قرارداد خدمات انتظامی
مادهي  - 1طرفین قرارداد
این قرارداد وفق مصوبه شماره  .............مورخ  .......................شورای محترم پارک و همچنین صورتجلسه مورخ ................. ..کمیسیون
مناقصات بین پارک علم و فناوري خراسان به نمایندگی آقاي دکتر رضا قنبري که در این قرارداد اختصاراً پارک نامیده میشود
به عنوان «کارفرما» و از طرف دیگر شرکت  ............................به مدیریت عاملی آقای  ............................فرزند  ..................به شمار ه ی
شناسنامهی .....................صادره از  .........................به آدرس  .................................................. :و تلفن  .........................به شماره
ثبت  .................................مورخ .................................که در این قرارداد «پیم انکار» نامیده میشود منعقد میگردد.
مادهي  - 2موضوع قرارداد
حفاظت و نگهبانی از کل سایت پارک علم وفناوری خراسان  ،سایت مرکز رشد نیشابور و سایت مرکز رشد گناباد
مادهي  - 3مدت قرارداد
مدّت قرارداد این قرارداد از از تاریخ  1398/9/01لغایت  1399/8/30به مدت  12ماه میباشد
مادهي  - 4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ کل قرارداد .......................

ریال (  .ریال ) پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ي  : 1آنالیز سال آتی برابر مقررات اداره کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
تبصرهي  :2پرداخت مبلغ قرارداد مشروط به ارائه لیست حقو ق از طرف پیمانکار به امورمالی پارک و اخذ تاییدیههای امور اداری
خواهد بود.
مادهي  - 5وظایف و تعهدات پیمانکار
 - 1و ظایف پیمانکار موضوع این قرارداد عبارت است از انجام امور نگهبانی و انتظامات اموال دولتی ،اماکن ،تاسیسات و ساختمان سایت
پارک علم وفناوری خراسان  ،مرکز رشد نیشابور و مرکز رشد گناباد توسط  15نفر در طول شبانه روز (بیست و چهار ساعت) و در ایام
تعطیل که شامل حفاظت از تجهیزات  ،تاسیسات ،ساختمان و محیط و همچنین کنترل تردد کارکنان و مراجعین ،کنترل ترددهای
خودرو و وسایل نقلیه و ورود و خروج کاال از سازمان و ا نجام اقدامات به موقع اعم از جلوگیری از حوادث غیر متقربه و  ...می باشد.
 - 2در صورت برو ز اختالف بین کارفرما و پیمانکار مرجع حل اختالف دفتر امور حقوقی پارک علم و فناوری خراسان و در صورت بروز
اختالف بین شرکت و کارکنان تحت پوشش ،مرجع رسیدگی اداره کل کار و امور اجتماعی خواهد بود.
 - 3در صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه خدمات ارائه شده از سوی (پیمانکار) ،کارفرما پس از اعالم آخرین اخطار کتبی ظرف مدت
 15روز ،یک طرفه نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد کرد و کارفرما حق اعتراض را از خود سلب می نماید.
 - 4عواملی که جهت انجام ا ین قرارداد به کار گرفته می شوند باید دارای تحصیالت حداقل دیپلم به باال بوده و از نظر قانو نی بویژه
وضعیت نظام وظیفه نیز ممنوعیت به کارگیری نداشته باشند و آموزش نگهبانی را دیده باشند .همچنین الزم است که قبل از به
کارگیری مشخصات کامل آنها به حراست پارک تحویل شود.
 - 5هر یک از نیروهای به کار گرفته شده توسط موسسه (پیمانکار) برای این قرارداد الزم است گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم
اعتیاد به مواد مخدر را به حراست پارک ارائه نمایند.

 - 6عواملی که جهت انجام این قرارداد به کار گرفته میشوند باید از سالمت جسمانی ک امل برخوردار بوده و مورد اخیر به تایید یکی از

ادارات بهداشت رسیده باشد ،همچنین باید آموزش های الزم و بهداشتی را به کار بندد (ارائه گواهی صحت مزاج)
- 7عواملی که در بخشهای مختلف به کار گرفته میشوند صرفاً پرسنل پیمانکار (موسسه ) محسوب میشوند و هیچگونه ارتباط
استخدامی با پارک علم و فناوری خراسان نخواهد داشت.
 - 8پیمانکار مو ظف است کلیه حقوق پرسنل تحت پوشش را برابر ضوابط و مقررات اداره کل کار و امور اجتماعی پرداخت نماید و
نماینده کارفرما فقط بر نحوه پرداختها نظارت خواهد داشت و کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار،
قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی
و ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد.
پیمانکار نسبت به افتتاح حساب برای پرسنل اقدام و حقوق پرسنل را ب ه حساب آنها واریز نماید و کپی واریزی را به پارک (کارفرما)
هر ماه ارائه دهد.
- 9شرکت (پیمانکار) موظف است تعداد عوامل مورد نیاز کاری را جهت انجام امور نگهبانی و انتظامات از اموال دولتی ،اماکن و
تاسیسات در پارک علم و فناوری خراسان را با نظر حراست پارک به کار گیرد .هرگونه جابجایی عوامل مورد نیاز با ید به تایی د حراست
برسد.
 - 10س اعات کار کارکنان به کار گرفته شده بر اساس برنامه زمانبندی و شیفت تعریف شده توسط پیمانکار و قوانین اداره کار خواهد
بود.
 - 11پ رسنل (پیمانکار) موظفند برنامه حضور و غیاب مشخص داشته باشند و در صورت کم کاری پیمانکار پاسخگوی خسارات وارده
خواهد بود.
( - 12پیمانکار) نمی تواند تعهدات خود را چه جزئی و چه کلی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
( - 13پیمانکار) متعهد می گردد در پایان قرارداد از کلیه کارگران معرفی شده تسویه حساب انفرادی اخذ و تحویل کارفرما نماید.
 - 14ت هیه و تحویل لباس کارگران به عهده (پیمانکار) است.
 - 15هر یک از نیروهای نگهبانی پیمانکار که ب خواهند از مرخصی استفاده کنند قبالً باید جایگزین آنها توسط پیمانکار تامین باشد.
 - 16پ یمانکار متعهد گردید کلیه خسارات وارده به اموال از قبیل سرقت تجهیزات و وسایل متعلقه به پارک را جبران نماید .در همین
چهار چوب ضمانت نامه بانکی به شماره  ...................مورخ  . .....................را در اختیار کارفرما قرار میدهد تا در صورت ورود
خسارت بتواند خسارت متعلقه را جبران نماید.
 - 17پیمانکار موظف است در انتهای هر شیفت کاری گزارشات خود را به صورت مکتوب به اداره حراست پ ارک ارائه نماید.
- 18د ر صورت عدم رضایت کارفرما از نحوه کار پرسنل تحت پوشش پیمانکار  ،پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت  48ساعت
پس از اعالم کتبی کارفرما (پارک)نسبت به تعویض نیروی مورد نظر اقدام نماید.
 - 19ایاب و ذهاب پرسنل ،گشت موتور سیکلت  ،گشت خودرو  ،بعهده پیمانکار بوده و پار ک هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 - 20هزینه های سوخت به عهده پیمانکار می باشد.

مادهي  - 6تغییر مقادیر کار
با تشخیص وموافقت کارفرما مبلغ قرارداد تا میزان  %25قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

مادهي  - 7پیمانکار رسماً اعالم می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمانها و قراردادها نمی باشد و در هر مرحله از
کار که خالف آن ثابت شود کارفرما حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
مادهي  - 8الحاقیه
الحاقیه عبارت است از سندی که در خصوص موضوعها یا تصمیمهای جدید و با توافق طرفین ،اخذ ،تنظیم و به امضای طرفین میرسد
و جزو الینفک این قرارداد می باشد .ضمناً تقدم و مالک تصمیم گیری آخرین الحاقیه است.
ماده ي  – 9نظارت
نظارت بر حسن انجام کار و امور محوله به عهده مدیر حراست پارک بوده و در صورت تایید آنها مبلغ قابل پرداخت میباشد.
مادهي  - 10نسخ قرارداد
این قرارداد در  10ماده و  2تبصره و در  2نسخه با حکم واحد به امضای طرفین رسید.
پیمانکار

دکتر رضا قنبري
رئیس پارک علم و فناوري خراسان

