
  : ..........تاریخ 
  : ..........شماره 

  
  قرارداد خدمات

  

کـد  ........ بـه شـماره ثبـت    ............... و ............. از واحدهاي تابعه شرکت سهامی عـام  ............... این قرارداد بین کارخانه 

که منبعد در این قرارداد .................. به آدرس ساري ) نه مدیریت کارخا................ ( به نمایندگی مهندس ............... اقتصادي 

بـه  ...............صـادره از  ............... شماره شناسنامه ............... فرزند ................. کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقاي 

که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ....... ...تلفن .................کوچه ................. آدرس بابل 

  . زیر منعقد می گردد 

  موضوع قرارداد ) 1ماده 

  .........عبارت است از پاکسازي سقف شیروانی و ایرانیت هاي مختلف کارخانه 

  مدت قرارداد )  2ماده 

  . می گردد  روز تعیین 10مدت زمان قرارداد از تاریخ انعقاد 

  مبلغ قرارداد )  3ماده 

  . ریال تعیین می گردد  2300000مبلغ موضوع قرارداد 

  نحوه پرداخت )  4ماده 

وجوه موضوع قرارداد متناسب با پیشرفت کار و بر طبق صورت وضعیت ارائه شـده توسـط پیمانکـار و تأییـد نـاظر قـرارداد       

  . ائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود پرداخت و آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ار

  کسورات قانونی ) 5ماده 

قانون مالیات هاي مستقیم کسر و به حسـاب اداره   104به عنوا ن مالیات موضوع ماده % 5از کلیه مطالبات پیمانکار  -5-1

 . دارایی واریز خواهد شد 

بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حـق بیمـه موضـوع    به عالوه یک نهم مبلغ حق % 7از کلیه مطالبات پیمانکار  -5-2

قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسـترد خواهـد    38ماده 

  .  گردید 

  تضمین حسن انجام کار ) 6ماده 



ریال به عنوان سپرده تضمین ............. به مبلغ ................شعبه . ............عهده بانک ................... از طرف پیمانکار چک شماره 

  . حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید 

  ناظرین قرارداد ) 7ماده 

  . ناظر تعیین می گردند به عنوان ............ از طرف کارفرما آقایان مهندس 

  خسارت تأخیر )  8ماده 

از مبلغ کل قرارداد بـه عنـوان خسـارت    ) یک درصد % ( 1در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 

واهد روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خ 10کسر و چنانچه بیش از 

چنانچه بروز تأخیر در اجراي قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به . بود 

  . مدت قرارداد افزوده  خواهد شد 

  فسخ قرارداد )  9ماده 

طـرفین قـرارداد طـرف دیگـر بـا      در صورت عدم اجراي تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از 

اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامـل ایـن   

  . قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود 

  حوادث غیرمترقبه )  10ماده 

ــع آن    ــس از رفـــ ــق و پـــ ــرارداد معلـــ ــه قـــ ــوادث غیرمترقبـــ ــروز حـــ ــورت بـــ ــه   در صـــ ــرارداد ادامـــ   قـــ

  . چنانچه این مدت بیش ازشش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد . می یابد

  ) حکمیت و داوري ( حل اختالفات )  11ماده 

از نماینـدگان طـرفین   هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي این قرارداد ابتدا از طریق مـذاکره بـا طـرح در کمیسـیونی مرکـب      

در صـورت  . رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهـد شـد   

عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوري تعیین خواهد شد راي داور قطعی و 

  .الزم االجراء است 

  ط قرارداد سایر شرای)  12ماده 

  تعهدات پیمانکار



پیمانکار ملزم به اجراي قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خـود مـی باشـد و موظـف      -12-1

است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعالمیه مربوطه را بـه کارفرمـا   

 . تسلیم نماید 

است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقـب  پیمانکار موظف  -12-2

 . ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد 

 . پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید  -12-3

  .در صورت نیاز به جرثقیل تأمین آن به عهده کارفرما است  -12-4

 . هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذاي مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است  -12-5

جبران هرگونه خسارات و زیان هاي وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بود  -12-6

 . 

 . مانکار و حمل آن به عهده کارفرما است دپو کردن فضوالت ونخاله هاي حاصله در جایی مناسب به عهده پی -12-7

پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر الزم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار  -12-8

واگذاري به وي از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خالف کارفرمـا حـق   

 . ه را محاسبه و از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر نماید دارد خسارات وارد

ــد       -12-9 ــر نخواهـ ــه غیـ ــا بـ ــازه کارفرمـ ــدون اجـ ــار را بـ ــمتی از کـ ــا قسـ ــام یـ ــذاري تمـ ــق واگـ ــار حـ   پیمانکـ

 . داشت 

ــویه     -12-10 ــه تسـ ــارت و ارائـ ــتگاه نظـ ــی و کیفـــی دسـ ــد کمـ ــه تأییـ ــار منـــوط بـ ــا پیمانکـ ــاب بـ ــویه حسـ   تسـ

  . ی خواهد بود حساب از سوي سازمان تأمین اجتماع   

  . قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید 13پیمانکار موظف است به مفاد ماده  -12-11

در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوي وي به کارفرما الزامی اسـت و بـدون آن    -12-12

   .تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود 

جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وي پیمانکار می بایست مجوز الزم را از طریق واحد بازرگانی   -13-12

  . و امور اداري کارخانه اخذ و از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می گردد 

کـرد و مسـئولیت عواقـب ناشـی از آن بـه عهـده        کارفرما با هرگونه فساد اخالق در محیط کارش برخورد خواهد -14-12

  . پیمانکار می باشد 



  .  تأمین ابزار و لوازم مصرفی به عهده پیمانکار می باشد  -15-12

  اقامتگاه )  13ماده 

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطالع طرف مقابل رسانیده شـود  

ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع , و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده 

  . مسموع نخواهد شد 

  مواد و نسخ)  14ماده 

  . حد می باشد تنظیم گردیده و هر نسخه آن داراي حکم وا................ ماده و دو نسخه در محل کارخانه  14این قرارداد در 

  

  کارفرما 

  .................پیمانکار                        .......................مدیرکارخانه 

 


