 1نام دستگاه (كارفرما) :پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
 2نام نماينده دستگاه :وحيد یزدانيان


 3سمت نماينده دستگاه :رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات


 4نام شركت (طرف قرارداد) :شركت ............

 5شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت:

شماره ثبت شركت ............ :تاریخ ثبت شركت ...............
كداقتصادي  ............................... :و شناسه ملي .................................. :

شماره.......................... :
توسط............................:

 6نام نماينده شركت طرف قرارداد:

 7سمت نماينده شركت طرف قرارداد:

 ..................................فرزند  ....................داراي كد ملي .................................

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

تاریخ....................

 9موضوع قرارداد:
ارائه خدمات  ....................................................................................................................................................براساس شرح خدمات مندرج در پيوست قرارداد.
 -9-1نوع كار ........... :
 -9-2واحد كار  :خدماتي
 -9-3حجم كار..................
نکته :مکان مذكور كلاً به رؤیت شركت رسيده و شركت تأیيد مينماید ضمن بازدید قبل از انعقاد قرارداد ،بطور كامل از چگونگي حجم كار آگاهي كامل دارد .
 -9-4پيوست ها
پيوست شماره  -1شرح خدمات قرارداد پيوست شماره  -2آناليز حقوق هر ماهه پرسنل 11مدت انجام قرارداد:
مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت  .....ماه مي باشد


تاریخ شروع  ................. :تاریخ خاتمه................... :

 11مبلغ قرارداد:
 11-1كل مبلغ ماهيانه حداكثر  ..............................ریال
 11-2كل مبلغ قرارداد حداكثر ................................. ریال
تبصره :1به ازاء هرگونه افزایش حقوق و دستمزد توسط وزارت كار و امور اجتماعي یا سایر سازمانهاي ذیربط در سال  89به همان ميزان به سقف قرارداد اضافه
خواهد گردید .
تبصره  :2درصورت درخواست شركت و ارائه اسناد مثبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ،علاوه بر مبلغ قرارداد توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.
نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت:
 -12-1نحوه پرداخت بصورت ماهيانه و براساس صورت وضعيت هاي ارائه شده از سوي شركت و با تایيد ناظر در وجه حساب شبا شركت به شماره ............................
پرداخت خواهد شد.
 -12-2سقف اضافه كار هر نفر در ماه  ..............ساعت مي باشد كه در صورت تائيد ناظر قرارداد ،قابل پرداخت خواهد بود.

 -12-3پرداخت آخرین صورت وضعيت منوط به ارائه مفاصا حساب بيمه از طرف شركت مي باشد.
 -12-4جدول آناليز حقوق هر ماهه پرسنل براي هر دو شرح خدمات براساس قانون كار به پيوست مي باشد( .پيوست )2
 12-5سایر اشکال پرداخت (در صورت توافق)

 13روش اصلاح قرارداد:
 13-1كارفرما ميتواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار بااعلان به شركت طرف قرارداد اقدام نموده و حجم قرارداد را تا  25درصد كاهش یاافزایش دهد.
13-2

كارفرما مي تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمي در خدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از این نيروها را با كاهش مبلغ

قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزایاي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نماید.
13-3

كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمومي شرایط اختصاصي را كه لازم مي داند به این قرارداد الحاق

نماید.
13-4

در صورتي كه طرفين قرارداد به هر عنوان مایل به همکاري نباشند ضروري است حداقل پانزده روز قبل موضوع را كتباً به طرف مقابل اعلام و از اینکه طرف

قرارداد اطلاع یافته است اطمينان حاصل نمایند.
 14تعهدات كارفرما:
 14-1كارفرما موظف است هزینه هاي انجام خدمات را طبق قرار داد رأس موعد از محل اعتبارات تخصيص یافته ،پرداخت نماید.
14-2

كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد قرار دهد.

14-3

كارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تکاليف قانوني و هر نوع پاسخگویي به مراجع ذیربط را از شركت طرف قرارداد اخذ نماید.

 14-4كارفرما متعهد است ن سبت به واریز ماليات متعلقه به حساب هاي مربوط در رأس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.
 15تعهدات شركت طرف قرارداد:
15-1

شركت طرف قرارداد یك نفر را به عنوان نمایندة تام الاختيار خود جهت پاسخگویي و ایجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به

كارفرما معرفي مي نماید.
15-2

شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرایط ،امکانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كارگيرد.

15-3

شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانبندي كه به تأیيد كارفرما مي رساند انجام دهند.

15-4

شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد.

15-5

شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعایت

نماید و هر گونه پاسخگویي به شکایات و اجراي آراء مربوط به هيأتهاي حل اختلاف كارگري و سایر تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد.
15-6

شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر كلاً یا جزئاً (اعم از حقيقي یا حقوقي) ندارد.

 15-7هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بایستي ظرف مدت  5روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.
15-9

شركت طرف قرارداد مکلف است ماهيانه تصویر ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأیيد سازمان تأمين اجتماعي رسيده

است به كارفرما ارائه نماید.

 -15-8شركت مي بایستي توانایي پرداخت حداقل  2ماه دستمزد و مزایاي كاركنان تحت پوشش خود را داشته باشد در پایان هر ماه دستمزد و مزایاي كارگران را
پرداخت نماید و عدم پرداخت مطالبات به هر دليل توسط كارفرما مانع پرداخت حقوق كارگران نخواهد بود.
 -15-11در صورت فسخ  ،لغو یا اتمام قرارداد  ،تسویه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد.
 15-11شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نماید.
 15-12شركت متعهد مي گردد آموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد.
 15-13ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست.
 15 14شركت طرف قرارداد موظف به رعایت نظام هاي جاري دستگاه ،حفظ اسرار و نکات ایمني مي باشد .
 –15–15به منظور ضمانت اجراي قرارداد و انجام تعهدات مربوطه ،طرف قرارداد موظف است به ميزان %11كل مبلغ قرارداد ضمانت نامه بانکي معتبر نزدكارفرما
تضمين قانوني بسپارد.
 –15–16به منظور حسن اجراي كار و تعهدات قرارداد ،به ميزان 11درصد از هر پرداخت كسر و نزد كارفرما باقي خواهد ماند و در پایان قرارداد و پس از انجام كامل
تعهدات و تایيد ناظر قرارداد مسترد خواهد شد.
-15-17شركت موظف به تامين حداقل  ....نفر نيروي متخصص ،بصورت شيفتهاي  ( .........هر  24ساعت  ....نفر) ،در  .....روزهاي هفته ( اداري و غير اداري ) و همچنين
یك نفر سرپرست جهت نمایندگي و هماهنگي (با معرفي نامه رسمي) مي باشد .
-15-19شركت متعهد مي باشد تا فهرست مصالح و لوازم معيوب را بصورت منظم به ناظر اعلام داشته تا پس از تائيد ایشان ،سریعا نسبت به تامين و تعویض آنها،
اقدام نماید .هزینه موارد مذكور در ازاي ارائه فاكتور رسمي ،عينا در وجه شركت پرداخت خواهد شد .در هر حال ،شركت باید به صورتي برنامه ریزي و اقدام نماید تا
خللي در بهره برداري از سيستمهاي مذكور ایجاد نشود .همچنين شركت موظف است ،قطعات و مصالح تعویضي و معيوب را به ناظر تحویل نماید .
-15-18شركت ملزم به انجام خدمات موضوع قرارداد در چارچوب مشخصات و حجم سيستمها و دستگاههاي فعلي بوده و در صورت نياز به انجام تغييرات یا تعميرات
اساسي ،با هماهنگي و تائيد قبلي ناظر ،اقدام نموده و هزینه مربوطه را در ازاي ارائه فاكتور رسمي ،دریافت خواهد نمود .
-15-21شركت اقرار مي نماید كه از حجم و مشخصات فني و نحوه كاركرد دستگاهها و سيستمهاي موجود در سایت اطلاع كامل داشته و پرسنل متخصص و باتجربه
را براي اجراي این عمليات بکار مي گمارد .
-15-21شركت تائيد و اقرار مي نماید كه از كليه قوانين و مقررات مربوط به كار و تامين اجتماعي ،حفاظت فني و ایمني ( از جمله مباحث  12مقررات ملي ساختمان،
مواد  82و  85قانون كار ،عدم بکار گيري اتباع خارجي غير مجاز و  ) ....اطلاع كامل داشته و ملزوم به رعایت آنها است .مسئوليت كامل پرسنل شاغل شركت در این
زمينه از جمله حقوق ،بيمه و سایر مزایاي قانوي متعلقه و همچنين مسئوليت كامل جزائي و مدني ایشان بعهده شركت است .
-15-22مسئوليت جبران هر گونه خس ارت به اشخاص ،ساختمانها و تاسيسات متعلق به كارفرما ،ناشي از موضوع كار و قصور شركت بعهده ایشان است .
-15-23شركت تائيد و اقرار مي نماید كه از مقررات حراستي مركز تبعيت نموده و پرسنل شاغل زیر مجموعه را قبل از شروع بکار ،به مركز معرفي و تائيدیه اخذ
نماید .این پر سنل باید با لباس متحد الشکل و با برچسب نام و نام خانوادگي فعاليت نمایند .در صورتي كه در هر مرحله از كار ،صلاحيت فني و عمومي نمایندگان
شركت ،مورد تائيد قرار نگيرد ،شركت متعهد به جایگزیني خواهد بود .
-15-24شركت موظف است به جاي تعميرات اتفاقي ،بر اساس سرویس برنامه ریزي شده و پيشگيرانه اقدام نماید .بطوریکه با مراقبت و نگهداري انجام شده ،دستگاهها
و تجهيزات ،سالم و منظم كار كنند .شركت باید فرمهاي و گزارشات بازدید دوره اي را تهيه و به ناظر تحویل نماید .
-15-25شركت متعهد مي گردد حقوق و مزایاي كاركنان خود را ظرف مهلت قانوني پرداخت نماید و به هيچ وجه منوط به دریافت مبلغ از كارفرما ننماید .
-15-26در صورت فسخ ،لغو یا اتمام قرارداد ،تسویه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت مي باشد.
-15-27با توجه به شرایط فعلي سایت ،تهيه ابزار كار مورد نياز بعهده كارفرما مي باشد


 -15-29شركت متعهد مي باشد حداقل یك دست البسه كار شامل لباس ،كفش و باراني براي پرسنل شركت تهيه نموده و هزینه مربوطه در ازاي ارائه فاكتور رسمي
و تائيد ناظرین قرارداد در وجه شركت پرداخت خواهد شد .
 16نظارت :
 16-1از طرف كارفرما ،متعاقبا طی نامه جداگانه ای از طرف كارفرما فرد یا افرادی به عنوان ناظران قرارداد برای كنترل و نظارت برحسن اجرای تعهدات و وظایف محوله معرفی
می شوند.
-16-2كليه پرداختها به طرف قرارداد با تأیيد ناظر یا ناظرین صورت ميگيرد.
 16-3نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است.
 16-4ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نماید و مشکلات به ناظر منعکس گردد.
 16-5ناظر باید مکانيزم اجرایي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مدیریتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نماید.
 16-6در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده یا در نحوه انجام كار قصور ورزیده و یا به هر دليلي از انجام
موضوع قرارداد سرباز ميزند ،بایستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسب ت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جایگزیني شركت
دیگر اقدام نماید و شركت حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

 17شرايط عمومي قرارداد:
 17-1كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار ،قانون تأمين اجتماعي و سایر قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي
سازمان تأمين اجتماعي و سایر مراجع قانوني ذیربط و ذیصلاح و همچنين مسئوليت مدني هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 17-2كا رفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ،نحوه مدیریت و  ....از خود سلب مي نماید.
 -17-3در صورتي كه بر اساس گزارش كتبي ناظر ،طرف قرارداد دراجراي تعهدات خود از نظر كمي و كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد :
در مرحله اول %5درصد جریمه از مبلغ كل قرارداد صورت وضعيت ماهيانه به عنوان جریمه كسر مي گردد.
در مرحله دوم %15درصد جریمه از مبلغ كل قرارداد صورت وضعيت ماهيانه به عنوان جریمه كسر مي گردد 
در مرحله سوم موضوع در كميته اي با حضور نمایندگان كارفرما ،طرف قرارداد و ناظر ،بررسي و تصميم گيري مي شود ،حکم تصميمات كميته لازم الاجرا
است .
17-4

در صورت ایراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ،دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ،ضمانت نامه ها و

سپرده هاي شركت اخذ خسارت نماید.
 17-5هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بکارگيري نيروي انساني به هر شکل باشد ممنوع است.
 -17-6چنانچه صلاحيت شركت به هر دليل توسط اداره حراست كارفرما تأئيد نگردد كارفرما مجاز به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه خواهد بود و شركت حق
هيچگونه اعتراضي را ندارد.

 11نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات:
نشاني كارفرما:
كارفرما :تهران -انتهاي كارگر شمالي -پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
كد پستي1438855471تلفن 99115519

نشاني پست الکترونيك....... :
 19-22نشاني شركت طرف قرارداد:
نشاني.................................................................................................................................. :
تلفن.............................. :

همراه ...................................:

نشاني پست الکترونيك :

نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين ميباشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طریق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي ميشود .در صورت تغيير
نشاني طرفين موظفند ظرف مدت  49ساعت یکدیگر را كتباً مطلع نمایند .در غير این صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمي باشد.

 19امضاء طرفين قرارداد:
این قرارداد در  18بند و  4نسخه (جهت :طرف قرارداد ،دستگاه (كارفرما) ،وزارت كار و امور اجتماعي ،معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سایر
موارد مورد نياز) تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.


...........

وحید یزدانیان

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

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

