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 ذهاب دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی ایاب  و قرارداد

آقای دکتر یندگینمابا  011204013244و کداقتصادی  10442100041به شناسه ملی  دانشگاه عالمه طباطبائیاین قرارداد بین 

: دانشگاه به آدرس تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، کدپستی توسعه و مدیریت منابعمعاون  محمدرضا ویژه

به ............به شماره ثبت ...............از یک طرف و ،شودنامیده میدانشگاهدر این قرارداد که   00424114-13های  و شماره 1003400111

 .......................به نمایندگی ..............:تلفن : .............................................و به نشانی........... ....و کد اقتصادی......................ملی شناسه 

و مستند به  شود خوانده میشرکت که از این پس در این قرارداد ..................:و شماره تماس................: شماره ملیبه(مدیر عاملسمت )

شرح ذیل منعقد به1234/؟/؟و مورخ  0............/شماره جلسه نهایی کمیسیون مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی بهصورت

 :گرددمی

 موضوع قرارداد -1ماده   

نیم راه اتوبوس وسی نیم راه مینی نود  دانشگاه با استفاده از حداکثرموضوع قرارداد عبارتست از سرویس دهی ایاب وذهاب دانشجویان  

 :صورت روزانه ازبوس به

 خوابگاه سالمت به پردیس مرکزی دانشگاه و بالعکس:الف  

 و بالعکس ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی از خوابگاه همت به پردیس مرکزی: ب

 دانشکده علوم اجتماعی و بالعکسبه از خوابگاه معینیان :ج

 و بالعکس، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده ادبیات  ،از خوابگاه عضدی به پردیس مرکزی :د

 و بالعکس ، علوم اجتماعیاز خوابگاه رحیمی به پردیس مرکزی:ه

 و بالعکس علوم اجتماعیاز خوابگاه مطهری به پردیس مرکزی و دانشکده : و

 و بالعکس  دانشکده ادبیات از خوابگاه بهشتی به : ر

 به پردیس مرکزی و دانشکده علوم اجتماعی( عج)از خوابگاه حضرت ولیعصر : ز

 از خوابگاه فردوسی به دهکده ، ادبیات و بالعکس: م

 خوابگاه شهید گلعذاری به ادبیات ودهکده وبلعکس: ن

 خوابگاه ارشاد به دهکده وبلعکس :ل

 از تمام خوابگاهها به  مجموعه ورزشی پردیس وبلعکس:ه
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 مدت قرارداد  -2ماده   

 .باشدماه می 14مدت به 31/10/1318لغایت  11/10/1310مدت قرارداد از  

 .باشدمدت قرارداد با تشخیص دانشگاه تا دو ماه قابل تمدید می: تبصره

 و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -3ماده 

 ریال ............راه مینی بوس نیمو به ازای هر ( تومان ............)ریال  ...........راه اتوبوسنیممبلغ قرارداد هر  -2-1

. شودبرآورد می( تومان ...................)ریال ..................و برای ایاب و ذهاب در مدت قرارداد حدوداً به مبلغ ( تومان..............)

 .دانشگاه خواهد بودناظر قرارداد های تائید شده از سوی  پرداختی براساس تعداد سرویس بدیهی است مبلغ

 .پرداخت به صورت ماهانه و پس از کسر کسور قانونی و تائید حسن انجام کار از سوی ناظر صورت خواهد گرفت -تبصره

عنوان سپرده حسن انجام تعهدات را به پنج درصد از کل مبلغ قراردادنامه بانکی معتبر معادل شرکت موظف است ضمانت -2-0

نامه تا پایان مدت قرارداد نزد کار فرما بوده و پس از این ضمانت. نشگاه عالمه طباطبایی به امور مالی دانشگاه تحویل نمایددر وجه دا

 .به وی مسترد خواهد شد ناظر قرارداد،های مربوطه، به شرط تائید حسن انجام تعهدات توسط   ارائه مفاصا حساب

پایان مدت عیت ماهانه شرکت را جهت حسن انجام کار کسر خواهد کرد که در از صورت وض درصد 11دانشگاه هر ماه  -2-2

 .به وی مسترد خواهد شد ناظر قرارداد،توسط  کارهای مربوطه، به شرط تائید حسن انجام   قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب

 تعهدات شرکت -0ماده 

های تعیین  ها و مکان در زمانشود  که توسط ناظر قراداد تعین میهای مورد تقاضای دانشگاه  را  گردد سرویس شرکت متعهد می -0-1

 .شده با کیفیت مناسب تامین نماید

وظف ، شرکت مناظر قرارداددرصورت تغییر و جابحایی ویا اضافه وکم شدن تعداد سرویس های دربستی درخواستی از سوی  -0-0

 .گونه ادعایی نسبت به کم و زیاد کردن آن اقدام نمایداست بدون هیچ

صورت ماهانه تعیین و به شرکت اعالم بهناظر قرارداد ها توسط ها وبرنامه رفت و برگشت آنها ومینی بوستعداد نهایی اتوبوس -0-2

 .گردد که شرکت موظف به انجام آن استمی

های تمیز و دارای ها و شیشه، دارای برگ معاینه فنی و با ظاهر وصندلیها باید بدون عیب و نقص فنیها ومینی بوسکلیه اتوبوس -0-0

 .سیستم تهویه، سرمایشی و گرمایشی مناسب باشد

ثالث های الزم از جمله شخص شمسی به باال بوده و بیمه 1204میالدی یا  0444های مورد استفاده باید مدل ها ومینی بوساتوبوس -0-1

 .و سرنشین را دارا باشند
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های تعیین شده اقدام به سوار و تعیین و شرکت موظف است تنها در مکان  ناظر قراردادمکان سوار وپیاده شدن دانشجویان توسط  -0-4

 .پیاده نمودن دانشجویان نماید

نبوده و در صورت اثبات  1224دولتی مصوب نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت شرکت اقرار می -0-4

 .خالف آن هر گونه مسئولیت بر ذمه شرکت خواهد بود

های مختلف این قرارداد را کالً یا جزئاً به غیر، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر  دهی در مسیرشرکت حق واگذاری سرویس -0-0

 .را به هیچ عنوان ندارد

عهده شرکت است و دانشگاه هیچ و سایر مزایای قانونی رانندگان در چارچوب قوانین مربوطه به پرداخت حقوق، دستمزد، بیمه -0-3

 .گونه تعهدی در قبال رانندگان ندارد

شرکت موظف است از رانندگان متعهد و با تجربه، دارای برگه عدم اعتیاد، صبور، متین و برخوردار از آداب اسالمی استفاده  -0-14

 .سال الزامی است 21ای خواهران ، استفاده از رانندگان متاهل باالی ه در سرویس. نماید

ها و  های تعیین شده که منجر به تاخیر دانشجویان در رسیدن به دانشکده ها در مسیر موقع سرویسدر صورت عدم حضور ب -0-11

رارداد بابت آن مسیر از شرکت کسر خواهد های مربوطه شود، به تشخیص دانشگاه، مبلغی معادل ده برابر قیمت درج شده در قخوابگاه

 .عالوه شرکت موظف است هزینه انتقال در مسیر مربوطه را پرداخت نمایدبه. شد

در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی هر یک از رانندگان مثل عدم رعایت سرعت مناسب، برخورد نامناسب با دانشجویان  -0-10

، راننده متخلف را بر کنار و ( دانشگاه)ناظر قراردادو عدم رعایت شئونات اسالمی، شرکت موظف است حداکثر یک روز پس از اعالم 

                                             .    راننده دیگری جایگزین نماید

به منظور جلوگیری از سر و صدای تولید شده از موتور خودروها، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق همسایگان، شرکت  -0-12

کشیدن سیگار  موظف است رانندگان را توجیه نماید که تا قبل از حرکت، وسیله خود را در حالت خاموش قرار داده و در طول مسیر از

 .شستشوی خودرو در فضای دانشگاه ممنوع است ضمناً. خودداری نماید( غیر از رادیو)و پخش موسیقی 

نامه، کارت سالمت، مجوز رانندگی با اتوبوس شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهی شرکت موظف است تصویر مدارک رانندگان -0-10

دانشگاه  ناظر قرارداد یمه های الزم را در اختیار داشته باشد و به محض درخواست و همچنین مدارک خودروها شامل کارت ماشین و ب

 .ارئه نماید

تصادفات احتمالی و  مجوزطرح ترافیک، مثل جریمه پلیس، برگ تردد در سطح شهر، ، ، خودروهاکلیه امور مربوط به رانندگان  -0-11

 .در این موارد نداردعهده شرکت بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی غیره به

در صورت عدول شرکت از انجام هر یک از مفاد و بندهای قرارداد به تشخیص ناظر، پس از یک بار تذکر کتبی، جریمه به  -0-14

 :شرح ذیل برقرار می گردد
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 .تذکر کتبی دوم همراه با جریمه معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد. الف   

 .مه معادل دو درصد کل مبلغ قراردادتذکر کتبی سوم همراه با جری. ب   

 .تذکر کتبی چهارم همراه با جریمه معادل پنج درصد کل مبلغ قرارداد. ج   

 .نخواهد بود 0ماده  12بندو اعمال ( 5ماده 1بند)اعمال جریمه نافی حق فسخ قرارداد از سوی دانشگاه  :1تبصره    

چنانچه پس از تذکر چهارم، شرکت به تعهدات خود عمل ننماید، دانشگاه می تواند قرارداد را فسخ و کل سپرده حسن انجام  :2تبصره 

 .تعهدات شرکت  را ضبط نماید

شرکت موظف است نحوه برخورد مناسب با دانشجویان، پرسنل و ناظرین دانشگاه را به همکاران و کارگران خود آموزش داده و -0-14

و در صورت ایجاد مشکل یا نارضایتی، شرکت . برخورد، شوخی، مجادله و دخالت در امور غیر مرتبط خودداری نمایند. وری نمایدیادآ

 دانشگاهگونه برخورد متقابل را نداشته و صرفا بایستی ضمن ارائه گزارش کتبی به ناظر دانشگاه، مراتب را از طریق و عوامل وی حق هیچ

 .مایندپیگیری و حل و فصل ن

های شرکت به حساب دانشگاه واریز  در صورتی که شرکت پیش از موعد مقرر به هر دلیل مایل به ادامه کار نباشد کل سپرده -0-10

 .خواهد شد البته شرکت موظف است مراتب را یک ماه قبل به کارفرما اعالم و تا تعیین شرکت جدید به کار خود ادامه دهد

رداد و پس از آن در موارد مربوطه به مدت قرارداد، موظف به رعایت کلیه مقررات وضوابط وزارت شرکت در طول مدت قرا -0-13

بهداشت و دیگر مراجع ذی ربط از جمله تعزیرات حکومتی و وزارت تعاون، کار و رفاه و غیره بوده و درتمام مراجع ذیربط شخصاً 

 .باشد پاسخگو می

و سایر مطالبات شرکت نزد دانشگاه برای جبران خسارت وارده احتمالی کافی نباشد، چنانچه ضمانت نامه حسن انجام کار  -0-04

نظر دانشگاه در تشخیص . تواند از دارائی شرکت به هر ترتیبی که مقتضی بداند برای استیفای حقوق خود اقدام نمایددانشگاه می

 خسارت و میزان آن قطعی بوده و شرکت ملزم به رعایت آن می باشد

شرکت  موظف است در صورت اعالم عدم رضایت دانشگاه از هر یک از رانندگان و سرویس ها ، به هر دلیل، حداکثر ظرف  -0-01

.ساعت اقدام به جایگزین فرد دیگری به جای فرد مزبور بنماید 00  

.شرکت موظف است برای تمامی راننده ها لباس یکرنگ و یک شکل تهیه نماید  -0-00  

 عایت نکردن رانندگان درخصوص پوشیدن لباس مخصوص در هر مسیر درصورت ر: 1تبصره 

 .درصد هزینه همان مسیر کسربه  نفع دانشگاه خواهد شد 14تذکر اول 

 .درصد هزینه همان مسیر کسر به نفع دانشگاه خواهد شد144تذکر دوم 
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حضور وغیاب که در محل تعبیه شده انگشت بزنند های ها به وسیله دستگاهتمامی رانندگان موظف هستند زمان  حرکت سرویس -0-02

 .و حضور خود را به ثبت برسانند ودر صورت عدم ثبت حضور هزینه آن مسیر ازطرف دانشگاه پرداخت نخواهد شد

 فسخ قرارداد -5ماده 

دهد دانشگاه می تواند با در صورتی که شرکت نتواند رضایت دانشگاه را در ارائه خدمات تامین نماید، هر زمان که ناظر تشخیص  -1-1

 .نامه بانکی شرکت را بابت خسارت خود، ضبط نمایدساعته قبلی، قرارداد را بدون پرداخت هیچ خسارتی لغو نموده و ضمانت 00اعالم 

ماهه که از تاریخ ابالغ کتبی به دانشگاه محسوب خواهد شد، قرارداد را با  یکشرکت می تواند با اعالم کتبی قبلی و تعیین مدت  -1-0

شرکت در هر صورت تا تعیین شرکت . فسخ نماید 2ماده  0ی معادل مبلغ ضمانتنامه مذکور در بند پرداخت خسارت دانشگاه به مبلغ

 .جدید، موظف به ادامه همکاری است

 نظارت-6ماده 

ناظر بدیهی است . باشدشود و هرگونه پرداخت منوط به تائید ناظر میینده و ناظر این قرارداد تعیین میدانشجویی به عنوان نما معاون

 .های الزم را اعمال خواهد کردها،کنترلهای مدار بسته و ناظرین سرویسبا هماهنگی مدیریت حراست از طریق دوربین قرارداد

 : حل اختالف  -0ماده 

تفسیر و چگونگی اجرای این قرارداد ابتدا در کمیسیونی مرکب از نمایندگان دانشگاه و شرکت حل و فصل کلیه اختالفات احتمالی در 

شرکت حق . در صورت عدم توافق، موضوع به مشاور حقوقی دانشگاه ارجاع و رای صادره برای طرفین الزم االتباع است. خواهد شد

-نشگاه را در تمامی مراجع اعم از قضایی و اداری از خود سلب و ساقط میهرگونه اعتراض یا شکایت نسبت به  نظر مشاور حقوقی دا

 .نماید

 : انجام مکاتبات -8ماده 

باشاد لاذا    های فوق به منزله اقامتگاه قاانونی طارفین مای    نشانی. گیردهای ذکر شده در ابتدای قرارداد، صورت میمکاتبات از طریق نشانی

در صورت تغییار نشاانی، طارفین موظفناد ظارف      . شود های فوق الذکر قانونی تلقی می ق نشانیمکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طری

 . باشد در غیر این صورت کلیه مکاتبات ابالغ شده تلقی و عذر آنان پذیرفته نمی. ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 00مدت 

طرفین ملزم به اجرای به امضای طرفین رسیده و ( نسخه دانشگاه یک نسخه شرکت و سه)یکسان  ماده و در چهار نسخه 0این قرارداد در 

 .آن هستند

 مهر و امضاء دانشگاه                                                                مهر و امضاء شرکت

 : دکتر محمدرضا ویژه                                         نماینده شرکت: نماینده دانشگاه

 مدیر عامل: معاون توسعه و مدیریت منابع                                  سمت نماینده :سمت نماینده


