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 "مديريت پيمان خدمات شهرداري ني ريزقرارداد  "
 

 و  اقتصادي.................... كد با شركت ............ ، با قرارداد  انعقاد كميسيون عالي  معامالت شماره .................. استناد به قرارداد اين
 ................... تماس  شماره با ............................................. آدرس آقاي .................................به نمايندگي به ..................... ملي شناسه

 شناسه و  411414589747   اقتصادي  كد با  ني ريز شهرداري  و طرف ازيك شود مي ناميده   "مجري   " قرارداد اين در كه
  14002309531 ملي
 از  شود مي ناميده "كارفرما " قرارداد  دراين ني ريز خيابان طالقاني كه آدرس به  )شهردار(آقاي حامد فرغت    نمايندگي به

 0 گردد مي منعقد قرارداد شرايط رعايت با ، ديگر طرف
  د:قراردا موضوع 1 ماده

 ،  عمومي خدمات شامل شهرداري  توسط شده اعالم موارد براساس ني ريز مديريت پيمان خدمات شهرداري  انجام واگذاري 
 ) يك شماره پيوست فعاليتهاي  براساس. (.. و  اجرائيات و  موتوري 
 ت: پرداخ نحوه و قرارداد مبلغ 2 ماده

 هر در كارفرما تاييد از پس  پرداخت و بود خواهد ............................. ريال يكسال و ماهيانه.........................ريال قرارداد  كل مبلغ
  :گيرد مي صورت زير شرح به مرحله

انجام خدمات هاي حقوق ، بيمه تامين اجتماعي ، مزايا وعيدي پرسنل مي باشد و سهم پيمانكار جهت  كه شامل كليه  هزينه
........................ تومان  در هر ماه مي باشد كه بصورت ماهيان ........................... ريال معادل  ه  از سوي مديريت پيمان به مبلغ 

  كارفرما به  پيمانكار پرداخت مي گردد 

 .پذيرد مي صورت مجري  توسط ارسالي وضعيت صورت طبق ماهانه پرداختهاي  -
 تحت پرسنل حقوقي فيش تهيه ، ماليات ، پرداختي  بيمه حق خصوص در ماهيانه مفاصاحساب ارسال از پس ها تپرداخ -

 . بود خواهد اقدام قابل ، شده معرفي افراد  پرداختي ليست و پوشش
 قرارداد  مبلغ  به و محاسبه سال هر مصوب قوانين طبق مربوطه مبالغ افزوده، ارزش ماليات بر  نام ثبت گواهي ارائه صورت در -

مديركل   17/10/1398مورخ   98/35779/42/56با توجه به بخشنامه شماره ص .شد خواهد پرداخت سوي كارفرما از و افزوده
محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري فارس آن بخش از مبلغ قرارداد كه مربوط به حقوق و مزايا و دستمزد مي باشد  

   افزوده معاف خواهد بود. از پرداخت ماليات بر ارزش
صرفاً جهت حقوق و دستمزد   1402پذيرد، افزايش مبلغ قرارداد در سال  مي  پايان  30/10/1402با توجه به اينكه قرارداد در تاريخ    -

(طرح طبقه بندي مورد تاييد اداره كل ي اسناد مثبته توسط پيمانكاركارگران بر اساس درصد افزايش مصوبه شوراي عالي كار پس از ارائه
  يابد. و به شرط تاييد كميسيون عالي معامالت شهرداري افزايش مي كار و امور اجتماعي) 

نسبت به پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كليه كارگران طبق طرح   1402متعهد مي گردد از ابتداي سال تبصره :به هر ترتيب پيمانكار 
سال   بندي  تصميم    1402طبقه  و  ماهانه  مثبته  اسناد  ارائه  به  منوط  مبلغ  افزايش  هرگونه  و  نمايد  اقدام  كار  عالي  شوراي  ي  ومصوبه 

ريز جهت دريافت  برنده مناقصه ملزم به افتتاح حساب مشترك با شهرداري ني    .وحسن رفتارپيمانكار خواهد بود  كميسيون عالي معامالت
  و پرداخت حقوق و دستمزد كارگران شاغل در عمليات موضوع پيمان مي باشد.

  



 

 اد:قرارد مدت 3 ماده

 .باشد ميشمسي مدت يكسال  به 10/1402/ 30لغايت 01/11/1401مورخ  از
 : كارفرما تعهدات  4 ماده

 از كارگران حقوق و قانوني هاي پرداخت رعايت عدم بر مبني اجتماعي  رفاه و  ،كار  تعاون  وزارت اعالم  با است موظف كارفرما
 اقدام  قرارداد  لغو  به نسبت مربوط مقررات  رعايت  با  گيرد مي صورت  ماه يك  فاصله با اخطار  دوبار از  پس كه مجري ذيربط سوي 
 كل  اداره تاييد و  اعالم با تواند مي كارفرما همچنين .باشد مي ممنوع مزبور مجري با قرارداد  هرگونه عقد آن از  پس و  نمايد
 مجري كاركنان مطالبات پرداخت  به نسبت شهرستانها در  كل مذكور اداره تابعه واحدهاي يا  و  استان اجتماعي رفاه و  كار تعاون 

 مسئوليتي آن بر  مازاد قبال در  لكن ،  نمايد اقدام  تكافو  حد تا  شهرداري نزد وي هاي  سپرده و  ها  تضمين و  مطالبات محل  از
 .نمايند پيگيري  ذيربط قانوني مراجع از را خود مطالبات وصول بايست مي طلبكاران  و ندارد

 شركت به كتباً الزم هاي  هماهنگي ايجاد  و  همكاري جهت خود  االختيار تام نماينده عنوان به نياز به بسته را  نفر يك كارفرما -
 .نمايد مي معرفي قرارداد طرف

 .نمايد پرداخت يافته تخصيص اعتبارات محل از  موعد راس قرارداد طبق را خدمات انجام هاي  هزينه است موظف كارفرما -
 .دهد قرار  مجري  اختيار در  خدمات انجام جهت را  الزم اطالعات شود مي متعهد كارفرما -
 مجري از را ذيربط مراجع به پاسخگويي نوع هر و قانوني تكاليف  كليه اجراي  و كار انجام حسن ضمانت است مكلف كارفرما -

 .  نمايد اخذ
 .است الزامي قرارداد موضوع دهنده انجام ثالث شركت يا مجري  نياز مورد قانوني شرايط ساير و  كار انجام صالحيت بودن  دارا -
 .دارد معمول الزم اقدام مقرر موعد راس در مربوط حسابهاي  به متعلقه ماليات واريز به نسبت است متعهد كارفرما -

 : مجري تعهدات 5ماده 

 جز  وابسته سازمان يا  شهرداري و باشد مي  مجري  عهده به اجتماعي  تامين و  كار  قانون به مربوط پرسنلي تعهدات كليه -
 .داشت نخواهد زمينه اين در  تعهدي  گونه هيچ كار قانون 13 ماده يك  : تبصره دراجراي

 موضوع خدمات  انجام در الزم هاي  هماهنگي ايجاد و پاسخگويي جهت خود االختيار تام نماينده عنوان به نفر يك مجري  -
 .نمايد مي معرفي كارفرما به كتباً قرارداد

 قرارداد  موضوع خدمات  انجام جهت كافي ميزان  به را  تجهيزات و  امكانات شرايط واجد  انساني نيروي گردد  مي متعهد مجري  -
 .كارگيرد به
 .دهد انجام رساند مي كارفرما تاييد به كه زمانبندي  برنامه طبق را  قرارداد موضوع خدمات كه گردد مي متعهد مجري  -
 دولتي  معامالت در دولت كاركنان  مداخله منع  قانون مشمول آن طي در و قرارداد انعقاد زمان در كه گردد مي متعهد مجري  -

 . بود خواهد
 حقوق و  مزد تعيين و  قرارداد  موضوع وظايف انجام در  را  اجتماعي تامين قانون و  كار  قانون مقررات گردد مي متعهد مجري  -

 مقررات ساير  و  كارگري اختالف حل  هاي  هيات  به مربوط آراء  اجراي  و  شكايات  به پاسخگويي هرگونه و  نمايد كارگران رعايت
 . بگيرد عهده به را  اجتماعي تامين و كار قانون

 .ندارد  ديگر اشخاص به را قرارداد موضوع كلي واگذاري  حق  مجري  -
 به ماه يك مدت  تا شهرداري  سوي  از قرارداد  ماهيانه اين هزينه پرداخت علت هر به كه مواردي  در گردد مي متعهد مجري  -

 از و  نمايد اقدام  گيرد مي بكار  قرارداد اين اجراي  جهت كه پرسنلي ماهيانه مزاياي  و حقوق پرداخت به نسبت راساً افتد تاخير
 مجري  مذكور مدت از پس ليكن ، كرد نخواهد مطالبه شهرداري  از هزينه پرداخت در تاخير بابت را خسارتي هيچگونه بابت اين

 .داشت نخواهد خصوص اين در تعهدي  هيچگونه



 

 و نموده ومحاسبه بيني پيش را قرارداد اين  هاي  هزينه و آمدها در كليه قرارداد اين مفاد به توجه با دارد مي اذعان مجري  -
 . شد نخواهد پذيرفته وي  سوي  از زيان و ضرر ادعاي  زمان هيچ در
 .گردد اعالم كارفرما به كتبا روز  15 مدت ظرف بايستي مي مجري  وضعيت در تغيير هرگونه -
 اللزوم عند و  مالياتي امور ، اجتماعي تامين سازمان ، كاركنان قانوني حساب تسويه  قرارداد، اتمام  يا  لغو ، فسخ صورت  در  -

 . باشد مي مجري  عهده به قانوني مراجع ساير و  اجتماعي رفاه و كار ، تعاون  اداره
 .باشد مي ايمني نكات و اسرار  حفظ دستگاه اداري  هاي  نظام رعايت به موظف مجري -

 بهداشت  و سالمت كارت است مربوط افراد سالمت به كه ضروري  موارد در  را پوشش تحت انساني نيروي  گردد مي  متعهد مجري 
  نمايد ارائه

 . بدهد خود كاركنان به را الزم اي  حرفه و تخصصي هاي  آموزش  گردد مي متعهد مجري -
 وابسته سازمان يا شهرداري مقابل در  و است مجري  عهده به آنان كار انجام كيفيت و كاركنان اخالق و رفتار حسن ضمانت -

، در اين خصوص پيمانكار مكلف به تشكيل پرونده پرسنلي براي هر يك از مستخدمين شاغل در عمليات موضوع  پاسخگوست
اصلي با    پيمان، انعقاد قرارداد در مدت زمان معلوم حداكثر به مدت پيمان اصلي و تسويه حساب كامل در پايان مدت قرارداد 

هاي افراد مذكور به نحو مقتضي و رعايت تشريفات كارگزيني و گزارش مكتوب شرايط  نامبردگان، ثبت ورود، خروج و مرخصي
 استخدامي و كارگزيني كاركنان به امور اداري شهرداري مي باشد. 

 تضمين  نامه آئين در  مقرر ميزان  به است موظف  قرارداد  طرف تعهدات انجام تضمين و قرارداد اجراي حسن  منظور به مجري  -
 .بسپارد قانوني تضمين )مذكور نامه آيين 5 ماده دو  بندهاي  موضوع( دولتي معامالت براي 

 مجري اقدامات  واسطه به چنانچه و  باشد مي مجري عهده به كاركنان كليه آموزشي و ايمني ،  نگهداري  ، حفاظت مسئوليت -
 خسارت يا  و  زيان  و ضرر پرداخت مسئوليت شود وارد  خسارتي يا و ضرري  و زيان  ثالت اشخاص و  حقوقي و حقيقي اشخاص به
 . باشد مي مجري  عهده به آن به مرتبط آثار  كليه و

  .بود خواهد اجرا قابل 01/11/1401 تاريخ از  مجري  پوشش تحت نيروهاي  مزاياي و حقوق كليه پرداخت -
 هيچگونه رابطه استخدامي في مابين شهرداري ني ريز و افراد شاغل در عمليات موضوع پيمان وجود نخواهد داشت.  -

 يا  اي بيمه شركتهاي  طريق از مسئوليت هاي  بيمه از پوشش تحت كاركنان تناسب به است مختار و  تواند مي مجري  : تبصره
 .نمايد اقدام تائيد مورد  هاي  حوزه
 : نظارت 6 ماده

 شهردار  تاييد به آنان صالحيت كه را شرايط واجد ) حقوقي و حقيقي( افراد يا فرد قرارداد موضوع حسب است موظف كارفرما -
 .نمايد معرفي مجري  به ناظر عنوان به است رسيده

 . گيرد مي صورت شهرداريها مالي نامه آيين تشريفات طي ناظرين يا ناظر تاييد  با مجري  به پرداختها كليه -
 .ميگردد معرفي شهرداري  طرف از كه است ناظري  با  آنها متبوع كاركنان و  مجري  قانوني تعهدات اجراي  بر نظارت -
 به را مشكالت و نظارت كارفرما و مجري  توسط  قرارداد اجراي  حسن بر تا شود مي معرفي واحدها كاركنان كليه به ناظر -

 .نمايد منعكس و مجري  شهردار
 .نمايد مي اعمال و بيني پيش  ، نظرسنجي بر مبتني مديريتي و علمي هاي  شيوه به توجه با را  نظارت  اجرايي مكانيزم ناظر -
 آن انجام نحوه در يا نموده واگذار  ثالثي شخص  به را  قرارداد  موضوع كار انجام مجري كه دهد تشخيص كارفرما صورتيكه در  -
 شهرداري  حقوق تضييع از جلوگيري  جهت در بايستي زند مي سرباز قرارداد موضوع انجام از دليلي هر به يا و ورزيده قصور كار
 مجري  و نمايد اقدام  ديگر شركت جايگزيني و  ) مربوط مقررات طبق (   خسارت اخذ  و قرارداد فسخ به نسبت وابسته سازمان و

 .راندارد اعتراضي هيچگونه حق



 

 حساب  قرارداد  اين در شده بكارگيري  كاركنان مزاياي  و حقوق پرداخت در موقع به كنترل و نظارت منظور به شهرداري -
 حساب به ابتدا قرارداد اين هاي  هزينه كليه و افتتاح مجري  و شهرداري  مالي امور مسئول و شهردار امضاء با  مشتركي بانكي
 مجري  وجه در  كامل طور به آن  مانده قرارداد قانونياين كسورات  و پرسنل ماهيانه مزاياي و حقوق پرداخت از  پس و واريز مذكور

 .شد خواهد پرداخت
 بند اين موضوع جهت نيز ثابت امضاء سه صورت به را مجري  و مالي امور مسئول ،  شهردار توأمان امضاء با مشترك حساب -

 . باشد مي بالمانع
 اد:قرارد عمومي شرايط 7 ماده

اداره كل امور مالياتي با انعقاد قرارداد بصورت مديريت پيمان خدمات شهرداريها بر اساس صورتجلسه  در صورتيكه موافقت  -
  تمامي مفاد قرارداد جديد مشمول اين قرارداد خواهد شد.   13/7/98مورخ  1318/98شماره 

 مربوط مقررات و قوانين ساير و اجتماعي تامين قانون ، كار قانون زمينه در مجري انساني نيروي  مطالبات قبال در كارفرما -
 .ندارد مسئوليتي هيچگونه صالح ذي  و ذيربط قانوني مراجع ساير و اجتماعي تامين سازمان ، اموراجتماعي و كار وزارت  برابر در
 عملكرد  از شهرداري  كه مواردي  در و . گيرند قرار  شهرداري تاييد مورد بايستي مجري سوي  از شده بكارگيري  نيروهاي  -

 جايگزيني و  تعويض به نسبت روز  پنج ظرف است موظف مجري شهرداري اعالم  با باشد ناراضي شركت ازنيروهاي  هركدام
 . نمايد اقدام نيروي جديد

 و كمي نظر از خود تعهدات اجراي در  مجري  ، شهرداري آن  ناظران يا ناظر سوي  از كتبي گزارش  براساس كه صورتي در  -
 : باشد داشته قصور و كوتاهي كيفي
 .شد خواهد داده كتبي اخطار مجري  به بار اولين در تخلف مشاهده صورت  در )الف
 .شد خواهد كسر پيمان تعهد مورد  % 2 ميزان تا مكتوب اعالم بر عالوه دوم مرحله در  تخلف  تكرار صورت  در  )ب
 .شد خواهد كسر پيمان تعهد مورد مبلغ از % 5 تا شود  تكرار سوم بار براي  موضوع چنانچه  )ج
 قرارداد  مفاد و نشود انجام كارفرما خواسته طبق قرارداد  جهت خدمات تامين چنانچه الذكر  فوق جرائم و  اخطار به توجه  با   )د
 مرحله اين جريمه  كه .نمود  خواهد اقدام متعلقه جرائم اخذ و قرارداد فسخ به نسبت كارفرما چهارم بار براي ننمايد رعايت را

  .بود خواهد مجري  هاي  سپرده و ها نامه ضمانت طلب محل از كسر قابل و بود خواهد )درصد ده( % 10
پيمانكار به منظور حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد مي بايست معادل ده درصد از كل مبلغ قرارداد را ضمانتنامه بانكي    -ه

نكي به شماره.....تاريخ......صادره از بانك.....شعبه ...........به مبلغ ......................ريال  ارائه نمايد لذا در اين رابطه ضمانت نامه معتبر با
 بابت انجام تعهدات پيمان به شهرداري ارائه مي نمايد وتا اتمام قرارداد وتسويه حساب نهايي نزد شهرداري مي ماند. 

 :  اختالف حل مرجع 8 ماده
 داور  توسط مراتب اينصورت غير در  ميگردد،  فصل و  حل  مذاكره  قالب در  موارد  ابتدا قرارداد  طرفين بين اختالف صورت در

 طرفين  براي داور  نظر  و گرديد خواهد  تصميم اتخاذ  و  بررسي )  استانداري  شوراهاي و شهري  دفتر كل  مديرن ( الطرفي مرضي
 . بود خواهد االجرا الزم
 كه شده تنظيم و تهيه استان اجتماعي رفاه و كار , تعاون كل اداره , مجري  ، كارفرما براي  نسخه  سه و ماده 8 در قرارداد اين
 . بود خواهد  االجرا  الزم قرارداد  طرفين امضاي  از پس

 
 مجري           فرما كار      

         ني ريز شهرداري

 حامد فرغت    


