
 « قرارداد» 

 

به نشانی  ------------به نمایندگی آقای   ---------------مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان    موجر :

------------------------  

به  ---------------به کد ملی  -----------------فرزند  ---------------آقای   مستاجر :

 ---------------------------------آدرس 

 ماده اول : 

-------آقای و مستحدثات مندرج در نظریه کارشناس رسمی دادگستری  مغازه یک باب   مورد اجاره :

که پیوست قرارداد بوده و جزء  ---------------مورخ  -----------------به شماره  -----

 الینفک آن محسوب می گردد . 

 ماده دوم : 

 ریال برآورد گردیده که ماهیانه  --------------کل مبلغ مال االجاره بالغ بر  مبلغ مال االجاره :

ریال ارزیابی و ابالغ شده است که مستاجر موظف است  کل مبلغ مال االجاره را به صورت  ---------مبلغ 

  ---------------به نام  -----------یکجا در ابتدای قرارداد به حساب  شماره 

 آن را ارائه نماید . واریز و رسید

 ماده سوم : 

به مدت یک سال شمسی بوده  -------------لغایت  --------------این قرارداد از تاریخ  مدت اجاره :

 که براساس قیمت های کارشناسی جدید برای هر سال و توافق مکتوب طرفین قابل تمدید می باشد .

 ماده چهارم : 

 مصرفی مال االجاره در مدت قرارداد می باشد .مستاجر موظف به پرداخت قبوض  -1

مستاجر موظف به تخلیه به موقع مورد اجاره پس از انقضاء مدت قرارداد می باشد . در غیر این صورت به  -2

ازاء هر روز تاخیر برای مورد اجاره مبلغ دو میلیون ریال وجه التزام مقرر می گردد که مستاجر موظف به 

 پرداخت آن می باشد .

 وه بر دریافت وجه التزام موجر در صورت عدم تخلیه بموقع اختیار فسخ یک طرفه قرارداد را دارد عال -3



مستاجر حق واگذاری کلی یا جزئی اجاره به غیر را ندارد در غیر این صورت قرارداد قابل فسخ یکجانبه  -4

 از طرف موجر می باشد همچنین مستاجر حق تغییر شغل را از خود سلب و ساقط نمود 

 مستاجر موظف به رعایت نکات ایمنی جهت جلوگیری  از تعدی و تفریط مورد اجاره می باشد  -5

مستاجر در صورت بروز هر گونه خسارت موظف به تعمیر مورد اجاره می باشد در غیر این صورت قرارداد  -6

 از جانب موجر قابل فسخ یک طرفه می باشد 

 می باشد  این قرارداد از جانب مستاجر قطعی و الزم االجرا -7

 پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده مستاجر می باشد  -8

مستاجر حین العقد اقرار و اعتراف می نماید که مورد اجاره و کیفیت آن را مالحظه و هر گونه اعتراض  -9

 بعدی از وی سلب و ساقط گردیده است 

 ساقط نمودمستاجر کلیه خسارات و لو خیار غبن فاحش حین العقد از خود سلب و  -11

چنانچه مستاجر در پرداخت مال االجاره بیش از دوازده روز تاخیر داشته باشد قرارداد از جانب موجر  -11

 قابل فسخ یک جانبه خواهد بود .

 مستاجر حق تغییر شغل مندرج در نظریه کارشناسی که پیوست قرارداد بوده را ندارد  -12

ریال  ---------------مستاجر موظف است جهت تضمین اجرای صحیح و دقیق مفاد قرارداد معادل -13

 تضمین معتبر و قانونی سفته در اختیار موجر قرار دهد 

چنانچه درخصوص قرارداد اختالفی فی ما بین موجر و مستاجر  بوجود آید ابتدا موضوع از طریق مذاکره  -14

 خواهد بود طرفین الزم االتباع  برایحصول نتیجه نظر محاکم صالحه قضائی شده در صورت عدم  حل و فصل

 مستاجر پس از تخلیه ملک حق مطالبه ، حق سرقفلی و کسب و پیشه از مالک را ندارد . -15

 بند و در سه نسخه تنظیم گردید که هر یک از نسخ حکم واحد دارند .  پانزدهاین قرارداد در چهار ماده و 

 

 مستاجر                                                   ناظر قرارداد                                  موجر                                           

---------------                    ------------                            --------------  

 

  



 «بیعقرارداد » 

 بسمه تعالی
 

شورای  58الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب سال  2در اجرای ماده 

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس این قرارداد  23/8/98مورخ  981141انقالب اسالمی و مجوز شماره 

. فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی فارس بنمایندگی آقای کاووس کیانی فرزند کریم به ...................در تاریخ .......

 که منبعد فروشنده نامیده میشود . 2451461652کد ملی 

................... به ...از یک طرف و آقای .......................................... فرزند ..................................... به کد ملی ...........

آدرس ....................................................... که منبعد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین 

 قانون مدنی ملزم به اجرای کلیه مفاد قرارداد می باشند . 11براساس ماده 

 ماده اول : موضوع قرارداد :

 گاه خودرو فرسوده با ارائه فک پالک و صورتجلسه اسقاط و با هماهنگ راهنمائی و رانندگی دست 35واگذاری 

کل مبلغ قرارداد ...................................ریال می باشد که خریدار موظف است همزمان با امضاء  مبلغ قرارداد :

............ بنام سازمان جهاد کشاورزی استان فارس واریز و رسید قرارداد آن را به حساب شماره ...............................

 آن را ارائه نماید .

 شرایط قرارداد : ** 

پس از تحویل موضوع قرارداد و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول فروشنده هیچ گونه مسئولیتی بابت  -1

 اموال موصوف بعهده نخواهد داشت .

دارائی مبنی  2غیر از شرح مندرج در صورتجلسه کمیسیون ماده خریدار حق استفاده از موضوع معامله  -2

 بر اسقاط را ندارد در غیر اینصورت مسئولیت انجام کله اقدامات بعهده وی خواهد بود .

 

 خریدار                                                                        فروشنده                                                              

----------------                                                                      ------------ 

  



 بسمه تعالی
 « 59فرم قرارداد همکاری موضوع ماده » 

 قانون مدیریت خدمات کشوری
 

در ماده  2و تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری ) موضوع بکارگیری بازنشستگان متخصص (  95در راستای اجرای ماده     

 ------------این قرارداد مابین آقای  97و اصالحیه  21/2/95واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 

 ----------فرزند  ----------اول و آقای  رفبه عنوان ط ------------------به نمایندگی از سازمان 

 دارای مدرک  --------------صادره از  ------------کد ملی  --------------دارای شماره شناسنامه 

 ------------------------به آدرس  --------------رشته تحصیلی  -------------تحصیلی

که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده  -------------------------شماره تلفن -------------کد پستی 

 می شود منعقد می گردد .

 موضوع قرارداد :  -1*ماده 

الی محاسباتی و تطبیق فرآیندهای مالی ممشاور  به عنوانبکارگیری طرف قرارداد به صورت خدمات مشاوره ای غیر مستمر 

 می باشد .با قوانین و مقررات موضوعه 

 مدت قرارداد : -2** ماده 

و محل کار نیز سازمان خواهد بود . -----------پایان آن  و  --------یک ساله و شروع آن از تاریخ مدت این قرارداد 

 جهاد کشاورزی استان فارس می باشد .

 میزان ساعات همکار :  -3**ماده 

د از ساعت تعیین شده بیشتر ساعت می باشد که نبای( 58میزان ساعت همکاری طرف قرارداد در طول یک ماه حداکثر )

 باشد 

 مبلغ قرارداد :  -4** ماده 
مشابه تعیین میگردد که رسمی کارمند یک سوم ساعت اداری ریال معادل    -------------حق الزحمه کارکرد بابت هر ساعت کار 

 قابل پرداخت می باشد .و تایید ناظر  در صورت انجام وظایف محوله و ارائه گزارش توسط طرف اول 

*مسئولیت حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار ، به عهده طرف قرارداد بوده و در صورت هر گونه خسارت وارده و یا سوء استفاده 

 از اموال دولت می بایست توسط وی جبران شود 

 شد .*طرف قرارداد صرفاً مشمول مقررات حاکم بر این قرارداد می با

به اعالم فسخ و  روز قبل نسبت 15( طرفین می بایست  2*در صورت توافق مبنی بر فسخ قرارداد پیش از موعد مقرر ) موضوع ماده 

 خاتمه همکاری اقدام نمایند 

نمی  فرم قرارداد مجاز 4و  3*پرداخت هر گونه وجهی خارج از حاصل ضرب ساعات کارکرد و مبلغ یک ساعت حق الزحمه موضوع مواد 

 باشد .

 نسخه تنظیم و هر کدام حکم واحد دارد  3*این قرارداد در 

تمامی شرایط مندرج در این قرارداد را قرائت نموده و باطالع از جمیع شرایط و الزام به رعایت آن مراتب  --------------*اینجانب 

 دو امضاء می نمایم . تاییدفوق را 

 

 
 

 قرارداد                                              نام و نام خانوادگی مقام مسئول ) کارفرما (نام و نام خانوادگی طرف دوم      

 امضاء                          امضاء                                                                                    



 بسمه تعالی

 راردادـق

 

به نشانی  ------------به کد ملی  -------------سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بنمایندگی آقای  موجر :

 جهاد کشاورزی فارس 

 ---------------- به نشانی  ----------به کد ملی  -------------آقای  مستاجر :

 ماده اول : موضوع قرارداد **

 در واحد بوفه سازمان واقع در طبقه زیرین ساختمان مرکزی جنب نمازخانه اجاره

 ماده دوم :مدت قرارداد**

بمدت یکسال شمسی می باشد که در صورت توافق مکتوب  -------------لغایت  ----------این قرارداد از تاریخ    

 طرفین قابل تمدید خواهد بود .

 ماده سوم : مبلغ مال االجاره :** 

-------مورخ  -------به شماره  ----------مستاجر موظف است برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری آقای       

فقره چک به نام جهاد  12طی که پیوست قرارداد بوده و جزء الینفک آن محسوب می گردد ماهیانه دو میلیون ریال  -----

 کشاورزی فارس صادر و تحویل موجر نماید .

 ه خدمات بعنوان ) ناظر ( مکلف به پیگیری وصول مال االجاره از مستاجر می باشد .تبصره : ادار

 ماده چهارم : شرایط قرارداد : **

را در اتمام هر ماه بحساب واریز ننماید موجر  نچنانچه مستاجر نسبت به پرداخت مال االجاره اهمال نموده و آ -1

 حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت 

ئونات قراردادی در مدت فعالیت خود می باشد و در صورت عدم شبه رعایت ارزشهای اسالمی و  موظفمستاجر  -2

 رعایت قرارداد از جانب موجر یکطرفه قابل فسخ می باشد 

 کلیه کسورات قانونی قرارداد متوجه مستاجر بوده و موجر در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد  -3

بهداشتی برای پرسنل سازمان مشکالتی از قبیل بیماری یا مسمومیت بوجود  چنانچه در اثر سرویس غذای غیر -4

 آید مستاجر موظف به پاسخ گوئی می باشد 

مستاجر موظف برعایت بهداشت فردی و محیط کار است و در صورت عدم رعایت قرارداد از جانب موجر قابل  -5

 فسخ می باشد 

 فق شده با موجر جهت استفاده پرسنل می باشد مستاجر موظف برعایت کیفیت و کمیت مواد غذائی توا -6



 مستاجر موظف به استفاده از مواد غذائی با کیفیت استاندارد و دارای تاریخ اعتبار می باشد  -7

 ماکن مناسب ) یخچال ( و در دمای مناسب نگهداری نماید امستاجر موظف است مواد غذائی را در  -8

 با پرسنل سازمان می باشد  اولویتز سرویس ارائه دهد اما بیرون از سازمان نیافراد مستاجر میتواند به  -9

 مستاجر موظف به درج قیمت بروی مواد غذائی است بصورتیکه در معرض دید همگان باشد  -11

مستاجر موظف به رعایت قیمت در ارائه مواد غذائی می باشد که در این خصوص می بایست بابت غذاهای مختلف  -11

ق نموده و پیوست قرارداد نماید بدیهی است قیمت پیوستی تا انقضاء مهلت طی فهرستی با اداره خدمات تواف

قرارداد معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی حق دریافت مبلغ اضافه از آن را ندارد . فهرست موصوف می بایست در 

 بوفه سازمان در معرض دید همگان باشد 

ای قیمت درج شده باشد و قیمت آن از کارخانه تولیدی افزایش چنانچه مواد غذائی با سایر اقالم قابل ارائه دار *تبصره :

 یابد از مقررات بند فوق خارج بوده و دریافت مبلغ براساس قیمت جدید درج شده است 

 واگذاری کلی یا جزئی کار به غیر را ندارد  و حقمستاجر موظف به ارائه خدمت بصورت شخصی است  -12

  31/12و پنج شنبه ها حداکثر تا  31/13صبح لغایت  7حد بوفه از ساعت مستاجر موظف به ارائه سرویس دهی در وا -13

 د شامل روزهای تعطیل نمی باشد نمی باشد  . مقررات این ب

 مستاجر موظف به تعامل با اداره خدمات جهت هر چه بهتر ارائه نمودن سرویس به پرسنل سازمان می باشد  -14

 در صورت بروز اختالف بین موجر و مستاجر نظر ریاست محترم سازمان برای طرفین الزم االتباع می باشد  -15

است مستاجر اجاق گاز ( هزینه تعمیر آن متوجه  –در صورت خراب شدن امکانات واقع در واحد موصوف ) یخچال  -16

 در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد . موجرو 

              

 مستاجر                                                       ناظر                                                                                        موجر                                  

----------                                                  -----------                                ------------ 

  



 بسمه تعالی  
 قرارداد خرید خدمات از بخش غیردولتی

 قانون مدیریت خدمات کشوری 24موضوع ماده 

 طرفین قرارداد :
و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال  68قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  42در اجرای ماده رارداد ـــاین ق

به  ----مورخ  ----با معرفی نامه شماره  ------------به نمایندگی آقای  ---------------بین  66

 ------------که از این به بعد در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و  ----------------نشانی 

------به نمایندگی آقای  ----معرفی نامه  -------کد اقتصادی  --------شناسـه ملی  ---------شماره ثبت 

-------- --------کد ملی به شماره  -------صادره از ،  --------، شماره شناسنامه --------فرزند  -------

 این به بعد در قرارداد طرف دوم نامیده می شود منعقد می گردد. که از ---------------

 تعاریف : 1ماده 
 68قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال  42قانون : عبارت است از مفاد ماده  -1-1

 66قانون مدیریت خدمات کشوری سال  42آیین نامه عبارت است از آیین نامه اجرایی ماده  -4-1

ناظر : عبارت است از افراد حقیقی یا حقوقی که توسط طرف اول بمنظور نظارت بر حسن اجرای این قرارداد  -3-1

 یین خواهد شد.تع

 : موضوع قرارداد 2ماده 
 عبارت است از ارائه شرح خدمات ذیل از سوی طرف دوم به طرف اول

 سازمان و سطح کشورنوع کار: امور حمل و نقل مرکز استان، شهرستانهای تابعه  -1-4

 نحوه محاسبه ساعت کارکرد خودرو با توجه به شرایط پیوست مناقصه می باشد  واحد کار :  -4-4

 کیفیت کار : بر اساس نرخ ساعتی طبق شرایط مناقصه-3-4

 00،سمند، پژوپارس و ال 204)بیست و شش( دستگاه خودرو پژو 48حجم کار :  -2-4

 سایر :  -4-4

 ساعتی و کیلومتری می باشد کارکرد خودروها بر حسب 

  نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد : مرکز استان، شهرستانهای تابعه و سطح کشور در شهر و بیابان و

 مراکز فعالیتهای جهاد کشاورزی شامل جاده های آسفالت و خاکی

 : مدت قرارداد :3ماده 

 ماه شمسی می باشد. 14به مدت  31/2/1200 لغایت 01/04/1300مدت قرارداد از تاریخ 

: این قرارداد در صورت اجرای کامل تعهدات توسط طرف دوم و موافقت طرفین با رعایت تشریفات قانونی 1تبصره 

 قابل تمدید خواهد بود.

: در خاتمه مدت پیمان تا معرفی پیمانکار جدید و تحویل کار ،پیمانکار موظف به ارائه خدمات با شرایط ونرخ 4تبصره

 این پیمان براتی به مدت حداقل دو ماه می باشد

 ::مبلغ قرارداد  4ماده 



 ریال  04،000             بهای هر ساعت کارکرد :                 

 نود و دو هزار                                                                ریال بحروف :

 ریال      4،844                                    بهای هر کیلومتر:                   

 ریال 1،012،214،400ارزش  هـــر واحد  کار  مــــاهــــانه                        

 بحروف : یک میلیارد وهفده میلیون وچهارصدو دوازده هزار وپانصد           ریال

 ریال --------------------------------ماه:   14مبـــلغ کل قـــرارداد 

 ریال            ------------------------------------- بحروف :

 

 که در ازای انجام موضوع و شرح به طرف دوم پرداخت می گردد.

  تاکید می گردد مبنای پرداخت  و محاسبه براساس کارکرد ساعتی و کیلومتری می باشد و قیمت 3تبصره :

کیلومتر می  4000ساعت و حداکثر  410ردنظر سازمان نمی باشد و حداکثر پرداختی ساعتی ، ماهانه ثابت مو

 باشد 

 : نحوه پرداخت 5ماده 

پس از دریافت گزارش هر مرحله ) عنوان خدمات(معادل.................... در صد پرداخت خواهد شد پس از تایید -1-4

 ناظر .

و انجام کار )عنوان خدمات( تحت عنوان ضمانت حسن انجام کار از مبلغ آن کسر مبلغ هر صورت وضعیت  10% -4-4

 و پس از صدور و تأیید نهایی گواهی انجام کار در زمان خاتمه قرارداد و تأیید ناظر پرداخت خواهد شد.

ر توسط : تعداد صورت وضعیت عنوان خدمات، مقام مجاز تحویل گیرنده خدمات و تأیید کننده آن و ناظ2تبصره 

 طرف اول تعیین و به طرف دوم ابالغ می گردد.

--شعبه   --------------: کلیه پرداخت ها پس از کسر کسورات قانونی به حساب شمــاره  بانک تجارت4تبصره

 ز در وجه طرف دوم واریز، گردد.----------بنام شرکت   -------

 هد بود.: کلیه کسورات قانونی مطابق مقررات قانونی خوا8تبصره 

 : شروط عقد 6ماده 
 پرداخت ها در ماه بر اساس میزان  کارکرد ساعتی و کیلومتری می باشد   -1-8

برنامه ریزی برای اداره مطلوب موضوع قرارداد و بکارگیری افراد ذیصالح و مجرب در امور محوله بر اساس  -4-8

 شرایط 

 اعالم شده توسط کارفرما از تعهدات طرف دوم است.

 پیمانکار موظف به رفع نیازهای خودرویی کارفرما در کلیه روزهای هفته و در هر ساعت از شبانه روز می باشد. -3-8

پیمانکار موظف است کلیه رانندگان و وسایل نقلیه موضوع قرارداد را قبل از بکارگیری به ناظر قرارداد معرفی  -2-8

ندگان و نیز تأیید شرایط فنی و ظاهری وسایل نقلیه توسط نماید و تنها در صورت تأیید صالحیت اخالقی و فنی ران

 ناظر قرارداد می تواند از آنان استفاده نماید.

شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع  -4-8

پاسخگویی به شکایات و اجرای آرای مربوط به هیات قرارداد و تعیین مزد و حقوق رانندگان رعایت نماید و هرگونه 

 های حل اختالف کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد.



: پیمانکار می بایست پرداخت بیمه را به تعداد موظفی براساس  نرخ بیمه تامین اجتماعی تذکر

 موظفی باشد مبلغ موظفیپرداخت نماید درصورتی که تعداد در خواست کنندگان بیشتر از تعداد 

بین تمام رانندگان درخواست کننده تقسیم شده و رانندگان در خواست کننده بیمه موظف به 

 پرداخت ما به التفاوت بیمه خود خواهند بود
پرداخت حقوق و بیمه رانندگان بعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در پرداخت حقوق، بیمه و ...  -8-8

( ماه حقوق 3در صورت تأخیر در پرداخت صورت حساب توسط کارفرما، پیمانکار بایستی توانایی پرداخت سه )ندارد و 

 رانندگان را داشته باشد.

شرکت طرف قرارداد مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق، بیمه ماه قبل رانندگان خود را که به  -2-8

 کارفرما )مدیریت رفاه و پشتیبانی( ارائه دهد  تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به

طرف دوم )شرکت طرف قرارداد( بدین وسیله عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت مصوب  -6-8

 را نسبت به خویش اعالم می دارد. 32دیماه 

از متصدیان طرف اول تحت هیچ منع هدیه : طرف دوم رسماً اعالم می کند که برای کسب قرارداد به هیچ یک  -0-8

عنوان هدیه، پاداش، و ... پرداخت ننموده و آنان را سهیم نکرده است در غیر اینصورت قرارداد فسخ و کلیه خسارات 

 وارده بر حسب تشخیص طرف اول از طرف دوم دریافت خواهد گردید.

اول را ندارد در صورتیکه خالف این امر  طرف دوم اجازه انتقال یا واگذاری موضوع قرارداد بدون اجازه طرف -10-8

محقق گردد قرارداد فسخ و طرف دوم مکلف است کلیه عوارض قانونی و خسارات که طرف اول تعیین می نماید 

 پرداخت کند.

طرف دوم به عنوان تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد یک فقره ضمانت نامه مورد قبول امور مالی  -11-8

 امه تضمین برای معامالت دولتی به طرف اول تحویل نماید.وفق آیین ن

 ناظر یا ناظرین به صورت منظم بر انجام موضوع قرارداد کنترل داشته و طرف دوم مکلف به همکاری است. -14-8

ر آئین نامه( در صورت انجام خدمات و تأیید ناظر و ب 4پرداخت بهاء خدمات ارائه شده )با رعایت بند ح ماده  -13-8

 اساس ضوابط تعیین شده در این قرارداد از سوی طرف اول قابل پرداخت می باشد.

 آیین نامه 11رعایت تعرفه های مصوب در مورد ارائه خدمات منطبق بر ماده  -12-8

 تعدیل قیمت در قرارداد صورت نمی گیرد. -14-8

تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد پیش بینی نگردیده است  -18-8

 به قراردادها و قوانین جاری مکلف بوده و برای طرفین الزم االتباع خواهد بود.

 عدم رابطه استخدامی کلیه کارکنان که در ارائه خدمات توسط طرف دوم بکارگرفته خواهند شد با طرف اول. -12-8

 سازمان می باشد. "اداره تدارکات و امور خودرویی"نظارت بر انجام مفاد این قرارداد به عهده  -16-8

 جزء الینفک قرارداد می باشد. "شرایط مناقصه"موارد مندرج در  10-8

کولر –دیفرانسیل –گیربکس –موتور  –بدنه –چراغها –شیشه –رنگ –خودروها بایستی از نظر معاینه فنی -40-8

مدل "و  00، سمند ، پژو پارس،ال 204صندلی و ..... سالم باشد و مدل کلیه خودروهای پژو –الستیک ها  –بخاری –

 به باال باشد ،خودرو ها باید دارای بیمه تکلیفی )سرنشین ،شخص ثالث( در طول مدت قرار داد با شند  "02



در حدی که احتیاجات ضروری راننده می بایست کلیه ابزار و وسایل فنی مورد نیاز جهت رفع نقص خودرو ها   -41-8

را برطرف نماید .از جمله کپسول اتش نشانی ،کمربند ایمنی ،جعبه کمک های اولیه ،جعبه ابزار) جک آچار چرخ ، 

 زاپاس ،زنجیر چرخ و..... وهمچنین لوازم ضروری مانند فالسک چای ،زیلو و...را به همراه داشته باشد .

 ش رانندگان در خصوص نحوه برخورد با همکاران ،کارشناسان ،ارباب پیمانکار موظف است نسبت به اموز-44-8

 رجوع و مسایل ایمنی و فنی اقدام نماید

پیمانکار متعهد می گردد رانندگان شئونات اسالمی و اخالقی را رعایت نمایند ، پوشش ظاهری  -43-8

ز گرفتن وجه دستی به هر مناسب  داشته و در امور اداری وشرکت در جلسات مطلقاً مداخله ننمایند، ا

 عنوان از سرنشینان و کارمندان جداً خودداری نمایند.

در صورت عدم کارآیی وعدم رضایت کارفرما از رانندگان پیمانکار موظف به برکناری راننده و  -42-8

 ساعت می باشد در غیر اینصورت طبق قرارداد عمل می گردد.42جایگزین نمودن فرد دیگری ظرف 

هزینه ها از قبیل تعمیرات، تامین سوخت، روغن وقراردادن تنخواه ) وجه دستی ( در  کلیه -44-8

 طول مدت ماموریت وقرارداد بعهده پیمانکار است.

گواهی عدم اعتیاد رانندگان توسط شرکت باید ارائه گردد و همچنین مصرف هر گونه مواد  -48-8

 دخانی توسط رانندگان ممنوع می باشد .

 تشخیص توانایی رانندگان و همچنین خودروها بعهده کارفرما است تائید و -42-8

 خدمات بصورت ساعتی وکیلومتری بوده و به روشهای زیر قابل محاسبه است : -46-8

 در صورت حضور در محل خدمت در مرکز استان یا شهرستان مربوطه بدون انجام ماموریت :-الف

اعت کار محاسبه و در صورت افزایش کار کرد به ازای س 6بعداز ظهر به مدت  12تا  8ساعت شروع از  

هر یک ساعت 
1

3
 ساعت در ماه می باشد ( 410محاسبه می گردد )الزم به ذکر است حداکثر پرداخت  

در صورت انجام ماموریت به سایر شهرستان ها مبلغ هر کیلومتر به صورت رفت و برگشت محاسبه -ب

 خواهد شد

 ج(  تکمیل جدول آنالیز بها به پیوست مدارک اسناد مناقصه الزامی است 

ساعت در ماه یک روز  8در صورت تاخیر بیش از سه ساعت در روز یک روز غیبت و بیش از  -40-8

 غیبت محاسبه و کسرمی گردد.

 ه قبلپرداخت صورت حساب ماهیانه پیمانکار منوط به ارائه لیست پرداخت حقوق و بیمه ما -30-8

 رانندگان می باشد 

تنظیم سندهای مالی پس از ارسال گزارش کارکرد خودروهای اجاره ای هر مرکز استان و  -31-8

شهرستان که به تایید مدیریت مربوطه رسیده باشد انجام می پذیرد و تامین اعتبار و  پرداخت مبلغ 

ار موظف است گزارش ماهیانه کارکرد به عهده مدیریت امور مالی سازمان می باشد. ضمنا پیمانک

 پرداخت حقوق رانندگان را به کارفرما ارائه دهد.

 حقوق رانندگان توسط شرکت حداکثر تا تاریخ پانزدهم ماه بعد می بایستی پرداخت گردد. -34-8



 افزایش یا کاهش یابد. %44تعداد خودروها یا مدت قرار داد با توجه به نظر کارفرما  می تواند تا  -33-8

 ماه  می باشد  14مدت قرار داد -32-8

 

 : فسخ قرارداد: 7ماده 

درصد و برای بار  3درصد، برای بار دوم  4در صورت غیبت غیر موجه هر خودرو، برای بار اول  -1-2

درصد از کل مبلغ کارکرد ماهیانه آن خودرو براساس قرارداد منعقده کسر می گردد که در  4سوم 

اقدام به فسخ قرارداد نموده و پیمانکار بایستی ضرر و زیان وارده را جبران صورت تکرار کارفرما رسماً 

 نماید 

عدم رعایت تعهدات، ضوابط و دستورالعمل های ابالغ شده از سوی طرف اول توسط طرف دوم  -4-2

 پس از تذکر کتبی ناظر و در صورت عدم اقدامات اصالحی موجب فسخ است.

 آیین نامه موجب فسخ است. 11خدمات مطرح در ماده  عدم رعایت تعرفه های ارائه -3-2

 : حل اختالف و رسیدگی به تخلف 8ماده 

آئین نامه خواهد  8و  4مقام ذیصالح در رسیدگی به تخلفات طرف دوم قرارداد کارگروه مرتبط با ماده 

د در یبود در صورت اختالف موضوع از طریق گفتگو و مذاکره مابین طرفین تعیین تکلیف خواهد گرد

 غیر اینصورت با مراجعه به مراجع قضایی موضوع حل و فصل خواهد گردید.

 : قوه قاهره 9ماده 

در صورت وجود حالت قهریه بنحوی که امکان انجام تعهدات به هیچ وجه فراهم نباشد قرارداد فسخ و 

 با وضع قبل از حالت قاهره بر اساس کلیه شروط و تعهدات تسویه حساب بعمل می آید.

 : اسناد قرارداد 11اده م

 جدول اجرای زمان بندی  -1-10

 فهرست بهای خرید خدمات -4-10

 : نسخ قرارداد 11ماده 

بند در چهار نسخه تنظیم و هر نسخه حکم و اعتبار قانونی  22تبصره و  8ماده و 11این قرارداد در 

 دارد و بین طرفین مبادله گردید .

 امضاء : طرف دوم                                   امضاء : طرف اول                    

                   -------                                                                  -------- 

 

 

 

 



 قرارداد سرویس و نگهداری
 

به  -------------قرارداد ذیل بین سازمان جهاد کشاورزی استــــــــان فارس به نمایندگی آقای 

با   ---------، شماره --------- ثبت شماره -------------عنوان کارفرما و شرکت 

----------صادره از  ---------، شماره شناسنامه  ---------فرزند  --------نمــــــــایندگی 

که در اینجا پیمانکارنامیده می  ---------------------به نشانی  ------------ملی به شماره  ،کد

 شود منعقد می گردد.

 

 موضوع قرارداد: -1ماده

توقف با ظرفیت   8دستگاه آسانسور دارای  2موضوع قرارداد عبارت است از سرویس و نگهداری 

 جهاد کشاورزی استان فارس. نفره به آدرس : نبش خیابان ارم سازمان 14و6،2

 

 ـ مدت قرارداد:2ماده

ماه می بـاشد که جـــهت تمـدید  14به مدت  30/2/1302لغایت 01/6/1308مدت قرارداد از تاریخ 

قرارداد در صورت درخواست کارفرما یک ماه قبل از پایان قرارداد و با توافق طرفین قـابل تمـدید  

 می باشد.

 

 ـ مبلغ قرارداد:3ماده

 ریال می باشد ------------ماه به مبلغ  14ریال و طی مدت -------------مبلغ قرارداد ماهیانه 

 

 : تعهدات پیمانکار:4ماده 

پیمانکار تعهد می نماید که آسانسورهای مورد قرارداد را به طور مرتب سرویس و بازدید فنی و  -1-4

 ماهیانه آچارکشی نماید.

وارده از ناحیه آسانسور که ناشی از اشتباه و تخلف وی با شد  پیمانکار در خصوص خسارت -2-4

 مسئول می باشد ومیبایست کلیه هزینه های رفع آن ایراد را تقبل نماید.

پیمانکار تعهد می نماید که در وقت کار،آسانسورهایی که قطعات مربوط به آن دچار نقص فنی  -3-4

و یا تعمیـــرات قطعات آن هر چه زودتر به محل  میگردد یک یا چند متخصص را به منظور رفع نواقص

 اعزام نماید.

 

 



 پیمانکار حق واگذاری موضوع را به غیر ندارد. -4-4

 پیمانکار حق مطالبه وجه اضافی از مبلغ قرارداد را ندارد. -5-4

این قرارداد از جانب پیمانکارالزم االجرا است لکن کارفرما در صورت صالحدید حق فسخ  -6-4

 نبه آن را دارد.یکجا

پیمانکار موظف است قطعات معیوب آسانسور را به موقع با جایگزینی قطعات استاندارد رفع  -7-4

 ایراد کند.

پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد با پیمانکار است وکارفرما دراین خصوص هیچ گونه  -8-4

 مسئولیتی ندارد.

قرارداد مصدوم شده یا فـوت نماید کـــــارفرما چنانچه پرسنل پیمانکارجهت اجرای موضوع  - 9-4

 هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 بیمه آسانسوراز لحاظ مالی با کارفرما و مالیات قـــــرارداد با پیمانکار میباشد. -11-4

ساعت پرسنل فنی را به 4پیمانکار تعهد می نماید در صورت خرابی آسانسورحداکثر تا زمان   -11-4

 .محل اعزام نماید

تبصره:در صورت عدم رعایت بند فوق کار فرما می تواند به ازاءهر ساعت تاخیر مبلغ دو میلیون ریال 

تاخیر به عنوان وجه التزام از مبلغ قرار داد کسر نماید اخذ مبلغ موصوف، بدل از اصل انجام تعهد 

 نمی باشد 

به مصدومیت یافــــوت   چنانچه در صورت اشتباه پیمانکاردراجرای موضوع قرارداد منجر -12-4

 یک یا چند تن از پرسنل شرکت گردد مشارالیه می بایست هزینه هایی را که بیمه نمی پذیرد شخصا 

 پرداخت نماید.

 تعهدات کارفرما:_5ماده

کارفرما تعهد می نماید مبلغ قـــرارداد موضوع ماده سه را حـــداکثرتا دو ماه  پس از انجام  -1-5

 کار پرداخت نماید.

کارفرما تعهد می نماید از ورود افراد متفرقه به موتورخانه وچاهک آسانسورها جداً جلوگیری   -2-5

 به عمل آورد.

کارفرما متعهد میشود که نظافت کابین ها درب ها وسیل درب ها به صورت منظم انجام  -3-5

ور دادن سایرتاسیسات پذیرد وازچاه آسانسور برای امور دیگرمانند انبــــار کردن قطعـــــات وعب

 ساختمان  استفاده ننماید.

 کارفرما متعهد میگردد درصورت خرابی احتمالی به وجود آمده آسانسور راخاموش نماید.  -4-5



کارفرما ملزم به تهیه نمودن روغن؛واسکازین؛ گریس و قطعات مورد نیاز آســــــانسورجهت  -5-5

تهیه آن با شرکت فــــاکتور هزینه موارد فوق به  مصرف در آسانسورمی باشد)در صورت توافق به 

 کارفرما ارائه و وجه آن وصول میگردد(

کارفرما متعهد می شود که آسانسور فوق را به نسبت طبقات و ظرفیت آن سالیانه بیمه   -5ـ6

 نماید؛در صورت واگذاری به پیمانکارهزینه آن به عهده کارفرما میباشد.

دراجرای نحوه قرارداد،مرجع حل اختــــالف ازسوی مراجع رسمی  در صورت بروز اختالف -7-5

 دادگستری معرفی میگردند.

 :6ماده 

 ماه در چهار نسخه با متن و حکم واحد تنظیم گردیده و قــابل اجرا می باشد  14این قرارداد به مدت
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 بسمه تعالی

 قرار داد خرید خدمات از بخش غیر دولتی

 قانون مدیریت خدمات کشوری 24موضوع ماده 

 داد  طرفين قرار

بين لوواامان جداد  66وآئين نامه اجرايي آن مصوووس لووا    68قانون مديريت خدمات كشوووري لووا   42اين قرار داد در اجراي ماده 

لتان فارس به نمايندگي آقاي     شاوراي ا شاني      --------ك شماره به ن ر كه اااين به بعد د ------تلفن ----------با معرفي نامه 

و    ك -------شنالنامه ملي  ------با شماره ثبت   ------------طرف او  ناميده مي شود اين قرار داد  و  --------د اقتصادي و

لنامه      ------------فراند  ----------به نمايندگي آقاي  شنا شماره   -----------صادره   ----------شماره  ، كد ملي به 

،كه اااين به بعد در قرار  ---------------،تلفن همراه:--------------تلفن:--------------به نشواني   ------------

 داد طرف دوم ناميده مي شود منعقد ميگردد.

 :تعاريف:1ماده

 68قانون مديريت خدمات كشوري مصوس لا  42قانون:عبارت الت اا مفاد ماده1-1

  66خدمات كشوري لا  قانون مديريت  42آيين نامه عبارت الت اا آيين نامه اجرايي ماده -1-4

 ناظر:عبارت الت اا افراد حقيقي يا حقوقي كه تولط طرف او  بمنظور نظارت بر حسن اجراي اين قرار داد تعيين خواهد شد. -1-3

 :موضوع قرار داد:4ماده

 عبارت الت اا ارائه شرح خدمات ذيل اا لوي طرف دوم به طرف او 

 جداد كشاوراي التان فارس نوع كار: كليه امور چاپ وتكثير لاامان-1-4

 يكرو ودوروA5-A2-A3واحد كار  -4-4

 حجم كار: تعداد الام بر الاس كاركرد در ماه -3-4

 كيفيت كار :مطلوس با كارآئي باال -2-4

 4دلتگاه در لاختمان شماره 4دلتگاه در لاختمان مركزي و4امكانات وتجديزات مورد نياا:نصب وتحويل -5-4

 مي باشد  طرف او ام كار وهزينه برق مصرفي به عدده تامين مكان انج -8-4

 



 

  

لاير: الام به توضيح الت كه پرداختداي نيروي بكار گرفته شده جدت قرار داد،بايد در چارچوس قوانين اداره  -7-4

كار وتامين اجتماعي بوده باشووود وارائه تيسوووت حقوقي وبيمه كاركنان بايد هرماه ارائه شوووده وشووور  الام جدت                 

 پرداختداي ماه آتي خواهد بود.

 :مدت قرارداد3ماده

 ماه (شمسي مي باشد.14به مدت ) 51/52/76تغايت  1/55/77مدت قرار داد اا تاريخ 

شريفات قانوني        تبصره: اين قرار داد در صورت اجراي كامل تعددات تولط طرف دوم وموافقت طرفين با رعايت ت

 قابل تمديد خواهد بود.

 داد: : مبلغ قرار2ماده

 مبلغ قرار داد عبارتست :

 اراش هر واحد كار :

 ريا 1555ريا  دورو 755يكرو A3قيمت هربرگ كپي 

 ريا  655ريا  دورو 755يكرو A2قيمت هربرگ كپي 

 ريا 755ريا  دورو 855يكرو  A5قيمت هربرگ كپي 

 ريا ------------------مبلغ كل قرار داد )اراش حجم كل كار(: لاتيانه 

 يصد ميليون  ريا   لبحروف :

كه در اااي انجام موضوووع وشوورح قرار داد وبر الوواس فدرلووت بدا خريد خدمات به طرف دوم پرداخت مي گردد    

 )اراش حجم كار شامل هزينه هاي پرلنلي ،مواد مصرفي، تجديزات وهزينه ولدم مديريت مي باشد.(

 :نحوه پرداخت5ماده

پس اا دريافت گزارش هر مرحله در پايان هر ماه وتاييد ناظر )عنوان خدمات( بر الوواس پيشوورفت فيزيكي كار   5-1

 پرداخت صورت خواهد گرفت

مبلغ هر صورت وضعيت وانجام كار )عنوان خدمات( تحت عنوان ضمانت حسن انجام كار اا مبلغ آن كسر  5-4-15%

 كار در امان خاتمه قرار داد وتاييد ناظر پرداخت خواهد شد. وپس اا صدور وتاييد ندايي گواهي انجام

صره  لط        1تب ضعيت عنوان خدمات ، مقام مجاا تحويل گيرنده خدمات وتاييد كننده آن وناظر تو صورت و : تعداد 

 طرف او  تعيين وبه دوم ابالغ ميگردد.

 

 

 



 

  

    ------شووعبه   -------بانک  ----------: كليه پرداخت ها پس اا كسوور قانوني به حسوواس شووماره 4تبصوور

 در وجه طرف دوم واريز گردد  --------------بنام شركت 

 كليه كسورات قانوني قرار داد به عدده شركت )طرف دوم ( مي باشد .: 3تبصره

 شرو  عقد 8ماده

خدمات وتاييد ناظر وبر  آيين نامه( در صورت انجام  5پرداخت بداء خدمات ارائه شده )با رعايت بند ح ماده   -1-8

 الاس ضوابط تعيين شده در اين قرار داد اا لوي طرف او  قابل پرداخت مي باشد.

 ناظريا ناظرين به صورت منظم بر انجام موضوع قرار داد كنتر  داشته وطرف دوم مكلف به همكاري الت.-4-8

ذيصوووالح ومجرس در امور محوته بر    برنامه ريزي براي اداره مطلوس موضووووع قرار داد وبكار گيري افراد    -3-8

 الاس شرايط اعالم شده تولط كار فرما اا تعددات طرف دوم الت.

شمو  قانون منع مداخله كاركنان دوتت در معامالت مصوس ديماه      -2-8 سبت   37طرف دوم بدينوليله ،عدم  را ن

 به خويش اعالم مي دارد

لماً اعالم ميكند كه براي ك -5-8 صديان طرف او  تحت هيچ    منع هديه: طرف دوم ر سب قرار داد به هيچ يک اا مت

عنوان هديه ، پاداش،و... پرداخت ننموده وآنان را لديم نكرده الت در غير اينصورت قرار داد فسخ وكليه خسارات       

 وارده بر حسب تشخيص طرف او  اا طرف دوم دريافت خواهد گرديد.

ضوع قرا  -8-8 صورتيكه خالف اين  طرف دوم اجااه انتقا  يا واگذاري مو ر داد بدون اجااه طرف او  را ندارد در 

امر محقق گردد قرار داد فسخ وطرف دوم مكلف الت كليه عوارض قانوني وخسارات كه طرف او  تعيين مي نمايد  

 پرداخت كند

ضمانت نامه مورد قبو  امو   -7-8 ضمين انجام تعددات مندرج در اين قرار داد يک فقره  ر ماتي طرف دوم به عنوان ت

 وفق آيين نامه تضمين براي معامالت دوتتي به طرف او  تحويل نمايد.

 تعديل قيمت در قرار داد صورت نميگيرد-6-8

شرايط عمومي مربوطه         -7-8 لت تابع احكام كلي و شرايط ومواردي كه در اين قرار داد پيش بيني نگرديده ا لاير 

 الام االتباع خواهد بود.قرار داد ها وقوانين جاري مكلف بوده وبراي طرفين 

 عدم رابطه التخدامي كليه كاركنان كه در ارائه خدمات تولط طرف دوم بكار گرفته خواهند شد با طرف او  -01-8

 آئين نامه11رعايت تعرفه هاي مصوس در مورد ارائه خدمات منطبق بر ماده  -00-8

 

 

 

 



 

  

 :فسخ قرار داد:7ماده

ما  وكم كاري ويا عدم انجام تعددات و... با يک هصووورت عدم رضووايت اا نحوه كار مجري ويا هرگونه اطرف او  حق دارد در  -1-7

رواه بدون پرداخت غرامتي قرار داد را بصوووورت يک طرفه قسوووخ نمايد وطرف دوم حق هيچ گونه اعتراض وادعايي           15اخطار كتبي  

 اي اخذ شده ولاير اقدامات قانوني وصو  خواهد گرديد.نخواهد داشت وخسارات وارده بنابر تشخيص كار فرما اا تضمين ه

عدم رعايت تعددات،ضوووابط ودلووتوراتعمل هاي ابالغ شووده اا لوووي طرف او  تولووط طرف دوم پس اا تذكر كتبي ناظر ودر     -4-7

 صورت عدم اقدامات اصالحي موجب فسخ الت.

 آيين نامه موجب فسخ الت.11عدم رعايت تعرفه هاي ارائه خدمات مطرح در ماده  -3-7

 :حل اختالف ورليدگي به تخلف6ماده 

آئين نامه خواهد بود در صورت اختالف موضوع  8و5مقام ذيصالح در رليدگي به تخلفات طرف دوم قرار داد كار گروه مرتبط با ماده 

تعيين تكليف خواهد گرديد در غير اينصورت با مراجعه به مراجع قضايي موضوع حل وفصل اا طريق گفتگو ومذاكره مابين طرفين 

 خواهد گرديد.

 :قوه قاهره7ماده

لاس        در صورت وجود حاتت قاهره بنحوي كه امكان انجام تعددات به هيچ وجه فراهم نباشد قرار داد فسخ وبا وضع قبل اا حاتت قاهره بر ا

 س بعمل مي آيد.كليه شرو  وتعددات تسويه حسا

 :الناد قرارداد15ماده

 جدو  اجراي امان بندي 1-15

 فدرلت بداي خريد خدمات -4-15

 :فسخ قرار داد11ماده

 .نسخه تنظيم وهر نسخه حكم واعتبار قانوني دارد  چداردر بند41تبصره و2و ماده11اين قرار داد در 

 

 امضاءطرف اول

    --------- 

 امضاء طرف دوم

--------  

--------- 

 كارشناس حقوقي



 


