع  پیمانکاردرصووورسی که 

حق هر گونه  اعتراض را در این خصوص    پیمانکارگردد و اموال در اختیار وی  از این محل  سامین  می بههای وارده ضرر و زیان 
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سلب و  ست کت ی   نماید و در غیر  اینصورت  ک  ساقط می  از خود  صویب   و س پیمانکارمربوطه  پس از اسمام قرارداد  با  درخوا

 شود.عودت داده می پیمانکاردر ق ال اخذ رسید به  و کارفرما

 :  پیمانکار: تعهدات نهماده 

 .سوانمند و آموزش دیده استفاده نمایدافراد از  متعهد است پیمانکار -1-9

ضوا بط و مقررات مربوط به قانون کار و سازمان قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران  خصوصا  موظف است کلیه  پیمانکار -2-9

 .سامین اجتماعی را در مورد کارکنان شاغل اعمال نموده و همه ماهه مفاصاحساب بیمه را سحویل امور مالی موسسه نماید

 باشد.یم  ( مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر)  هاموسسه فرهنگی موزه دایر بودنمتعهد به ارا ه خدمات در روزهای  پیمانکار -3-9

متعهد میگردد که سمامی افرادی که به کار می گمارد به صورت کت ی با مشخصات کامل و سصویر شناسنامه وکارت  پیمانکار -4-9

مجاز  پیمانکار  معرفی نماید که پس از سایید حراست موسسه کارفرماملی به انضمام برگ عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به 

 به بکارگیری افراد مذکور خواهد بود.

ارا ه  ارفرماکگردد گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برجسته و مجوزهای الزم به میزان مدت قرارداد را به میمتعهد  پیمانکار -5-9

کند.

پیمانکار موظف است برای اجرای موضوع این قرارداد یک نفر نماینده سام االختیار را بعنوان مسئول کارکنان خود سعیین و     -6-9

 کت ا به کارفرما معرفی نماید که نماینده معرفی شده می بایست در برابر امور محوله موضوع پیمان پاسخگو باشد. 

حل و  مانکارپینداشته و مسا ل خود را فقط از طریق  های با موسسه فرهنگی موزههیچگونه ارس اط مال پیمانکار کارکنان -7-9 

 نمایند . میفصل 

به اماکن و اموال موزه رامسر از محل  ک سضمینی  حسن انجام  پیمانکارهر گونه خسارت وارده از طرف پرسنل و عوامل  -8-9

 سامین خواهد گردید .  و از وجه الضمان  هفتماده  کار

متعهد به حفظ موازین فرهنگی و شئونات اسالمی در موزه رامسر و سطابق سام و سمام با شرایط حاکم بر این مکان  پیمانکار -9-9

 فرهنگی است. 

ط ق صورسجلسه سغییر و سحول منضم  به آن و حفظ شرایط و مقررات  پیمانکارامل سالمت مکان سحویل شده به کفظ ح  -10-9

 نانچه در طول اجرای موضوع پیمان خسارسی از طرف  است. پیمانکارمطروحه در قانون کار به عهده ایمنی کار موضوع موارد 

امل پیمانکار و هر یک از عوامل وی اعم از خسارت جانی و مالی به اموال کارفرما و افراد حاضر در محوطه یا هر یک از عو

ه مشکلی از سوی کارکنان همچنین با سوجه به شرایط محیطی در صورت بروز هرگون  کارفرما و شخص تالث وارد آید

وی شخصا سمامی مسئولیت های مالی و جانی مربوط به خسارت را به عهده گرفته و هیچگونه مسئولیتی متوجه  پیمانکار 

 .کارفرما نمی باشد

ال کحت اختیار امانی خود را به شخص حقیقی و یا حقوقی به هیچ عنوان حق واگذاری عین یا قسمتی از مکان س پیمانکار -11-9

 . و یا جزا  ه به صورت نمایندگی یا مشارکت بدون اخذ موافقت کارفرما ندارد 

  .و نحوه انجام وظایف پیمانکار و کارکنان او سوسط کارفرما سعیین و ابالغ می گردد محدوده ساعات فعالیت  -12-9
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 د.نیرو بیش از ساعات مجاز ابالغی را ندارحق بکارگیری پیمانکار -13-9

 دهد. قرار کارفرمابایست در اختیار میباشد که می پیمانکاراخذ پروانه فعالیت به میزان مدت قرارداد به عهده  -14-9

ی ایشان به هر علت هاو در صورسیکه نیرو نفر کمتر باشند 13حاضر در محل کار روزانه ن اید از  باغ انیی هاسعداد نیرو -15-9

به استخدام نیروی خدماسی روزمزد با شرایط پرداخت م ل   راساًمدیر امور مجتمع موزه ای رامسر  نفر در روز باشند 13کمتر از 

 حقوق ایشان سوسط پیمانکار اقدام خواهد کرد.

 .ارا ه نماید  به کارفرمارا یک نسخه از قراردادها  عقد قرارداد نموده و با کارکنان خدماسی موظف است  پیمانکار -16-9

در غیر اینصورت جریمه  نماید.هر ماه دیرسر پرداخت 25از  را  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خدماسین اید پیمانکار -17-9

از لیست حقوق و بیمه همچنین ارا ه سصویری  باشد وکل قرارداد می %1ساخیر در پرداخت حقوق پرسنل به ازاء هر روز ساخیر 

 .الزامی است پرداخت شده به کارفرما

ایر سوو ی پیمانکار در خصوووص قانون کار و سامین اجتماعی وکارفرما در ازای مطال ات نیروی انسووانی به کارگرفته شووده  -18-9

 نخواهد داشت.   ندارد و ذیصالح هیچگونه مسئولیتی نداشته مراجع قانونی ذیربط و

 وکارگری با کارفرما نداشووته  وکلیه حقوق  ومزایایی  که به موجب  قوانین و    هیچ گونه رابطه اسووتخدامیخدماسی نیروهای  -19-9

جوابگویی به هرگونه ادعای کارگران و کارمندان به عهده پیمانکار می باشوود و  گیرد به عهده پیمانکار اسووت ومقررات به آنها سعلق می

 بیمه خود وکارکنان  خود به سازمان مربوطه می باشد.پیمانکار موظف به پرداخت حق 

هیچکدام از عوامل او مشووومول  قانون منع  مداخله  کارکنان دولت  در معامالت   پیمانکار اعالم نموده اسوووت که خود و -20-9

مذکور را رعایت  متعهد اسووت در طول قرارداد نیز عدم  شوومول  مقررات قانون   باشوود وهیئت وزیران نمی 1337دولتی مصوووب 

 در صورت احراز خالف آن  مسئولیت  آنرا پذیرا  خواهد بود. نماید و

ها و وجود اشیای با ارزش در آنها  پیمانکار موظف به سوجیه نیروی خدمات   با سوجه به حضور نیروهای خدمات در موزه   -21-9

ررسی و  باشد که م ل  خسارت پس از ب  هده پیمانکار میانگاری با سشخیص کارفرما به ع بوده و کلیه خسارات وارده ناشی از سهل   

سایید نمایندگان کارفرما متشووکل از مدیران مالی  اداری و واحد محل بروز خسووارات و عنداللزوم با حضووور نمایندگان پیمانکار    

ضمین حسن انجام کار و یا هرگونه طل      سپرده س س سعیین و از اولین پرداخت به پیمانکار و یا مطال ات یا  سه دارد  قابل  ی که نزد مو

 کسر خواهد بود.

درصوووورسی که طرز رفتار و صوووالحیت اخالقی  سوووالمت جسووومانی و روانی و همچنین نحوه کار کارکنان مورد سایید     -22-9

 7کارفرما ن اشوود و یا درصووورت غی ت نیروهای خدماسی  ط ق اعالم کت ی کارفرما  پیمانکار موظف اسووت  حداک ر ظرف مدت 

د نیروی  در صورسیکه پیمانکار ظرف مدت سعیین شده نتوان   س ت به جایگزینی فردی مناسب و مورد سایید کارفرما   اقدام نماید.  روز ن

از م ل  قرارداد کسر  دویست هزار سومان ریال معادل   000/000/2جایگزین معرفی نماید  کارفرما مجاز خواهد بود به ازای هرروز م ل    

در  .د نمایزینه نماید و پیمانکار با امضووای ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراضووی را از خود سوولب میاّ هجایگزین  راسووو جهت نیروی 

 .بود هدصورت سکرار بیش از سه روز غی ت نیروهای خدماسی در یک ماه   پیمانکار موظف به جایگزینی نیروی جدید خوا
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زمان های سعیین شده نس ت به سامین نیروی خدماسی اقدام نماید   کارفرما محق پیمانکار در صورسیکه نتواند در  مدت  -23-9

بدون مراجعه به دادگاه با سنریم صورت جلسه  فسخ نماید و نس ت به احقاق حقوق و  خواهد بود قرارداد را به صورت یک جان ه

           ن قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب قانونی خود از طریق مجاری قانونی اقدام نماید و پیمانکار  با امضای ذیل ای

 می نماید.

 .را با عوامل کارفرما داشته باشد پیمانکار موظف است در کلیه موارد هماهنگی الزم -24-9

وده بهرگونه سغییر و اصالح کمی و کیفی در پرسنل بکار گرفته شده برای اجرای موضوع قرارداد باید با موافقت کارفرما      -25-9

 .محوله با دقت و سرعت انجام گیرد و به نحوی باشد که در اجرای قرارداد مشکلی پیش نیاید و امور

کلیه سعهدات و هزینه های پرسووونل اعم از بیمه ا مالیاتا حقوق ا اخراخا خدمات درمانیا پرداخت بن ا عیدی ا پاداش ا   -26-9

رخصی پرسنل ا غذاا وسایل ایمنی و حفاظتی ا حق ایاب و ذهاب ا بروز     حق مسکن ا حق اوالد ا بازنشستگی ا سنوات ا مانده م     

  .ین زمینه هیچگونه مسئولیتی نداردحوادث در محل کار و حین اجرای کار و .... سماما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در ا

 : کارفرما:  تعهدات  دهماده 

 بکارگماری کارکنان خدماسی در اماکن سابعه خود به پیمانکار اقدام نماید.کارفرما متعهد است نس ت به اعالم محل  -1-10

کارفرما متعهد است میزان ایام عدم حضور و کارکرد نیروهای خدماسی را ق ل از بیستم هر ماه به اطالع پیمانکار برساند سا   -2-10

 پیمانکار مراسب را در پرداخت حقوق عوامل خدماسی اعمال نماید.

 .کارفرما متعهد است پس از سایید خدمات پیمانکار  نس ت به پرداخت حق الزحمه پیمانکار)موضوع ماده پنج( اقدام نماید -3-10

  باشوود که ط ق قوانین مالیاسی در هر صووورت وضووعیت محاسوو ه و به  مالیات بر ارزش افزوده قرارداد به عهده کارفرما می -4-10

 وظف است رسید پرداخت آن را به کارفرما سحویل دهد . و پیمانکار م گرددپیمانکار پرداخت می

 شرح وظایف: :  هدیازماده 

 .شهدای رامسر و مدیر حراست موسسه ایمجتمع فرهنگی موزه مدیرنیروی انسانی مورد سا ید   13بهره گیری از حداقل    -1-11

 می باشد.   % 25س صره دو: سعداد نیروهای انسانی با سایید کارفرما قابل افزایش و یا کاهش سا سقف  

 کاشت گیاهان فصلی ودا می مورد نرر مدیریت . -2-11

 صدمات   فتآجلوگیری از  آنها و سمامی گیاهان و فضای س ز موزه رامسر و شاداب نگهداشتن نگهداری مطلوب از -3-11

 نها.آوخشک شدن 

 .ی مربوطههاروغن بینی ساالنه سموم وو پیش لیتر روغن( 6سا  5سال )با  مختلفل وسم پاشی منرم درختان مرک ات در فص -4-11

گرم 300 کشگرم سموم مخصوص حشره300پاشی منرم درختان کیوی در دو فصل سابستان )دوبار با نیم لیتر روغن سم -5-11

 های مربوطه.بینی ساالنه سموم و روغنپیش لیتر روغن( و1زربار( و زمستان )باکود مایع ترلی 1کش وقارچ

 .سیر و اسفند در قسمت درختان کیویسم پاشی علف کش در دو نوبت  -6-11

 .بت )درسال (در معابر شن ریزی شدهسم پاشی علف کش در  هار یا پنج نو -7-11

 .فات و امراض گیاهی محوطهآفع کلیهد  -8-11
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 .یش بینی ساالنه کوددهی مورد نیازکوددهی منرم و پ -9-11

 .حاشیه درختان در هر سال یک بارشخم زنی دوره ای  -10-11

 نها در بهمن ماه .آشخم زنی دوره ای حاشیه درختان کیوی وکود دهی شیمیایی و حیوانی  -11-11

 .ی بهمن و اسفندهانها در ماهآ شخم زنی دوره ای حاشیه درختان مرک ات و کوددهی شیمیایی و حیوانی -12-11

 .واقع مورد نرر مدیریت موزه رامسرو سردر ورودی در م های فصلی حاشیه ساختمانهاشخم زنی داخل باغچه -13-11

 .ای شهدای رامسرمجتمع فرهنگی موزهدرمواقع مورد نرر مدیریت  هاشخم زنی داخل کرت -14-11

 و هانیز معدوم کردن شاخه نها وآنگهداری شکل هندسی همیشگی  نها وآرشد ی هاهرس کل شمشادها بخصوص درماه -15-11

 نها.آهای برگ

 .نهاآی هاو برگ هامعدوم کردن شاخه هرس درختان کیوی و -16-11

 .دیگر ط ق نرر مدیریت موزه رامسرهرس درختان  -17-11

 .نرر سامین گردد گیاهان اصلی مورد نمایش وجین گیاهان محوطه به صورسی که رشد و -18-11

ماهه  6در  نهاآماهه اول سال وکوساه نگهداشتن  6در   وگیاهان کوساه  من مانند هاکوساه کردن مرسب همه روزه  من -19-11

 .دوم

 .فرهنگی موزه ای شهدای رامسر مجتمعمحوطه بنا به نرر مدیریت   پیرایش گیاهان و رایش وآ -20-11

 نها.آنگهداری مطلوب  سک یرگیاهان مورد نرر مدیریت و -21-11

 نها به سرد خانه یا محلی که مدیریتآحمل  بسته بندی و   سیب به گیاهانآمدن آحصوالت بدون وارد م و ها یدن میوه  -22-11

 .کندسعیین می مجتمع

 :ای به سرسیب زیرهبیاری دورآ -23-11

 .دیگر روزهای گرم سال  من در فصل سابستان وی هابیاری منرم و روزانه کرتآ -24-11

 .لار و سابستان و دیگر روزهای گرم سافصول به روزانه درختان کیوی در بیاری منرم وآ -25-11

 .دیگر روزهای گرم سال ی فصلی در ایام غیر بارانی وهابیاری منرم روزانه گلآ -26-11

 .نرر مدیریتدهی به معابر بر اساس نرم  محوطه سازی و  -27-11

به  هاانتقال هفتگی زباله دوبار در روز و شغال به صورت منرم وآی هاسخلیه سطل و هاوری زبالهآگرد  نرافت محوطه -28-11

 .مجتمعبیرون 

 .کلیه ساختمانها هایپله نیز اطراف و پارکینگ و   نرافت روزانه محوطه سر در ورودی  -29-11

عناصر داخل  همه و هاپنجره   نرافت کامل سمام درها ی عاخموزه داخل ساختمان کاخ وهفتگی  نرافت عمومی و  -30-11

 ن هر فصل سال .در پایا هاساختمان

در  هاعناصر داخل ساختمان همه ها ونرافت کامل سمام درها   پنجره و اداریهفتگی داخل ساختمان  نرافت عمومی و -31-11

 .ن هر ماهپایا
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 سابستان هر هفته یک بار(. بنما هر دوهفته یک بار )فروردین وآنرافت حوض  شستشو و -32-11

 .نرافت  شمه هر ماه یک بار شستشو و -33-11

 .ده در اسفند ماه با موسور سم پاششستشوی سمامی معابر شن ریزی ش -34-11

 .نگهداشتن ظروف مایع دستشو یپر  ی بهداشتی محوطه بنا به نرر مدیریت موزه رامسر  وهانرافت منرم سرویس  -35-11

 .بازدیدها انجام اقدامات دیگر مورد نرر مدیریت اعم از کمک به امور ساسیسا سی و  -36-11

 :حل اختالف :  هدوازد ماده

ختالفات ابه هیئت داوری   موارد ی اختالفات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد  اعت ار  فسخ  نقض  سغییر یا اجرای آن در کلیه

و مقررات  3/5/97مورخ  113439/10ی شود که مطابق دستورالعمل شمارهاشخاص با بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارجاع می

های عمومی و انقالب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع اختالف رسیدگی و م ادرت به آ ین دادرسی دادگاه

ای مستقل از قرارداد نامهاالجراستا شرط داوری حاضر  موافقتادره برای طرفین قطعی و الزمصدور رای خواهد نمود. رای ص

 االس اع است.شود و در هر حال الزماصلی سلقی می

 : : فسخ قرارداد سیزدهدماده 

مجاز خواهد بود بدون مراجعه به مراجع  کارفرما  سعهدات مندرخ در قرارداد حاضر را رعایت ننماید پیمانکاردر صورسیکه   -1-13

حق هیچگونه اعتراضی و اقدامی در این خصوص نخواهد  پیمانکارقضایی و به صورت یک طرفه این قرارداد را فسخ نماید و 

ه مجاز خواهد بود در صورسیک کارفرمااً باشد . ضمنمیدر واگذاری محل مورد قرارداد به اشخاص دیگر مختار  کارفرماداشت و 

ل به ادامه سواند در صورت عدم سمایمینیز  پیمانکارنماید. یابد  اقدام به فسخ قرارداد حاضر را  امکان پذیر ن پیمانکارادامه کار 

 داد اقدام نماید.به فسخ قرار به صورت کت ی همکاری با اعالم ق لی یک ماهه

ورشکست و یا شرکت وی منحل گردد و یا شخصاً محجور و ممنوع   داددر دوره اجرایی این قرار رپیمانکادر صورسیکه   -2-13

از مداخله و یا به عللی منصرف از اجرای قرارداد گردد یا در اجرای سعهدات خود مسامحه و نس ت به انجام خدمات  موضوع  

وه انجام کار رعایت ننماید و یا از کارکنان موسسه به نحو را در مورد نح کارفرماقرارداد  ساخیر نماید و یا  استانداردهای 

ز و  مجا کارفرمامجاز استفاده نماید و یا به نحوی از انحاء از موضوع و سعهدات ذکر شده در  این قرارداد  سخلف نماید  رغی

ه نفع خود خسارات بپیمانکاری هامختار است بدون هیچگونه سشریفات قضایی نس ت به فسخ قرارداد اقدام و ضمن ض ط سضمین

 حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در هیچ مورد نخواهد داشت. پیمانکاروارده را ج ران نماید و در اینصورت 

وجه  با م ل  پیمانکارو یا همطراز شدن بدهی  پیمانکاردر صورت ساخیر در  پرداخت بیش از یک  ماه دستمزد عوامل   -3-13

 مجاز خواهد بود نس ت به فسخ یک جان ه قرارداد اقدام و وجه مذکور را ض ط نماید.   کارفرما  الضمان

 نظارت بر اجرای کار  :  -چهاردهماده 

نرارت بر اجرای سعهداسی که پیمانکار بر ط ق مفاد این پیمان و اسوووناد و مدارک پیوسوووت سق ل نموده اسوووت از طرف کارفرما به 

ها فی مابین کارفرما و     که کلیه هماهنگی   باشووود   می ای شوووهدای رامسووور(  مجتمع فرهنگی موزه )مدیر کارفرما    ینماینده   یعهده 
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صورت می  صورت     پیمانکار از این طریق  صورت نیاز سغییر داده و مراسب را ب پذیرد. کارفرما مجاز خواهد بود نماینده خود را در 

 کت ی به اطالع پیمانکار برساند.

 :  دادقرار نشانی طرفین -پانزدهماده 
موزه فرهنگی  ینشانی کارفرما : بزرگراه رسالت ابتدای بزرگراه آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان ط قه  هارم موسسه

 های بنیاد 

 :پیمانکارنشانی 

 :قرارداد هایشماره نسخه:  هشانزد ماده
مفاد آن برای طرفین قرارداد  الزم االجرا   و سنریمد ن هار نسووخه که حکم واحد دار   دو س صووره درماده  هشووانزددر این قرارداد 

 .باشدمی

 

 

 

پیمانکارکارفرما

.......................................................................... 
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دبیرخانه  امورمالی طرف دوم قرارداد      طرف اول قرارداد

 


