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 موزه  راهنمای کارشناسانقرارداد تامین 

 و رامسر تهران هایدر شهراماکن موسسه 

 

 

 طرفین قرارداد :  –ماده یک

سه فرهنگی موزه    س سه ملی ...........................به نمایندگی      این قرارداد ما بین مو شنا صادی................................ و  های بنیاد با کد اقت

ی موسسه که از این   ....................... به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه و ...............به عنوان عضو هیئت مدیره     آقایان 

..............با ..........................به شماره ثبت .......شود از یک طرف و شرکت ...............پس طرف اول قرارداد و به عنوان کارفرما نامیده  می

ند ..................... به شماره شناسنامه    کد اقتصادی .............................و شناسه ملی...........................به نمایندگی آقای .......................... فرز   

شرررود ازسررروی دیگر و به اسرررتناد  پیمانکار نامیده می ................ مدیر عامل شررررکت که از این پس طرف دور قرارداد و به عنوان

  و مصرروبه هیئت مدیره به شررماره ............................مورخ ......................ی جلسرره کمیسرریون برگ اری مناقصرره به شررماره  مصرروبه

 گردد.و با شرایط ذیل منعقد می ................... مورخ................... 

 موضوع قرارداد : –دوماده 

 موقعیت های زیر می باشد . شامل و رامسر اکن کارفرما در شهر تهرانام کارشناس راهنماتامین نیروی 

 .موزه زمان -

  موزه هنر ایران. -

 ای شهدای رامسر.مجتمع فرهنگی موزه -

ست که محل ارائه خدمات از   ) ست و طرف دور به     سوی طرف اول  الزر به ذکر ا سیده ا به تفکیک اعالر و به رویت طرف دور ر

 (.انب آن آگاهی کامل پیدا کرده استتمار جو

 شرح خدمات : –ماده سه 

  .العات و راهنمایی در زمینه آثار و اشیای موزه ای، ساختمانها و بناهای تاریخیارائه اط-1-3

  موسسه.  اماکننظارت و مراقبت از آثار موزه ای موجود در  -2-3

 .انجار امور پژوهشی به درخواست رئیس موزه  و ارائه گ ارش مربوطه-3-3

 . شرکت در جلسات آموزشی و سمینارها حسب صالحدید موسسه -4-3

 ماده چهار – اسناد ومدارک :

 موافقتنامه )قرارداد( حاضر -1-4

 اسناد و مدارک مناقصه  -2-4

 شرایط عمومی پیمان - 3-4
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 مدت قرارداد :– پنجماده 

سی از تاریخ     شم سال  ضاء مدت رافع تعهدات و       31/11/1411لغایت  11/12/99 مدت اجرای این قرارداد یک صرف انق شد.  می با

  های قانونی پیمانکار نخواهد بود و در این خصوص موافقت کارفرما ال امی استمسئولیت

 :    مبلغ قرارداد –ششماده 

ریال  ............................( برای هر نفر نیرو  ماهیانهشرح خدماتقرارداد ) 3مبلغ قرارداد برای انجار کلیه امور ذکر شده در ماده  -1-6

که این مبلغ پس از ارائه صورت وضعیت هر ماه توسط پیمانکار جهت  تومان تعیین و توافق گردید......................................معادل

 بعد به پیمانکار پرداخت خواهد شد. روز  11حداکثر تا رسیدگی و تایید کارفرما تا  

ی وزارت کار و امور اجتماعی توافق گردیده است و هرگونه اف ایش مصوبه 1399بلغ فوق براساس حقوق و دستم د سالم  -2-6

 و  پس از تایید کارفرما و با پیشنهاد پیمانکار 1411دستم د کارکنان پیمانکاربراساس مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی در سال 

 .شدخواهد بر مبلغ فوق اضافه 

با ساعت   42111تا سقف   )کارشناسان راهنما(  اضافه کار توسط عوامل پیمانکار  خواست کارفرما مبنی بر انجار  دردر صورت   -3-6

ساعت   شناس        129.344نرخ هر  ست عیناً به نیروهای کار صورت خالص بوده و می بای شد.مبلغ مذکور ب ریال قابل پرداخت می با

ضعیت اعالمی    راهنما پرداخت گردد.  صورت و ست  پیمانکار در  ضافه کار را با  مجاز ا ضریب بیمه تامین اجتماعی     نرخ ا ساب  احت

سبه و اعالر نماید.  111.911( % 16.61) سال        ریال محا ستم د در  صورت اف ایش مبلغ حقوق و د این بند نی   1411ضمنٌا در 

 متناسب با آن اف ایش خواهد یافت.    

 اضافه نخواهد شد .  (6-3و  6-2موضوع بند  )بج داد فوق هیچگونه وجهی بعنوان تعدیل و یا سایر موارد به مبلغ قرار  -4-6

قانون مالیات بر  11پیمانکار موظف است مطابق با مفاد ماده  مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش اف وده می باشد و   -1-6

شمول بودن خود را به کارفرما ارائه   ستندات مربوط به ثبت نار و م ساس   ارزش اف وده اقدار به ثبت نار نموده و م نماید و بر این ا

 هر صورت وضعیت پیمانکار اضافه می گردد . سود باالسریمبلغ درصد مالیات بر ارزش اف وده به 

 .مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد  -6-6

 :ماده هفت : کسورات قانونی 

ر  دکارفرما   خواهد بود و   پیمانکار  گیرد به عهده   کلیه کسرررورات قانونی اعز از بیمه و مالیات که به این پیمان تعلق می           -1-1

 . پرداخت آن هیج تعهدی ندارد

کسر و در پایان قرارداد با ارائه مفاصا     %1از هر صورت وضعیت    31/4/14قانون تامین اجتماعی مصوب   31به استناد ماده   -2-1

حسرراب از سررازمان تامین اجتماعی به همراه آخرین قسررط قرارداد و پس از تائید ناظر قرارداد و تصررویب کارفرما به پیمانکار   

در هر مرحله به انضمار قسط آخر حسب تبصره ذیل ماده       %1ت در صورت عدر ارائه مفاصا حساب کل کسورا     مسترد خواهد شد.  

 قانون تامین اجتماعی از ناحیه کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی واری  خواهد شد.   31
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ه ال حمه ماهانه پیمانکار کسر و در صورت حسن انجار تعهدات ) ارائبه عنوان سپرده حسن انجار کار از حق %11از هر پرداخت -3-1

به پیمانکار بعد  ماه درکارفرما ( توسط پیمانکار با تائید ناظر و تصویب و رسیدگی به امور جاری ایشان لیست بیمه کارکنان این قرارداد

 مسترد خواهد شد.

 :پیمانکارتعهدات  – هشت ماده

 آموزش دیده به تفکیک در؛ نفر نیروی کارشناس راهنمای موزه ای 41تامین  -1-1 

 نفر 14   اماکن موسسه در شهر تهران  -

 نفر 34 مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر -

 قابل کاهش و یا اف ایش می باشد.   % 21تبصره یک: در صورت نیاز کارفرما، تعداد نیروهای کارشناس راهنما تا 

مقررات مربوط به قانون کار و سازمان ضوا بط و قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران  خصوصا  موظف است کلیه  پیمانکار  -2-1

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

های تعیین شده توسط کارفرما موظف به  ثبت کارت حضور خود هنگار ورود و خروج در محل پیمانکارکلیه نیروهای   -3-1

 کارکرد نیروها خواهد بود لیست پیمانکارال حمه ماهیانه ند و مبنای محاسبه و پرداخت حقباشمی

به صورت کتبی با مشخصات کامل و تصویر شناسنامه را متعهد می گردد که تمامی افرادی که به کار می گمارد  پیمانکار -4-1

وکارت ملی به انضمار برگ عدر سوء پیشینه و گواهی عدر اعتیاد به طرف اول قرارداد  معرفی نماید که پس از تایید حراست 

 مجاز به بکارگیری افراد مذکور خواهد بود. پیمانکارموسسه، 

ینه کیفری برجسته و مجوزهای الزر به می ان مدت قرارداد را به طرف اول گردد گواهی عدر سوءپیشمتعهد می پیمانکار -1-1

ارائه کند.

ل و فصل ح پیمانکارها نداشته و مسائل خود را فقط از طریق هیچگونه ارتباط مالی با موسسه فرهنگی موزه پیمانکارکارکنان -6-1

 نمایند . می

    و سپرده از محل چک تضمین محل خدمت به اماکن و اموال  پیمانکارهر گونه خسارت وارده از طرف پرسنل و عوامل -1-1

 . تامین خواهد گردید % 11 کار حسن انجار

  .ی باشدم محل ارائه خدماتمتعهد به حفظ موازین فرهنگی و شئونات اسالمی و تطابق تار و تمار با شرایط حاکز بر  پیمانکار-1-1

طبق صورتجلسه تغییر و تحول منضز  به آن و حفظ شرایط و مقررات  پیمانکارفظ کامل سالمت مکان تحویل شده به ح -9-1

چنانچه در طول اجرای موضوع پیمان خسارتی از طرف  است. پیمانکارایمنی کار موضوع موارد مطروحه در قانون کار به عهده 

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

و شخص ثالث وارد آید . همچنین با توجه به شرایط محیطی در صورت بروز هرگونه مشکلی از سوی کارکنان پیمانکار . وی شخصا 

 مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد . تمامی مسئولیت های مالی و جانی مربوط به خسارت را به عهده گرفته و هیچگونه

ال کبه هیچ عنوان حق واگذاری عین یا قسمتی از مکان تحت اختیار امانی خود را به شخص حقیقی و یا حقوقی  پیمانکار -11-1

 ندارد . و یا ج ا چه به صورت نمایندگی یا مشارکت بدون اخذ موافقت کارفرما 

 .  ار وظایف پیمانکار و کارکنان او توسط کارفرما تعیین و ابالغ می گردد و نحوه انجمحدوده ساعات فعالیت   -11-1
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 حق بکارگیری نیرو بیش از ساعات مجاز ابالغی را ندارد. پیمانکار  -12-1

 دهد. بایست در اختیار طرف اول قرارباشد که میمی پیمانکاراخذ پروانه فعالیت به می ان مدت قرارداد به عهده   -13-1

 متعهد است از افراد توانمند و آموزش دیده استفاده نماید. پیمانکار   -14-1

 عقد قرارداد نموده و یک نسخه از قراردادها را به کارفرما ارائه نماید . کارشناس راهنماموظف است  با کارکنان  پیمانکار -11-1

در غیر اینصورت  نماید .هر ماه دیرتر پرداخت 21از  را  کارشناس راهنماپرداخت حقوق و م ایای کارکنان نباید  پیمانکار -16-1

؛ ارائه تصویری از لیست حقوق  همچنین و باشدکل قرارداد می %1جریمه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل به ازاء هر روز تاخیر 

 .ال امی است  و بیمه پرداخت شده به کارفرمافیش حقوقی پرسنل 

ی پیمانکار در خصرروص قانون کار و تامین اجتماعی وسررایر  انسررانی به کار گرفته شررده  کارفرما در ازای مطالبات نیروی -11-1

 مراجع قانونی ذیربط وذیصالح هیچگونه مسئولیتی نداشته، ندارد ونخواهد داشت.

    به موجب م ایایی  که هیچ گونه رابطه اسررتخدامی  وکارگری با کارفرما نداشررته  وکلیه حقوق  و نیروهای کارشررناس راهنما،  -11-1

گیرد به عهده پیمانکار اسرررت وجوابگویی به هرگونه ادعای کارگران و کارمندان به عهده پیمانکار می                 مقررات به آنها تعلق می   قوانین و

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

وهیچکدار  از عوامل  او مشرررمول  قانون منع  مداخله  کارکنان دولت  در معامالت  پیمانکار اعالر نموده اسرررت که خود  -19-1

باشد ومتعهد است در طول قرارداد نی  عدر  شمول  مقررات قانون  مذکور را رعایت نماید  هیئت وزیران نمی 1331دولتی مصوب 

 ودر صورت احراز  خالف آن  مسئولیت  آنرا پذیرا  خواهد بود.

 ان اقدار نماید و می ن شده نسبت به تامین نیروی کارشناس راهنماار در صورتیکه نتواند در  مدت زمان های تعییپیمانک -21-1

درصد مبلغ کل قرارداد باشد ، کارفرما محق  خواهد بود قرارداد  11ماده سه بیش از  1های کارفرما  بر اساس تبصره ردیف پرداختی

دادگاه با تنظیز صورت جلسه، فسخ نماید و نسبت به احقاق حقوق قانونی خود از طریق  را به صورت یک جانبه،بدون مراجعه به

 مجاری قانونی اقدار نماید و پیمانکار  با امضای ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

کارشناس نها، پیمانکار موظف به توجیه نیروی ها و و جود اشیای با ارزش در آبا توجه به حضور نیروهای خدمات در موزه -21-1 

باشد که مبلغ خسارت پس از انگاری با تشخیص کارفرما به عهده پیمانکار میبوده و کلیه خسارات وارده ناشی از سهل راهنما

ر نمایندگان بررسی و تایید نمایندگان کارفرما متشکل از مدیران مالی، اداری و واحد محل بروز خسارات و عندالل ور با حضو

پیمانکار تعیین و از اولین پرداخت به پیمانکار و یا مطالبات یا سپرده تضمین حسن انجار کار و یا هرگونه طلبی که ن د موسسه 

 دارد، قابل کسر خواهد بود.

سالمت جسمانی و روانی و همچنین نحوه کار کارکنان مورد تایی       -22-1 صالحیت اخالقی،  صورتی که طرز رفتار و    د کارفرمادر

روز  1پیمانکار موظف است، حداکثر ظرف مدت  ، طبق اعالر کتبی کارفرما، کارشناس راهنما و یا درصورت غیبت نیروهای  نباشد  

در صررورتیکه پیمانکار ظرف مدت تعیین شررده نتواند نیروی  اقدار نماید.  ، نسرربت به جایگ ینی فردی مناسررب و مورد تایید کارفرما

شتاد ریال معادل  111/111مجاز خواهد بود به ازای هرروز مبلغ    کارفرما، جایگ ین معرفی نماید سر و     ه ار تومان از مبلغ ه قرارداد ک

ت  در صور ماید.نهرگونه اعتراضی را از خود سلب می  راسا ه ینه نماید و پیمانکار با امضای ذیل این قرارداد حق    ،جهت نیروی جایگ ین

 پیمانکار موظف به جایگ ینی نیروی جدید خواهد بود . ، در یک ماه کارشناس راهنماغیبت نیروهای  تکرار بیش از سه روز
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 .پیمانکار موظف است در کلیه موارد هماهنگی الزر را با عوامل کارفرما داشته باشد  -23-1

سر نماید و پیمانکار     عدر توانایی را از محل  -24-1 ضمین و مطالبات پیمانکار ک سلب    هرگونه ت ضی را از خود  حق هر گونه اعترا

 می نماید .

برای اجرای موضوع قرارداد باید با موافقت کارفرما بوده و   هرگونه تغییر و اصالح کمی و کیفی در پرسنل بکار گرفته شده    -21-1

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

پیمانکار موظف است برای اجرای موضوع این قرارداد یک نفر نماینده تار االختیار را بعنوان مسئول کارکنان خود تعیین و  -26-1

 ر محوله موضوع پیمان پاسخگو باشد.کتبا به کارفرما معرفی نماید که نماینده معرفی شده می بایست در برابر امو

اعز از بیمه ؛ مالیات؛ حقوق ؛ اخراج؛ خدمات درمانی؛ پرداخت بن اسان راهنما(  )کارشن کلیه تعهدات و ه ینه های پرسنل   -21-1

سنل ؛           صی پر سنوات ؛ مانده مرخ ستگی ؛  ش سکن ؛ حق اوالد ؛ بازن سایل ایمنی و حفاظتی ؛ حق  ؛ عیدی ؛ پاداش ؛ حق م غذا؛ و

یمانکار بوده و کارفرما در این زمینه هیچگونه        و ذهاب ؛ بروز حوادث در محل کار و حین اجرای کار و .... تماما بر عهده پ         ایاب 

 مسئولیتی ندارد . 

 : کارفرما تعهدات  –نهماده 

 در اماکن تابعه خود به پیمانکار اقدار نماید. کارشناس راهنماکارفرما متعهد است نسبت به اعالر محل بکارگماری کارکنان  -1-9

ضور و کارکرد نیروهای    -2-9 ست می ان ایار عدر ح شناس راهنما کارفرما متعهد ا ستز هر ماه به اطالع پیمانکار    کار را قبل از بی

 اعمال نماید. کارشناس راهنمابرساند تا پیمانکار مراتب را در پرداخت حقوق عوامل 

 .ال حمه پیمانکار)موضوع ماده پنج( اقدار نماید کارفرما متعهد است پس از تایید خدمات پیمانکار، نسبت به پرداخت حق -3-9

 باشررد که طبق قوانین مالیاتی در هر صررورت وضررعیت محاسرربه و به  مالیات بر ارزش اف وده قرارداد به عهده کارفرما می -4-9

   و پیمانکار موظف است رسید پرداخت آن را به کارفرما تحویل دهد .  گرددپیمانکار پرداخت می

 :تضمین حسن انجام کارماده ده : 

پیمانکار موظف است یک فقره چک بانکی صادره از بانک معتبر ایرانی و ازحساب فعال خود  به منظور  تضمین  حسن  انجار کار

 111111111مبلغ کل قرارداد بابت حسن انجار تعهدات و شروط قرارداد به مبلغ  %121با تایید بانک افتتاح کننده حساب معادل 

ارفرما تسلیز نماید. در صورتی که پیمانکار به تعهدات خود عمل ننماید و یا از شروط قرارداد تخلف ورزد یا خساراتی به ریال به ک

ای عمل نماید که منجر به فسخ قرارداد گردد، خسارت وارده از وجه تضمین مذکور به عنوان کارفرما و اموال او وارد نماید یا به گونه

د به نفع کارفرما ضبط و برداشت خواهد شد. بدیهی است کارفرما مجاز و مأذون به برداشت مبالغ خسارت وجه الت ار تخلف از تعه

الضمان بوده و در صورتی که خسارتی بیشتر از مبلغ وجه الضمان به کارفرما وارده احتمالی طبق نظر کارشناسی خود از محل وجه

ها یا مطالبات احتمالی پیمانکار ضمان، کل خسارات وارده را از محل سایر داراییالوارد گردد، کارفرما مجاز است عالوه بر مبلغ وجه

ن د خود وصول نماید. پیمانکار با امضای ذیل این قرارداد، حق هرگونه اعتراض، ادعا یا طرح دعوی آتی را در این خصوص از خود 

سوی پیمانکار پس از تسویه حساب نهایی و تأیید سلب و ساقط نمود. بدیهی است چک م بور در صورت ایفای کامل تعهدات از 

 آن از سوی کارفرما ، به پیمانکار مسترد خواهد شد.
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 :  نظارت بر اجرای کار  -یازده ماده

تقبل نموده اسررت از طرف کارفرما به پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسررناد و مدارک پیوسررت ی که نظارت بر اجرای تعهدات

شد عهده نماینده  شد( کارفرما می با صورت   که کلیه هماهنگی )متعاقباً اعالر خواهد  ها فی مابین کارفرما و پیمانکار از این طریق 

 پذیرد. کارفرما مجاز خواهد بود نماینده خود را در صورت نیاز تغییر داده و مراتب را بصورت کتبی به اطالع پیمانکار برساند.می

 حل اختالف : –دوازده ماده

ی اختالفات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تغییر یا اجرای آن به هیئت داوری اختالفات اشخاص کلیهدر 

و مقررات آئین  3/1/91مورخ  113439/11ی شود که مطابق دستورالعمل شمارهبا بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارجاع می

ب در امور مدنی و سایر مقررات جاریه کشور به موضوع اختالف رسیدگی و مبادرت به صدور های عمومی و انقالدادرسی دادگاه

ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی نامهاالجراست؛ شرط داوری حاضر، موافقترای خواهد نمود. رای صادره برای طرفین قطعی و الزر

 االتباع است.شود و در هر حال الزرمی

 رداد :فسخ قرا -  دهسیزماده 

تعهدات مندرج در قرارداد حاضر را رعایت ننماید. طرف اول  مجاز خواهد بود بدون مراجعه به مراجع  پیمانکاردر صورتیکه   -1-13

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

طرف اول  مجاز خواهد بود در صورتیکه  "داشت و طرف اول در واگذاری محل مورد قرارداد به اشخاص دیگر مختار باشد . ضمنا

ادامه  ر صورت عدر تمایل بهتواند دنی  می پیمانکاررا  امکان پذیر نیابد  اقدار به فسخ قرارداد حاضربنماید.  پیمانکارادامه کار 

 همکاری با اعالر قبلی یک ماهه به صورت کتبی به فسخ قرار داد اقدار نماید.

قرار داد در دوره اجرایی این قرار داد ورشکست و یا شرکت وی منحل گردد و یا شخصاً محجور  پیمانکاردر صورتیکه که   -2-13

و ممنوع از مداخله و یا به عللی منصرف از اجرای قرار داد گردد یا در اجرای تعهدات خود مسامحه و نسبت به انجار خدمات  

در مورد نحوه انجار کار رعایت ننماید و یا از کارکنان موسسه به موضوع  قرارداد  تاخیر نماید و یا  استانداردهای طرف اول را 

اد  تخلف نماید  طرف اول مجاز نحو غیر مجاز استفاده نماید و یا به نحوی از انحاء از موضوع و تعهدات ذکر شده در  این قرارد

ع خود به نف پیمانکارهای ینمختار است بدون هیچگونه تشریفات قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدار و ضمن ضبط تضمو 

 حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را در هیچ مورد نخواهد داشت. پیمانکارخسارات وارده را جبران نماید و در اینصورت 

و یا همطراز شدن بدهی )نیروهای کارشناس راهنما(  پیمانکارماه دستم د عوامل  پرداخت بیش از یک صورت تاخیر دردر   -3-11

 با مبلغ وجه الضمان، طرف اول مجاز خواهد بود نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدار و وجه مذکور را ضبط نماید.   پیمانکار
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 :  قرارداد نشانی طرفین -دهچهارماده 

ی طبقه چهارر موسسه)شماره یک( نشانی کارفرما : ب رگراه رسالت ابتدای ب رگراه آفریقا ساختمان مرک ی بنیاد مستضعفان

 موزه های بنیاد.فرهنگی 

 همراه ................................. قرارداد: ........................................................................................... تلفن پیمانکارنشانی 

 

 های قرارداد :شماره نسخه -  پانزدهماده 

و مفاد آن برای طرفین قرارداد الزر  تنظیز  که حکز واحد دارند؛ چهار نسررخهدر  یک تبصررره  وماده  پان دهاین قرارداد شررامل 

 .باشداالجراء می

پیمانکارطرف اول قرارداد  

 ........................شرکت هاموسسه فرهنگی موزه

...................................................................................

مدیرعامل عضو هیئت مدیرهمدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 

 

 

 



دبیرخانه  امورمالی پیمانکار قرارداد      طرف اول قرارداد 


