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 "صًرت اجارٌبٍ ياقع دربیمارستان امام حسیه )ع( داوشگاٌ  یتخصص کیىیکلداريخاوٍ قزارداد ياگذاري "

هبًَى تٌظين ثخطي اص هوشسات هبلي دٍلت  جْت     88ٍ  33ٍ ثبتَجِ ثِ هَادايي هشاسداد دس اجشاي اّذاف ثشًبهِ پٌجن تَسؼِ 

ًبسگشٍُ ًبّص تػذي گشي ٍ ٍاگتزاسي    28/4/97هَسخِ  40580/110ٍ عي هجَص ضوبسُ ثِ ثخص ؿيش دٍلتي  اجبسُ داسٍخبًِ 

دس چْبسچَة هوشسات هتبًَى هبلتي ٍ   ٍ ّوچٌيي .........هَسخِ  0.........ثِ استٌبد غَستجلسِ ضوبسُ ٍ  خذهبت ساله  داًطگبُ

 :هٌؼوذگشديذ عشكيي ثييريل هٌذسجبت  هشاسداد حبضش ثب ضشايظ ٍ 1376هستأجش هػَة 

 طزفیه قزارداد:-1مادٌ

ثتِ ػٌتَاى    حويذ ًالليبى هوتذم دًتش ثِ ًوبيٌذگي آهبي داًطگبُ ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي ٍ دسهبًي ضبّشٍد  :مًجز

هؼبًٍ  تَستؼِ هتذيشي  ٍ هٌتبثغ    -سبختوبى الجشص-ضْشى الجشص-ضبّشٍدثِ ًطبًي:  تَسؼِ هذيشي  ٍ هٌبثغ داًطگبُ  هؼبٍى

 32392817تللي

 ............................................................................................................................................................................ :مستأجز

 :مًضًع قزارداد - 2مادٌ 

ثػَست اجبسُ هَه  ثِ هٌظَس اسائِ خذهبت ياقع دربیمارستان امام حسیه )ع( داوشگاٌ  یتخصص کیىیکلداريخاوٍ هحل ٍاگزاسي 

هػشكي ٍ تجْيضات پضضٌي ، كشآٍسدُ ّبي آسايطي ثْذاضتتي ،   هلضٍهبت داسٍيي ، لَاصم ثشاي ثيوبساى ٍ داسٍيي ٍ ػشضِ داسٍ 

هغتبثن هجتَص هؼبًٍت  ؿتزا ٍ داسٍ      ييضيش خطي ٍ ؿزاّبي ًوٌي ضيش خَاساى ، هٌول ّبي ؿزايي سطيوي ثيوتبساى ستشپب  

 .داًطگبُ

  هي ثبضذ.ٍصاست هتجَع حست دستَسالؼول ّبي اثالؿي هستبجشهٌلق ثِ اسائِ خذهبت داسٍيي  :1تبصزٌ 

 ايي هشاسداد ػالٍُ ثش تجؼي  ًبهل اصهَاًيي ٍ هوشسات جبسي ًطَس هطوَل هبًَى هَجش ٍ هستبجش هػَة   :2تبصزٌ 

 هؼبهالتي داًطگبُ  هي ثبضذ. هبلي ٍٍ آئيي ًبهِ  1376سبل 

 هلضم ثِ پزيشش آى اس .ضشايغي سا ًِ الصم هي داًذ ثِ ايي هشاسداد الحبم ًوبيذ ٍ هستبجش  غَست ضشٍستتجػشُ: هَجش هيتَاًذ دس

 مذت قزارداد : -3مادٌ 

 ثبضذ. هي  ضوسي يٌسبلثِ هذت  ................ لـبي  ........... اصتبسيخ

هشاسداد دس غَست تَاكن ًتجي عشكيي ٍ ثب اكضايص اجبسُ ثْبي هبّيبًِ ثشاثش ًظش ًبسضٌبسبى خجشُ داًطگبُ ثذٍى  ايي :3تبصزٌ 

 ثشگضاسي هجذد تطشيلبت ٍاگزاسي هبثل توذيذ هي ثبضذ.

س هستبجش حن تؼغيل ًشدى داسٍخبًِ سا ثذٍى ًست هجَص اص هؼبًٍ  ؿتزا ٍ داسٍي داًطتگبُ ًتذاسد ٍ الصم است  د     :4تبصزٌ 

 غَست ػذم توذيذ هشاسداد، تب ػوذ هشاسداد ثب هستبجش جذيذ ًسج  ثِ تذاٍم اسائِ خذهبت داسٍيي ثب ضشايظ هجلي اهذام ًوبيذ.

 مًرد اجارٌ : -4مادٌ 

داسٍيي جْ  اسائِ خذهبت ياقع دربیمارستان امام حسیه )ع( داوشگاٌ  یتخصص کیىیکلداريخاوٍ ٍاگزاسي هحل  ػجبست اس  اص

ًليٌيي  ثيوبسستبى اهبم حسيي )ع(هتشي اهبم )آي  الِ تَحيذي(  28اًتْبي خيبثبى -دس ضبّشٍدٍاهغ هتشهشثغ  60ثِ هتشاطًل

 ثِ اًضوبم ًليِ هتؼلوبت ٍ هٌضوبت اص جولِ  تخػػي داًطگبُ ػلَم پضضٌي ضبّشٍد 

 

 

 : شماره

 : ريختا

 



2 

 

تبييذ هستبجش خَاّذ آة،ثشم،تللي،دستگبّْبي ثشٍدتي ٍ حشاستي ٍ سبيش هلضٍهبت هغبثن غَست جلسِ اي ًِ ثِ 

 سسيذ.

 مبلغ اجارٌ : -5مادٌ 

هستبجش هتؼْذ اس  اجبسُ  هي ثبضذ. ........................................بًِ اجبسُيٍ هجلؾ هبّ ..........................................هجلؾ ًل اجبسُ 

داًطگبُ ثٌبم  ضبّشٍدهشًضي  سكبُ ًضد ثبًي  181088824ثِ حسبة ؿيش هبثل ثشداض  ضوبسُ  هبّيبًِ سا دس پبيبى ّش هبُثْبء 

ًوبيذ. ضوٌبً ٍاسيض ٍجَُ اجبسُ ثبيذ ثِ ضٌلي ثبضذ ًِ  هَجش اهَس هبلياغل كيص سا تحَيل  ٍاسيض ٍ ػلَم پضضٌي ضبّشٍد

 ًذاضتِ ثبضذ. ثِ داًطگبُ )هَجش(هستبجش دس پبيبى هشاسداد ّيچگًَِ ثذّي ثبث  اجبسُ 

سٍص اص سش سسيذ هَجت حن كسخ هشاسداد ٍهغبلجِ خسبسات ٍاسدُ  10ػذم تبديِ ّش هسظ اص هبل االجبسُ ظشف هْل  : 5تبصزٌ

 ، خَاّذ ثَد.هَجشثِ 

هستبجش هٌلق اس  جْ  اهَال ٍ لَاصم تحَيلي ضوبً  هؼتجش ثبًٌي ثشاثش ًظش ًبسضٌبسبى خجشُ داًطتگبُ   :6تبصزٌ

 يذ.تحَيل هَجش ًوب

 :مًجزتعهذات  -6مادٌ

 .ثبضذ هي هَجش ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ تؼويشات اسبسي ًٍلي عجن ًظشدكتشكٌي ٍهٌْذسي داًطگبُ  ثشػْذُ -1-6

 هستتبجش ثِ  سٍص 10ظشف هذت  توبهبً ٍغَل اص سبصهبًْبي ريشثظ ثب تبييذ ًبظش هشاسدادپس اص  گش سبصهبى ّبي ثيوِ سْن -2-6

 گشدد.پشداخ  

يب پتس   دس پبيبى هشاسداد، هشاسداد  هستبجشي اصسَي ياختيبس داسد دسغَست ػذم پشداخ  هغبلجبت ضشًتْبي داسٍ هَجش-3-6

حسبة ثب ضشًتْبي داسٍيتي اهتذام ٍهتبثوي     هغبلجبت ٍي جْ  تسَيِ اصهشاسداد ًسج  ثِ ًسش دس حيي  هب2ُاص گزض  هذت

 .ساپشداخ  ًوبيذ

 ًوبيذ. هؼشكيًتجب  هستبجشثِ هشاسداد ػٌَاى ًبظش ِ ثهَظق اس  يي ًلش سا  هَجش-4-6

هَظق اس  پس اص تؼييي پيوبًٌبس ًسج  ثِ هؼشكي ٍي ثؼٌَاى عشف هشاسداد داسٍخبًتِ ثتِ ضتشً      هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍ-5-6

 وشاُ ًوًَِ هْش ٍاهضبء اهذام ًوبيذ .ّ ّبي داسٍيي ثِ

پيوبًٌبس ثِ ضشً  ّبي داسٍيي تبًيذ خَاّذ داض  ًِ تؼْذي دس دس ٌّگبم هٌبتجِ جْ  هؼشكي ٍ هؼبًٍ  ؿزا ٍ داس :7تبصزٌ

  ٍ ّيچگًَِ هسئَلي  سا دس ايي صهيٌِ ًوي پزيشد.ثِ ًليِ ضشً  ّبي داسٍيي ًخَاّذ داض   پشداخ  ثذّي ٍ تؼْذات خشيذ هجبل

 :مستاجزتعهذات  -7مادٌ 

عتَس  ِ ث هي تَاًذ هشاسداد سا هَجش ،دس غَست احجبت هَضَع ثِ ؿيش ًذاسد  سا ًالًٍ جضاً حن ٍاگزاسي هَسد هشاسدادهستبجش-1-7

 ًسش ًوبيذ.هستبجش ٍاسدُ سا اص هحل هغبلجبت  جبًجِ  كسخ ٍ خسبست يي

هلضٍهبت داسٍيي ، لَاصم هػتشكي ٍ تجْيتضات پضضتٌي ) اص    ( ، ضشًتْبي هجبص پخص داسٍاص )هتؼْذ اس  داسٍ  هستبجش-2-7

يب تَليذ ًٌٌذُ هَسد تبييذ ٍ داساي هجَص اص اداسُ ًل تجْيضات پضضٌي ٍ يب سبصهبى ؿزا ٍ ًوبيٌذگي سسوي ٍ اغلي ٍاسد ًٌٌذُ 

 ِثت  سػبي  هَضَع هبدُ يتي  داسٍخبًِ ثب داسٍ( ، كشآٍسدُ ّبي آسايطي ثْذاضتي )داساي هجَص اص سبصهبى ؿزا ٍ داسٍ (هَسد ًيبص

م  ثِ جتضء  ( تبهيي ًوبيذ ٍ دسخػَظ تجؼبت ًبضي اصًوجَداهالتبئيذ ًبظش داسٍيي داسٍسبص ) ًيلي  هغلَة ، حذاهل هيو  ٍ ... 

پبسخگَ ٍ هلضم  دس ثشاثش هشاجغ هبًًَي،ثِ غَست كشاگيش ٍ ػوَهي ثبضذ  بًٍ  ؿزا ٍ داسٍ داًطگبُتبييذ هؼ هَاسدي ًِ ًوجَد ثِ

 ثِ ججشاى خسبست خَاّذثَد.
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پشداخ  هغبلجبت ثيوِ اي ٍ هطتٌالت هتبلي هستتبجش( ثتش     تبهيي ًليِ ّضيٌِ ّبي داسٍيي تح  ّش ضشايغي)ػذم  :8تبصزٌ 

 ػْذُ هستبجش هي ثبضذ ٍ هَجش ّيچ گًَِ هسئَليتي دس هجبل آى ًذاسد.

هَظق ثِ سػبي  ًليِ هَاًيي ، آييي ًبهِ ّب ، ضَاثظ ٍ دستَس الؼول ّبي ٍصاست ثْذاضت  دسهتبى ٍ آهتَصش     هستبجش-3-7 

ٍي داًطتگبُ هشاتتت سا اص   داًطگبُ ثَدُ ٍ دس غَست ثشٍص تخلق هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسپضضٌي ٍ اثالؿيِ ّبي هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍي 

 ػالح پيگيشي خَاّذ ًوَد.هشاجغ ري

 هي ثبضذ. هشاسداد ثب ثبصسسيي داًطگبُ ٍ ًبظشًبهل ّوٌبسي  هٌلق ثِ هستبجش-4-7

 داضتِ ثبضذ. هستبجشًَِ استجبط اداسي ٍ هبلي ثب داسٍخبًِ ًجبيذ ّيچگ هشاسدادداسٍسبص ًبظش :9 تبصزٌ 

پشداخ  ًليِ حوَم ٍ هضايبي ًبسًٌبى هشثَعِ ٍهبليبت هتؼلوِ ثِ داسٍخبًِ دسعَل دٍسُ هشاسداد هغبثن هَاًيي جبسي ثِ  -5-7

الصم اص سبصهبى تبهيي اجتوبػي ، اهَس هبليتبتي ٍضتشًتْبي تَصيتغ     هتؼْذ ثِ اسائِ  هلبغبحسبة هستبجشثَدُ ٍ هستبجشػْذُ 

عشف هشاسداد دس پبيبى هشاسداد هي ثبضذ )دسضوي حوَم هٌذسد دسايي ثٌذ ثذٍى هيذ حػش حن السؼي ، ًتبسهضد  ًٌٌذُ داسٍيي 

، دستوضد خسبسات اخشاد ،  سٌَات ، ثي، ػبئلِ هٌذي ، هشخػي ، پبداش ٍؿيشُ هي ثبضذ(. ّوچٌيي ّشگًَِ دػتبٍي ًبسًٌتبى   

ّيچگًَتِ هستئَليتي دس هجتبل     هتَجش ، ٍ هي ثبضذ هستبجشػْذُ  ِث ٍ هشاجغ اداسي داسٍخبًِ دس هحبًن هضبيي ٍ ٍصاست ًبس

 .ًخَاّذ داض هسبئل يبد ضذُ ًذاضتِ ٍ 

ِ    گيشدهتؼْذ اس  اكشادي ثٌبس  هستبجش-6-7  ًِ اص ساله  جسن ثشخَسداس ثبضٌذ ٍ اسائِ ًبست ثْذاضتي ٍ غتح  هتضاد ثت

 الضاهي اس  . هَجش

ٍ ثشاثتش دستتَسالؼول ٍ ستبػ     ثب حضَس هسئَل كٌتي   سٍصاًِغَست ِ ث هستبجشاسائِ خذهبت هشاسداد كي هبثيي تَسظ  -7-7

هتذت  ِ اص هَجش حتي ث ثذٍى ًست هجَص حن تؼغيل ًشدى داسٍخبًِ سا هستبجش ٍهؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍ هي ثبضذ اثالؿي اص عشف 

ثغَس يٌجبًجِ  كستخ   هي تَاًذ هشاسداد سا هَجشًذاسد ٍچٌبًچِ ايي اهش هَجت اخالل دس اسائِ خذهبت داسٍيي گشدد  يي سبػ 

 ًوبيذ. بت ًسشهغبلج سا اص هحل)حذاهل هؼبدل ًل هجلؾ اجبسُ (ٍاسدُ  خسبست ٍ

دسغذ ضشايت سَد ٍ ّضيٌِ ّبي خشدُ كشٍضي ًبال ٍ آييي ًبهِ حن كٌي ،سػبي  هوشسات ٍ تؼشكِ ّبي دٍلتي ) اص جولِ -8-7

ّبي ٍصاست ثْذاض ، دسهبى ٍ آهتَصش پضضتٌي دس خػتَظ     ٍ ضَاثظ هشثَعِ هػَة ٍصاست غٌؼ  هؼذى ٍ تجبست ( ٍ تؼشكِ

 هستبجشحن كٌي ، هيو  داسٍ ، لَاصم هػشكي، تجْيضات پضضٌي ، هلضٍهبت داسٍيي ، كشآٍسدُ ّبي آسايطي ٍ ثْذاضتي تَسظ 

 .الضاهي اس 

داسٍستبص  بست تح  ًظت )اثالؿي ٍصاست هتجَع ٍ حَصُ هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍي  داًطگبُ هتؼْذ اس  ًليِ هػَثبت  هستبجش-9-7

 سا اجشا ًوبيذ . هي ضَد  اثالؽ  ثِ ٍيَست ًتجي ًِ تَسظ هؼبًٍ  هشثَعِ ثِ غ (ًبظش هشاسداد

حبًن ثشهشًتض   ٍ هَاًييًٍليِ ًبسًٌبى تح  اهش ٍي هلضم ثِ سػبي  هوشسات اخالهي ٍضئًَبت اسالهي ٍضَاثظ  هستبجش-10-7 

ًستج  ثتِ    هستتبجش ٍ ٍاحذّبي دٍلتي هي ثبضذ ٍدسغَست ػذم سػبي  هَاسد هزًَس تَسظ يٌي اصًبسًٌبى ٍاػتالم آى ثتِ   

لي  تجليـبتي سيبسي هوٌتَع ٍتجليـتبت پضضتٌي ثشاثتش     ثذيْي اس  ّشگًَِ كؼب.جبيگضيٌي ٍي دساسشع ٍه  اهذام هي ًوبيذ

 ثبضذ. ثالهبًغ هي هَجشهوشسات ٍ ثب جلت ًظش 

ٍيب هشاجؼيي هشًضيب اضخبظ حبلج حويوتي   هَجشهسئَل ججشاى ًليِ خسبساتي ًِ اصجبًت اٍ ًٍبسًٌبى ٍي ثِ  هستبجش-11-7

ّبي حوَهي ًبسًٌبى   ضذُ ساكغ  هسئَلي  يبد ِ ًحَث هستبجشيب حوَهي ديگش ٍاسدهي گشدد هي ثبضذ. .ثذيْي اس  هسئَلي  

 هزًَس دسهجبل اضخبظ حبلج ٍهشاجغ هضبيي ًخَاّذ ثَد.

تجْيضات پضضٌي ثش اسبس آختشيي دستتَس الؼوتل اسستبلي اداسُ ًتل تجْيتضات        ًحَُ تَصيغ ٍ ػشضِ سػبي  ضَاثظ-12-7

 دسهبى ٍ آهَصش پضضٌي ضشٍسي اس  .  ،پضضٌي ٍصاست ثْذاض  
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 هي ثبضذ. هستبجش ججشاى خسبست ٍاسدُ ثب ًظش دكتش كٌي داًطگبُ  ثشػْذُ يب پشداخ  ّضيٌِ ّبي جضيي ٍ -13-7

هتؼْذ اس  ًِ ّضيٌِ ّبي ضبسط ) گبص ، تللي ، ثشم، آة( سا ثِ ًسج  هستبح  اضتـبل ضتذُ اصكضتبي هليتذ       هستبجش-14-7

س  دس غَست ػذم پشداخت  اص هحتل   ا ثذيْيپشداخ  ًوبيذ.  هَجشثِ  ٍ ثب ًظش دكتش كٌي داًطگبُ ًليٌيي تخػػي داًطگبُ

 هغبلجبت ًسش هي گشدد .

ًيضاهشاس داسد ًتِ ّيچگًَتِ ٍجْتي     هستبجشاهشاس داسد ًِ جْ  اجبسُ داسٍخبًِ، سشهللي دسيبك  ًٌشدُ اس  ٍ هَجش-15-7

دس خػتَظ  پشداخ  ًٌشدُ  اس  ٍحن ّيچگًَتِ ادػتبيي    هَجشتح  ػٌَاى حن ًست ٍپيطِ ٍغٌلي ٍسشهللي ٍؿيشُ ثِ 

 .سشهللي،حن ًست ٍ پيطِ ٍ.....سا ًخَاّذ داض 

هتؼْذ اس  ثشاي ّشضيل  ًبسي يي ًلش دًتش داسٍسبص ثؼٌَاى هستئَل كٌتي ثتب تبييتذ هؼبًٍت  ؿتزاٍداسٍ        هستبجش-16-7

داسٍخبًِ ثب تَجتِ ثتِ هتَاًيي ٍ    ًبسي ًَث  ّش  داًطگبُ دسهحل هزًَسهؼشكي ٍ هستوش ًوبيذ ٍ تؼذاد هسئَليي كٌي ضبؿل دس

ثِ غَست دائتن دس صهتبى اسائتِ ختذهبت      هستبجشضَاثظ جبسي )آئيي ًبهِ داسٍخبًِ ّب( تؼييي هي گشدد ٍ حضَس هسئَل كٌي 

 الضاهي اس .

) هوْتَس ضتذُ ثتِ    داسٍيي ٍتجْيضاتي تػَيش كبًتَس ًليِ اهالم دس غَست دسخَاس  هَجش  هتؼْذ هي گشدد هستبجش-7– 17

ٍ ًتبظش   هَجشًِ اصضشًتْبي هؼشكي ضذُ دٍلتي ثػَست سْويِ دسيبك  هي ًوبيذ سا ثِ ّوشاُ ليس  هػشف ثِ ( هستبجشهْش 

 تحَيل ًوبيذ.هشاسداد 

تؼتذاد ٍ... (   –ػٌَاى اهَال  –ثب هطخػبت ) سديق  )هغبثن غَستجلسِ(ًليِ اهَال هٌوَل ٍؿيش هٌوَل ثطشح پيَس  -18-7

 سا ًذاسد.داسٍخبًِ  حن جبثجبيي ٍ خبسد ًشدى اهَال اص هستبجشگشديذُ ٍ  هستبجشتحَيل 

% ًتل  30ضوبًتٌبهِ هؼتجشثبًٌي ثتِ هجلتؾ    تؼْذهتؼْذ اس  جْ  تضويي اًجبم هلبد هشاسداد ٍ حسي اًجبم  هستبجش-19-7

ًِ دس غَست سػبي  ًبهل هلبد هشاسداد ٍ تسَيِ حسبة ًبهل  ًوبيذ. داًطگبُتحَيل اهَس هبلي  سيبل( ..............) ثِ هجلؾ اجبسُ 

 هي ثبضذ .  ثِ اسائِ ضوبً  ًبهِ ثبًٌي كَم  تٌليز هشاسداد هٌَطٍ تأئيذ هَجش ٍ داسٍسبص ًبظشهشاسداد هبثل استشداد اس .

 ثبضذ. ًوي 1337هطوَل هبًَى هٌغ هذاخلِ ًبسًٌبى دٍل  دسهؼبهالت دٍلتي هػَة ديوبُ  اهشاس هي ًوبيذًِ هستبجش-20-7

ًل هَجَدي داسٍخبًِ اػن اص داسٍ، هلضٍهتبت داسٍيتي ٍ   هشاسداد هستبجشثِ  هَجشدس غَست اًتوبل داسٍ ٍ تجْيضات اص  -21-7

هؼبًٍت  ؿتزا ٍ داسٍ    هحتتشم هؼبًٍ  تَستؼِ ٍ ًوبيٌتذُ    هحتشمٌذُ لَاصم ٍ تجْيضات پضضٌي ٍ اهالم ثْذاضتي ثب حضَس ًوبي

هي ثبيس  ثب اهستبط   هستبجشغَست ثشداسي ٍ اسصش سيبلي آى ثِ هيو  سٍص هحبسجِ هي گشدد ًِ  هستبجشٍ  هَجشداًطگبُ ، 

كتشٍش   ثِ ًبم 181088630 ثِ حسبة ؿيشهبثل ثشداض  ضوبسُ هغبثن غَستجلسِ تحَيلي اسصش سيبلي اهالم هزًَس ساهبِّ  8

تحَيتل   هتَجش ٍاسيض ٍ كيص پشداختي سا ثتِ  داسٍ ٍ لَاصم هػشكي ثيوبسستبى اهبم حسيي )ع( ثبًي سكبُ ضؼجِ هشًضي ضبّشٍد 

 .ًوبيذ 

 داسٍّبي تحَيلي ضوبً  هؼتجش ثبًٌي ثِ هَجشتحَيل ًوبيذ. ثذّي دسهجبل هستبجش هَظق اس  :11تبصزٌ 

 .حن تـييش ًبسثشي دس هحل اجبسُ سا ًذاسد هستبجش-22-7

ٍ  هزًَس هسئَل هي ثبضذ ّبي هَاًيي ًبس ثَدُ ٍ دس هوبثل سبصهبى ػبي  هَاًيي تبهيي اجتوبػي ٍهتؼْذ ثِ س هستبجش-23-7

 ّيچگًَِ هسئَليتي دس ايي خػَظ ًذاسد. هَجش

حسبة )هلبغبحستبة (اص ضتشً  ّتبي پختص داسٍ     حسي اًجبم ًبس هٌَط ثِ اسائِ تسَيِ  ضوبًتٌبهِ ثبًٌياستشداد -24-7

ٍ ستبصهبى   اجتوتبػي  حسبة سبصهبى تتبهيي ؼبهلِ ثب ثيوبسستبى،تبييذيِ ًبظشداسٍيي، هلبغبٍتجْيضات پضضٌي سسوي عشف ه

 هبُ پس اص اتوبم هشاس داد هي ثبضذ .3ّبي هبليبتي حذاًخش تب 

ثِ ضشً   داًطگبُػٌَاى عشف هشاسداد ِ داد ثجْ  هؼشكي خَد تب پبيبى هشاس داسٍسبص هَظق ثِ سبخ  هْش هستبجش-25-7

 ّبي داسٍئي ، تجْيضات پضضٌي ٍ كشآٍسدُ ّبي ثْذاضتي هي ثبضذ.
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اًضتوبم استٌبد ٍسٍدي   ِ هٌلق اس  هستٌذات هبلي اص جولِ اغل ٍ تػَيش كبًتَس ّبي خشيذ ًليِ اهتالم ثت   هستبجش-26-7

 داسٍخبًِ اسائِ ًوبيذ. هشاسدادثبصسسيي داًطگبُ ػلَم پضضٌي ٍ ًبظش دس سيستن سا ثِحج   هشثَعِ

اص ًتجتي   ثذٍى ّوبٌّگي ٍ ًست هجتَص  داسٍخبًِ سا ثِ خبسد اصتحَيلي اص هَجش )داًطگبُ( اهَالحن خشٍد  هستبجش-7- 27

 ٍ هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍ داًطگبُ ًذاسد.ب ّوبٌّگي ًبظش داسٍيي داسٍسبص ي هَجش

)ًليِ ضشًتْبي پخص داسٍيياصهلبغبحسبة  پشداخ  ثذّي ٍ دسيبك ًسج  ثِ پبيبى هشاسداد هٌلق اس  دس هستبجش-28-7

 .(اهذام ًٌذًِ اصآًْب خشيذ ًشدُ اس )تجْيضاتيضشًتْبي پخص (ٍضشًتْب

ًوبيتذ ٍ دس غتَست    هتَجش هتؼْذ اس  دس پبيبى هذت هشاسداد يب لذي اللسخ هَسد اجبسُ سا تخليِ ٍ تحَيتل   هستبجش -29-7

سيبل ػالٍُ ثتش اجتبسُ    ...........هبّبًِ هؼبدل  اجبسُ هجلؾ دسغذ دُتخلق ، هتؼْذ اس  تب سٍص تخليِ ٍ تحَيل هَسد اجبسُ سٍصاًِ 

 پشداخ  ًوبيذ.   هَجشثْبء هبّيبًِ ثِ 

 پيوبًٌتبس كؼلتي   ،هيستش ًطتَد   دس غَستي ًِ اًتخبة پيوبًٌبس جذيذ هجل اص پبيبى يبكتي هذت هشاسداد پيوبًٌبس كؼلي -30-7

هجٌتي ثتش توذيتذ    ( ٍ ثب هجَص ًويتِ ٍاگزاسي هبُ دٍ )حذاًخش تب تب اًتخبة پيوبًٌبس جذيذشاسداد ٍپبيبى هذت ههَظق اس  دس

 اداهِ دّذ. داسٍخبًِثِ كؼبلي  خَد دس هذت هشاسداد پيوبًٌبس كؼلي 

 ثبضذ . يلجبس كشم ثشاثش دستَسالؼول ّب ثِ ػْذُ هستبجش ه ييٍ تبه ِيتْ-31-7

 ثبضذ . يًبس ثِ ػْذُ هستبجش ه هحل يوٌيًٌبت ا  يسػب ٍ يليتحَ ليٍسب ِيًل يًگْذاسٍ حلظ،حشاس -32-7 

 .ثبضذ يٍ رّبة ثِ ػْذُ هستبجش ه بةيا سيؿزا ٍ سشٍ ييٍ تبه ِيتْ -33-7

 ذييت ثَدُ ٍ ثتِ تب  يتخػع ٍ تجشثِ الصم دس اهشخذهبت داسٍ سسبً يداسا ذيضذُ تَسظ هستبجش ثب يشيثٌبسگ يشٍّبيً -34-7

 .ثشسٌذ )هؼبًٍ  ؿزا ٍ داسٍ(هَجش دستگبُ

-ّبي حستبثذاسي هبثلي   ثشسذ.ٍتبييذ داًطگبُ  ثِهستبجش هي ثبيس  تَسظ داسٍخبًِ ًشم اكضاس سيستن  ساُ اًذاصي -35-7

 سا داضتِ ثبضذ. كٌي ٍ اًجبسداسي

 هي ثبضذ.هستبجشصهبى تحَيل عجن غَستجلسِ ثِ ػْذُ  گشهبيص ٍسشهبيص داسٍخبًِ اص تللي ، گبصٍتبهيي آة ،ثشم،-36-7

هستبجش هجبص ثِ پزيشش ٍ اسائِ سشٍيس ثِ هشاجؼيي خبسد اص ثيوبسستبى )ثب ًسخِ ٍ ثذٍى ًسخِ( ًيست  ٍ ًجبيتذ اص   -37-7

 ثبص ًٌذ.هحل داسٍخبًِ ثِ ثيشٍى دسي 

 هستبجش هَظق اس  دس پبيبى ّشهبُ غَستحسبة سبصهبى ّبي ثيوِ گش تَام ثتب ًستخ داسٍيتي ٍ كبيتل الٌتشًٍيٌتي      -38-7

ثيوبسستبى اهبم حسيي )ع( تْيِ ٍ ًسج  ثِ تحَيل ٍاحذ هتزًَس اهتذام   ثب ّوبٌّگي حسبثذاسي سشپبيي سا  )سي دي( هشثَعِ

   .ًوبيذ

 قزارداد:شزایط ي تعهذات عمًمی  -8مادٌ 

آييي ًبهِ هؼبهالت دٍلتي ثب اػالى  10هبدُ  2% هَضَع هشاسداد سا ثِ استٌبد ثٌذ 25عشف اٍل هي تَاًذ دس غَست ًيبص تب  -1-8

 اكضايص دّذ. عشف دٍم دس ايي خػَظ حن ّيچگًَِ اػتشاضي ًذاسد.  ثِ ضشً  عشف هشاسداد ، ًبّص يب

ص هَاًيي ٍ هوشسات جبسي ًطَس ٍ آييي ًبهِ هبلي هؼبهالتي داًطگبُ، هطوَل هبًَى ايي اجبسُ ًبهِ ػالٍُ ثش تبثؼي  ًبهل ا -2-8

وَدًذ.ًًيض اس  ٍ عشكيي ثب اعالع ٍ آگبّي ًبهل اص هلبد هبًَى كَم ايي اجبسُ ًبهِ سا اهضبء 1376هَجش ٍ هستبجش دس سبل   

 مًارد فسخ يتعلیق ي تمذیذي اختالف قزارداد: -9مادٌ 

داوشگاٌ می تًاود در َر شرايط در صًرت عدم رضايت از وحًٌ اوجام تعُدات پیماوکار ي بٍ َر دلیل وسبت بٍ فسخ  -1-8

قرارداد )با اطالع قبلی يك ماٌ قبل ( بصًرت يك طرفٍ اقدام ومايد ي پیماوکار در ايه زمیىٍ حق َر گًوٍ شکايت، اعتراض يا 

 را از خًد سلب می ومايد. ادعايی 
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 داسٍخبًتِ، ست ثشٍص حَادث ؿيش هتشهجِ  اصهجيل جٌگ، آتص سَصي ،صلضلِ ، سيل، عَكبى ٍؿيشُ ٍآسيت جذي ثتِ  دسغَ-2-8

هشاسداد ثب سػبي  هوشسات هبًًَي ثِ حبل  تؼلين دسخَاّذآهذ ٍپس اص ثشعشف ضذى هَاًغ ٍثشهشاسي ضشايظ ػبدي ضوي توذيذ 

 .هذت هشاسداد ًسج  ثِ اجشاي آى اهذام خَاّذ ضذ

ًبظش داسٍيي داسٍسبص ٍ هؼبًٍ  ؿزا ٍ ًوي   ثِ ػْذُ  هستبجشاص ػولٌشد  ًظبست ثشحسي اجشاي هلبد هشاسداد ٍ اسصيبثي -3-8

 .خَاّذ ثَد داسٍ داًطگبُ

وبيتل ثتِ توذيتذ    سا اص توبيل ٍ يب ػذم ت هَجشثِ غَست هٌتَة هي ثبيس  هستبجشسِ هبُ هجل اص پبيبى هذت هشاسداد، -4-8

 ذ.هشاسداد هغلغ ًوبي

ًوَدًذ دس غَستي ًِ ثِ ّش ػل  هبلي ػشغِ ٍ اػيبى هٌبى هتزًَس   ٍ تؼْذ خبسد الصم اهشاسعشكيي هشاسداد ضوي ػوذ  -5-8

هشاسداد، اداهِ ٍاگزاسي هلي كَم سا ًبى لن يٌي تلوي ًوبيذ ًسج  ثِ كسخ ايي هشاسداد يب اًتوبل هَضَع هشاسداد ثِ  2دس هبدُ 

 ًوبيذ.هٌبى ديگش دس اسشع ٍه  اهذام 

ًبهِ يب آئيي ّب دستَسالؼول ضَاثظ،هَاًيي، جشاي هشاسدادا ٍ استؼالم،ػوذچٌبًچِ دسّشهشحلِ اصهشاحل ثشگضاسي  :11تبصزٌ

اد تبثغ هوشسات جذيذ خَاّذ ثَد يب كسخ ًلي هشاسداد اثالؽ گشدد ايي هشاسدي اصهشاجغ ريشثظ هجٌي ثشتـييشهلبد هشاسداد ٍّبي

 سلت هي گشدد. هستبجشحن ّشگًَِ اػتشاؼ ٍ پيگيشي حوَهي هضبيي اص ٍ

 وسخ قزارداد:  :11مادٌ 

اهضتبء حٌتن    ًسخ پس اص ًِ ّشيي اص ُيٌسبى تٌظين گشديذًسخِ  چْبس دس ٍ تجػشُ 11 ٍ هبدُ 10 غلحِ ٍ 6 ايي هشاسداد دس 

 .داسًذ ٍاحذ سا
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