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 قرارداد پیمانكاری
 

قانون مدنی و اصل حاکميت اراده منعقد گرديده و برای   112،  120،  29،209قرارداد ذيل بر مبنای مواد

طرفين متعهد به اجرای مفاد مندرج در اسناد مناقصه )محتوا و خود متن( و قرارداد  طرفين لازم الاجراست.

حاضر هستند و هر گاه بين اين دو تعارض، تضاد و يا تناقضی باشد ملاک قرارداد حاضر است و در صورت ذکر 

دی در اسناد مناقصه و سكوت نسبت به آن در قرارداد ملاک اجرا و رعايت مقرره و شرط مندرج در مورد يا مفا

 مناقصه است.

 ( طرفین قرارداد0ماده 

و کد اقتصادی شناسه ملی .....  ااين قرارداد  فی مابين اتاق بازرگانی صنايع و معادن و کشاورزی اصفهان ب

سيد رسول و  با شماره ملی ........................ عنوان رييس هبسعود گلشيرازی مبه نمايندگی آقايان ............... 

و  شرکت .......  با کد  "کارفرما"به عنوان  از يک طرف با شماره ملی ............................. عنوان خزانه دار هبرنجبران 

از طرف ديگر به ملی .....  شمارهبا به عنوان  ............... ..... ..........نمايندگی  ااقتصادی ...... و شناسه ملی ........ ب

مطابق با شرايط و ند، که مطابق با آگهی آخرين تغييرات اختيار امضای اين قرارداد را دار "پيمانكار"عنوان 

 گرديده و از لحظه انعقاد آغاز شده و لازم الاجرا می باشد.مشخصات ذيل منعقد 

 ارداد( موضوع قر4ماده 

 ع،يصنا ،یاتاق بازرگان یبرا ساز رهيذخ ستميس و سرور یانداز راه و نصب خدمات و زاتيتجه ديخر و نيتام

 . ی آنها وستيقرارداد حاضر و پ طيطبق ضمائم و شرا اصفهان یکشاورز و معادن

 ( مدت قرارداد3ماده 

 می باشد..... ........ لغايت ........مدت قرارداد حاضر از تاريخ .... -3-2

قصور پيمانكار تمديد اين قرارداد الزامی باشد بنا به تقصير و در صورتی که بنا به دلايلی خارج از  -3-1

درخواست پيمانكار و موافقت کارفرما، مدت مورد توافق طرفين بدون هيچ گونه تغييری در مبلغ و شرايط 

 قرارداد و بدون هر گونه تعديلی تمديد خواهد شد.

 لغ قرارداد و نحوه پرداخت( مب2ماده 

می باشد. مبلغ بخش کالا برابر با ............................. ريال و بخش خدمات برابر  ...............................مبلغ کل قرارداد 

 ........... ريال است..............با .......

 ( شرایط پرداخت5ماده 

کد  ................شعبه ................... نزد بانک  .....................................ماره شبا کليه پرداخت ها به حساب شرکت با ش

پس از ارائه صورت وضعيت ، کسر کسورات قراردادی و قانونی، خسارات وارده و نيز جرايم متعلقه  .................

 واريز می شود.رفرما روز از تاريخ ارسال صورت وضعيت ها و تائيد کا 20ظرف 
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روز از تاريخ دريافت صورت وضعيت ها نسبت به بررسی و نيز پرداخت مبلغ مورد  20کارفرما موظف است ظرف 

 تائيد اقدام نمايد.

 .باشد ینم یقرارداد و یقانون کسورات کسر مشمول افزوده ارزش و پرداخت شيپ مبلغ تنها

 ی پيش پرداخت و انجام تعهداتبانك های نامه ضمانت عيتود به متعهد مانكاريپ، پرداخت شيپ افتيدر یبرا

 است.  2300مصوب  یمعاملات دولت نينامه تضام نييمندرج در آ مربوطه ی طبق کاربرگ

تا زمانی که تضمين بانكی انجام تعهدات از سوی پيمانكار توديع نشود صورت وضعيت های پيمانكار پرداخت 

 نخواهد شد.

نجام تعهدات مالی و غيرمالی موجب اعمال جرايم و کسر خسارات وارده و وفق قرارداد تاخيرات پيمانكار در ا

 فسخ خواهد بود.

 : قرارداد به شرح ذیل است کسورات

 پيش پرداخت )بگونه ای که تا قبل از پرداخت آخرين صورت وضعيت کل پيش پرداخت مستهلک شود( -2

 درصد مبلغ هر پرداخت ( 29حسن انجام کار ) -1

 درصد( 0تماعی )بصورت وديعه تامين اج -3

 ماليات )طبق قانون ( -0

 ساير کسورات قرردادی و قانونی متعلقه -0

 روز کاری است. 3: پيمانكار پس از انعقاد قرارداد ، متعهد به توديع تضمين در تعهد خويش ظرف  2تذکر 

انكار مانع شروع و : عدم توديع ضمانتامه پيش پرداخت و متعاقباً عدم پرداخت پيش پرداخت به پيم 1تذکر 

 تنفيذ قرارداد نمی باشد.

 : روز در اين قرارداد اعم از روز کاری و غيرکاری است مگر خلاف آن ذکر شده باشد. 3 تذکر

 ( محدوده تعهدات6ماده 

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پيمانكار بر اساس شرايط مندج در 

محول می شود. اين محدوده  و ساير شرايط قرارداد و پيوست های مربوطه( SLAسطح خدمات ) توافق نامه

  نمايد. تغيير  19و  20خدمات ممكن است در چارچوب  موضوع ماده 

 ( تعهدات  کارفرما7ماده 

( می 2 )پيوست SLAکارفرما موظف به تامين و ارائه تمام اطلاعات مورد نياز در توافق نامه سطح خدمات  2-5

 باشد. 

 کارفرما ممكن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصيه هايی به پيمانكار نمايد.  1-5

را از مسير ناظر قرارداد پيگيری  ها با پيمانكارنظرات و تاييديه ها، اعلامموظف است کليه درخواست کارفرما 3-5

 کنان خود جلوگيری به عمل آورد. نمايد و از ارتباط مستقيم و پراکنده کاربران و کار
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( طبق، قرارداد عدم افشای دوجانبه خواهد بود. NDAمتعهد به رازداری و عدم افشای اطلاعات ) کارفرما 0-5

 (1)پيوست 

هر گونه فعاليت مجرمانه يا خلاف قانون رسمی کشور مرتبط با پروژه توسط کارکنان پيمانكار بر عهده  0-5

 ه بار حقوقی برای کارفرما نخواهد داشت. پيمانكار بوده و هيچگون

کارفرما، نماينده پيمانكار را به واحد های ذيربط در سازمان خود معرفی و دستورات و توصيه های لازم را  6-5

 جهت همكاری با آنان صادر خواهد کرد. 

ار در محل ها و اماکن در صورت نياز و تشخيص پيمانكار و تاييد کارفرما به استقرار تيم کارشناسی پيمانك 5-5

وابسته به کارفرما، کارفرما محل کار و امكانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تيم پيمانكار در اختيار 

 قرار خواهد داد. 

: تيم کارشناسی هيچ رابطه استخدامی با اتاق ندارند و پيمانكار مكلف است قوانين و مقررات کاررا برای 2-تبصره

 صورت کامل اجرا نمايد. ايشان به

کارفرما متعهد می شود که از بكار گيری يا استخدام کارکنان و يا ساير افراد طرف قرارداد با پيمانكار بدون  8-5

 اجازه کتبی خودداری نمايد.

 ( تائیدات پیمانكار8ماده 

آن کلا و جزئا اطلاع حاصل کليه اسناد و مدارک قرارداد و مدارک پيوست را کاملا مطالعه نموده و از مفاد  2-8

 کرده است. 

نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کيفيت وظايف و خدمات اقدام  1-8

 نموده است. 

نسبت به امكان تامين نيروی کارشناسی و تخصصی با کيفيت و توان لازم به تعداد کافی برای تكميل  3-8

زمانی قرارداد اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را  وظايف در محدوده برنامه

 در محاسبه خود از هر حيث منظور کرده است. 

نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نياز اجرای پروژه،  0-8

 ت آورده است.مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدس

در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه های ناشی از مفاد بند های فوق ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و  0-8

از هيچ بابت بعدا حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پيمانكار تاکيد می نمايد که 

ورده و هيچ نكته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد هنگاه تسليم پيشنهاد خود مطالعه کافی به عمل آ

 آن متعذر به عدم اطلاع خود شود. 

از ميزان هزينه های ناشی از اجرای قوانين کار و تامين اجتماعی و آئين نامه های مربوط به مالياتها و  6-8

ه به موجب اين قرارداد بر عهده عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادی خود را برای انجام کليه تعهداتی ک

 گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است. 
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 ( تعهدات پیمانكار 0ماده 

( خواهد بود. 2)پيوست  SLAپيمانكار  متعهد به ارائه خدمت و پشتيبانی طبق توافقنامه سطح خدمات  2-0

، پيمانكار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از همچنين مستقل از هر شرط صريحی در قرارداد نامه

 انجام شده متعهد و مسئول است.   تقصيرتاخير، ضعف عملكرد، نقض قرارداد و 

پيمانكار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان و نماينده خود در مقابل کارفرما  1-0

 می باشد. 

خسارت، مخارج و هزينه شامل آنهائی که توسط کارکنان و مشاوران  را در مقابل هر ادعا، پيمانكار، کارفرما 3-0

 گردند مصون و مبری جزء پيمانكار و يا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می

 می سازد.

و يا توصيه تعهدات و مسئوليت های پيمانكار در قرارداد تحت هيچ شرايطی بر اساس مدرک، اطلاعات  0-0

 انجام شده توسط هيچ طرف ثالثی محدود نمی گردد. 

(، قرارداد عدم افشای دوجانبه خواهد بود. NDAمتعهد به رازداری و عدم افشای اطلاعات )پيمانكار  0-0

 (1)پيوست 

 در صورت تمايل کارفرما، پيمانكار موظف به عقد قرارداد جهت سالهای آتی با توافق طرفين می باشد.  6-0

پيمانكار متعهد می شود که از بكار گيری يا استخدام کارکنان و يا ساير افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون  5-0

 اجازه کتبی خودداری نمايد. 

پيمانكار بايستی برای انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزينه های خود در محدوده پروژه  8-0

يافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و مجوزهای ضروری را برای در

ديگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است، را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، 

ا نقض حقوق ياد هزينه ها و مخارج )شامل و نه منحصر به هزينه های قانونی( برای کسب و ي دادخواهی، غرامت،

 شده مصون نگاه دارد.

چنانچه امكان دريافت مجوز حق استفاده به هر دليلی برای پيمانكار موجود نباشد، طرفين برای يک راهكار  0-0

 توافق خواهند نمود. در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما حق فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت. 

ئه خدمات موضوع قرارداد توسط پيمانكار توليد می گردند جزء دارائيهای کليه  مدارکی که درجريان ارا 29-0

 کارفرما محسوب می گردند. اين امر کليه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نيز شامل 

 می گردد.

پيمانكار بدون دريافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام  22-0

 ات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوطه به هر شكل را ندارد. خدم
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پيمانكار تحت هيچ شرايطی حق واگذاری جزء يا تمام تعهدات موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقی يا  21-0

و در صورت انجام، موظف به جبران خسارات احتمالی به کارفرما  ه هر نحو از انحاء ممكن را نداردحقوقی ثالثی ب

 بود. خواهد

پيمانكارملزم و متعهد به رعايت کليه مقررات جاری قانون تامين اجتماعی در مورد کارکنان تحت پوشش  23-0

خود می باشد و پرداخت تمام مزايا از قبيل حقوق، کمک هزينه مسكن، خواربار، علائله مندی، بن کارگری، 

ات شورای عالی کار را بعهده داشته و اتاق عيدی و سنوات، اضافه کارو حق ماموريت و اياب ذهاب برابر مصوب

 هيچگونه مسئوليتی در قبال آن ندارد.

پرسنل معرفی شده تحت پوشش پيمانكار موظف به قبول مقررات مربوط به اتاق بوده و بايد در نظم و  20-0

رفتار نمود به رعايت شئونات اسلامی از نظر اخلاقی و اداری تعهد مطلوب را دارا باشد و چنانچه خلاف مقررات 

مسئول شرکت اعلام خواهد شد تا به هر نحو که صلاح می داند با متخلف رفتار و فرد مناسب ديگری را با تاييد 

کارفرما بلافاصله جايگزين نمايد. بديهی است در صورت وارد نمودن خسارت به هر نحو به پيمانكار و هر گونه 

 اتاق از مبلغ پرداخت ماهيانه کسر خواهد شد.اشكال در امور محوله مبلغ خسارت وارد شده به 

 پيمانكار موظف است در هر زمان آمادگی ارائه توضيحات فنی و گزارشات درخواستی را داشته باشد. 20-0

پيمانكار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان و نماينده خود در مقابل  26-0

 کارفرما می باشد. 

 کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانكار( 09ماده 

پيمانكار وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و  2-29

مقررات مملكتی انجام داده و تمام مهارت، دقت وسعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات يادشده بكار خواهد 

 برد.

تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه بعنوان يک مشاور صادق و امين کارفرما عمل کرده و  پيمانكار در 1-29

تمام تجارب و امكانات فنی و تكنيكی و مهارتهايی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول 

 است، مورد نياز می باشد را فراهم خواهد نمود.

کنند و سان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پيمانكار همكاری میمديران ستادی پيمانكار، کارشنا 3-29

همچنين مشاوران يا پيمانكارانی که بعنوان شخص ثالث انجام قسمتی از کار را از طرف پيمانكار بر عهده می 

 انند.گيرند، همگی تمام مسئوليتها و وظايف خود را با بكارگيری عاليترين استانداردهای فنی به انجام می رس

ملزم به  8پيمانكار تمام گزارش هايی را که در طی مراحل انجام کار و براساس موارد مندرج در پيوست  0-29

ارائه و تحويل آنها می باشد و هم چنين گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الكترونيكی، تهيه کرده و 

 به کارفرما ارائه می دهد.
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مات موضوع قرارداد را منطبق با اصول فنی مهندسی و براساس آخرين پيمانكار متعهد است خد 0-29

استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعايت ملاحضات مالی و اقتصادی اتاق با بكارگيری حداکثر مهارت و 

 دقت انجام دهد.

 ( ناظر قرارداد00ماده 

معرفی خواهد نمودتا برانجام تعهدات گردد که شخص يا اشخاصی )اعم از حقيقی يا حقوقی( کارفرما متعهد می

 پيمانكار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نمايد. اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از :

 برقراری ارتباط مناسب و لازم بين نماينده کارفرما و نماينده پيمانكار. -2

 نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط ناظر و کارفرما. -1

به تاخيرات پروژه، چه اين تاخير از سوی پيمانكار به پروژه اعمال شده باشد و چه از سوی کارفرما و محاس -3

 انجام محاسبات زمانی و ريالی لازم در چارچوب قرارداد.

جمع آوری نظرات کليه عوامل کارفرما )که به اين پروژه مربوط می شوند( و انعكاس آنها به پيمانكار و  -0

 مور و اصلاحات نهايی لازمه در فرآورده های قرارداد.پيگيری انجام ا

نظارت مستمر تا تحويل نهايی محصولات پروژه و همكاری با کاربران به منظور آزمون پذيرش محصول نرم  -0

 افزاری نهايی پروژه.

 ارائه طرح نظارت پروژه. -6

 ( هماهنگی با سایر پیمانكاران04ماده 

ر حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخيص کارفرما به موضوع اين هرگاه پيمانكاران ديگری د 2-21

قرارداد ربط پيدا می کند پيمانكار متعهد است، بدليل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و 

ی آنان فراهم هماهنگيهای لازم را با پيمانكاران ديگر با هماهنگی ناظر پروژه بعمل آورده و تسهيلات لازم را برا

 آورد. 

پيمانكار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئوليت وی نياز به ايجاد هماهنگی يا تغيير در ساير  1-21

پروژه های کارفرما را داشته باشد، موارد مورد نياز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی 

هماهنگی يا تغييراتی در طراحی های موضوع اين قرارداد باشد، پيمانكار  های ساير پيمانكاران مستلزم انجام

موظف به همكاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. )هماهنگی و يكپارچه سازی کلی اين تغييرات بعهده 

 ناظر و کارفرماست(

 ( نماینده پیمانكار03ماده 

يت لازم را بعنوان نماينده خود و مدير پروژه تعيين پيمانكار با توافق کارفرما يک فرد با توان و تخصص و کيف

کرده و به کارفرما معرفی می نمايد. اين فرد بعنوان نقطه ارتباط بين پيمانكار و کارفرما در اجرای پروژه عمل 
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هفته از ابلاغ قرارداد صورت بگيرد. پيمانكار قبل از تعيين و انتصاب  1خواهد نمود. اين معرفی می بايستی ظرف 

ماينده جديد خود، کارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. نماينده پيمانكار تنها پس از کسب موافقت ن

کارفرما قابل تعويض می باشد. کارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن 

نمايد. در چنين حالتی پيمانكار فرد مذکور را با  ارائه دلايل به پيمانكار تكليف نمايد که نماينده خود را تعويض

 .شخص مناسب و ذيصلاح ديگری و بدون تحميل هزينه اضافی به کارفرما تعويض خواهد نمود

 ( تغییرات در خدمات02ماده 

 کارفرما اين اختيار را خواهد داشت که براساس صلاحديد خود در خدماتی که بايد از طرف پيمانكار ارائه گردند،

غييراتی بدهد. در چنين حالتی طرفين، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغيير ت

در چارچوبهای تنظيم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفين روی آن توافق کرده اند، بيابند. چنانچه توافقی 

 يافت. در اين زمينه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغيير ادامه خواهد

 ( تعلیق انجام خدمات05ماده 

پيمانكار با دريافت يادداشت رسمی تعليق فورا ارائه خدمات را بحالت تعليق درآورده و هزينه ها را به  2-20

  حداقل مورد توافق طرفين کاهش خواهد داد.

دمات خود را فورا از سر کارفرما با يک اعلام قبلی می تواند از پيمانكار بخواهد که انجام وظايف و ارائه خ 1-20

 بگيرد.

 ( گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت06ماده 

روز يا از  39بعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائی به کارفرما و تأئيد وی، ظرف مدت 

ارائه دلايل  طرف کارفرما گواهينامه انجام تعهدات برای پيمانكار صادر می گردد و يا وی بصورت مكتوب و با

مشخص با جزئيات لازم آن بخشی از خدمات را که به شكل مطلوب انجام نپذيرفته به پيمانكار اعلام می نمايد تا 

 روز نسبت به رفع نقايص گزارش شده اقدام نمايد. 39پيمانكار در مدت 

 و ضمانت انجام تعهدات حسن انجام کار سپرده (07ماده

حسن انجام کار کسر کرده و نزد خود  سپرده( درصد به عنوان 29پيمانكار ده )کارفرما از هر يک پرداختها به 

قطعی و پس از کسر خسارات و جرايم و کسورات قراردادی و نگه خواهد داشت. که اين مبلغ پس از تحويل 

ئيد انجام ( و پس از صدور گواهينامه نهائی تأ26مابقی تا پايان دوران ضمانت کار )ماده  قانونی آزاد خواهد شد.

 کار و ايفای کامل تعهدات نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

کارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتی از اين مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل 

صد سپرده در 09 تمام يا بخشی از فعاليتهای موضوع قرارداد با ذکر دلايل موجه و تاييد ناظر، خودداری نمايد.

پس از تحويل موقت و کسر کسورات قانونی، قراردادی و جرائم و پنجاه درصد هم پس از تحويل قطعی وفق 

 همين فرمول اخيرالذکر آزاد می شود. اين موضوع در مورد ضمانت نامه انجام تعهدات هم جاری است.
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 بانكی انجام تعهدات است.پيمانكار وفق شرايط مندرج در قرارداد حاضر متعهد به توديع ضمانتنامه 

 ( تاخیرات پیمانكار08ماده

اگر پيمانكار نتواند انجام تعهدات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مشخص شده از طرف کارفرما  2-28

و از ( مبلغ آن مرحله از قرارداد را به ازای هر هفته تأخير محاسبه % 2) درصد يکتكميل نمايد، کارفرما معادل 

البات لازم التاديه کسر و در صورت عدم وجود مطالبات نزد کارفرما از پيمانكار مطالبه و وی موظف به تاديه مط

فوری است. کارفرما حق کارسازی و به اجرا گذاشتن تضامين توديع شده و برداشت از سپرده  حسن انجام کار را 

 دارد. 

از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جريمه )جرايم(  کارفرما ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچيک 1-28

تأخير را از مطالبات پيمانكار کسر نمايد. پرداخت و يا کسر چنين جرايمی منجر به اسقاط تعهدات و 

 مسئوليتهای پيمانكار درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

 کارفرما ميتوانند قرارداد رادرصد زمان پروژه برسد،  29بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير قراردادکار به  3-28

بدون هيچگونه پرداختی به پيمانكار وبدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنين حالتی ممكن است از 

فسخ  ( رابه نفع خود ضبط نمايد.25طرف پيمانكار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار)موضوع ماده 

 نيز خسارات وارده نخواهد بود و اين موارد با هم قابل جمع هستند. قرارداد در هر حال مانع دريافت جرائم و

 ( تاخیرات کارفرما00ماده 

  درصد يک، معادل خود را مطابق با قرارداد حاضر انجام دهد پرداختی نتواند تعهدات کارفرمااگر  2-20

 به پيمانكار خواهد پرداخت.و از قرارداد را به ازای هر هفته تأخير محاسبه تاخير  مورد ( مبلغ مرحله% 2)

 ( تغییرات در قرارداد49ماده 

در صورتی که در حين اجرای کار ، پيمانكار ضرورت تغييراتی را در شرايط قرارداد، احساس نمايد، موظف  19-2

است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نمايد. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پيمانكار را در اسرع وقت 

ی و نتيجه را در ظرف مدت دو هفته به پيمانكار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغيير در قرارداد طی يک بررس

الحاقيه جداگانه که بـه تاييد طرفين می رسـد ، صورت خواهد گـرفت. در صورت توافـق با تـغييرات در خواست 

 طلاع پيمانكار می رساند.شده در مستندات پروژه، کارفرما تغييرات  پذيرفته شده را کتباً به ا

درصد مبلغ قرارداد 10کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه ، با اطلاع کتبی به پيمانكار، تا ميزان  1-19

را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نمايد. در اين صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغيير در نرخهای پايه قرارداد 

  اصلاح خواهد شد.با توافق طرفين متناسباً 

 ( پیمانكار جزء40ماده 

بكارگيری هر پيمانكار جزء برای سپردن بخشی ازاختيارات و تعهدات پيمانكار برای ارائه خدمات خود درقالب 

موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن کيفيت و تخصص ها و توانمنديهای لازم و پس از اعلام رسمی توسط 

وی عملی می باشد . کارفرما اين حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه پيمانكار به کارفرما و تانيد 



 

باشد.اصل نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار مي 

 

      12/90/2099 
 

 2099/ص0900      
 

 نداردپيوست: 

 

م نمايد. نسبت به توانايی پيمانكار)های( جزء ياد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پيمانكار جهت اصلاح اعلا

 عليرغم انتخاب پيمانكار جز پيمانكار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در قرارداد 

 باشد.می 

پيمانكاران جزء، هيچ رابطه استخدامی با اتاق ندارند و تكاليف قانونی قراردادی ايشان بر عهده  -2تبصره 

 پيمانكار می باشد. 

 ( انتقال تعهدات به غیر 44ماده 

 پيمانكار اين حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات اين قرارداد يا بخشی از آن را به طرف )های( ثالثی واگذار

 نمايد، مگر آنكه قبلاً تأئيد صريح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحديد خود کارفرما صادر خواهد شد،

 بصورت کتبی دريافت نمايد. 

 ( روشها و استانداردها43ماده 

است های خود را قبل از شروع قرارداد به پيمانكار اعلام می نمايد. پيمانكار موظف کارفرما استاندارد 2-13

عمليات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعيين شده کارفرما که قبلاً با پيمانكار در مورد آنها توافق 

 شده  است انجام دهد.

در صورتی که پيمانكار بخش يا بخشهايی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می  1-13

کارفرما منعكس نموده و در صورت تاييد کتبی کارفرما، آن بخش، يا بخشی از ليست تواند نظر خود را کتباً به 

 استانداردهای کارفرما حذف و رعايت آنها از طرف پيمانكار الزامی نخواهد بود.

درصورتی که در مرحله ای استاندارد ی تعريف نشده باشد، کارشناس منتخب کارفرما استاندارد را تعيين  3-13

 صورت عدم حصول نتيجه کارشناس مرض الطرفين تعيين کننده استاندارد می باشد. می کند. در 

 ( قوانین کار و تامین اجتماعی و مالیاتها42ماده 

پيمانكار تأئيد می نمايد که از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين  2-10

قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است  مربوط به کار و تأمين اجتماعی و همچنين

همه آنها را رعايت کند. در هر حال مسئوليت عدم اجرای قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه پيمانكار خواهد 

 بود.

و مقررات  پيمانكار مكلف است کليه کارکنانی را که برای اجرای اين قرارداد بكار می گمارد طبق قوانين 1-10

بيمه نموده و حق بيمه های متعلق را صحيحاً و مرتبا به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت و رسيد آنرا به کارفرما 

بعنوان  درصد از بخش خدمات )خدمات قرارداد( 0تسليم نمايد. کارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مطابق قانون 

مقابل ارائه مفاصا حساب به پيمانكار مسترد خواهد نمود )در کسر و نگهداری و در وديعه حق تأمين اجتماعی 

مورد کسر وديعه حق تأمين اجتماعی هرگاه که قانون تغيير يابد و قابل تسری براين قرارداد باشد مطابق قانون 

 جديد عمل خواهد شد(.
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ده پيمانكار است. پرداخت هرگونه ماليات و عوارض که به موضوع اين قرارداد تعلق گيرد منحصراً بعه 3-10

کارفرما در هر پرداخت به پيمانكار علی الحساب مالياتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت 

ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی معتبر نسبت به صورت وضعيت از سوی کارفرما به پيمانكار  خواهد کرد.

 پرداخت خواهد شد.

 ( تعذر )فورس ماژور(45ماده 

هر گاه بعلت حوادث قهری و غير مترقبه هر يک از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام 

تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد  بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، 

زلزله، سيل و طغيانهای غير عادی، خشكساليهای بی انقلابات و اعتصابات عمومی، شيوع بيماريهای واگير دار، 

سابقه و همچنين آتش سوزيهای دامنه دار که ناشی از کار پيمانكار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در 

 مورد خسارات ناشی از آنها بترتيب ذيل عمل خواهد شد.

ع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما پيمانكار در صورت بروز شرايط فورس ماژور بايستی بلادرنگ موضو 2-10

به تشخيص خود و همفكری با پيمانكار تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پيمانكار موظف 

است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با 

مانكار متعهد به انجام اقدامات لازم جهت کاهش آثار فورس ماژور است و در پي کمترين تأخير بعمل آورد.

صورتی که در اين زمينه کوتاهی بورزد نسبت به ميزانی که در اثر اين کوتاهی واقعه شدت يافته مسئول بوده و 

 بايد از عهده خسارات و جرائم و ايفای تعهدات برآيد.

ماه گردد، در آن صورت کارفرما اختيار فسخ قرارداد را با ارائه چنانچه مدت فورس ماژور بيش از يک  1-10

يادداشت کتبی دارد. در اين شرايط پيمانكار محق به دريافت هزينه ها و مخارجی است که بطور واقعی تا آن 

 لحظه در ارتباط با عمليات موضوع قرارداد انجام داده است. 

 فورس ماژور نمی باشند. ءت نرخ ارز جز: تحريم های سياسی و اقتصادی و نوسانا2-تبصره

 ( رعایت قوانین 46ماده

پيمانكار مكلف است کليه قوانين و مقررات و آئين نامه های جاری کشور را رعايت نمايد. درهيچ صورتی پيمانكار 

 نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردد. 

 ( حل اختلاف 47ماده 

ه برای طرفين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجرای کامل يا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری پيش در مواردی ک

و در صورت ظرف مدت دوهفته از زمان مطرح شدن آنرا بين خود حل کنند، تلاش می کنند که آيد و طرفين 

 عدم حل مساله ، طبق شرط ذيل عمل خواهد شد. 

 یاجرا اي ريتفس نقض، فسخ، اعتبار، انعقاد، جمله از آن به راجع اي و قرارداد نيا از یناش یدعاو و اختلافات هيکل

 مرکز آن یداور نييگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیم ارجاع)دفتر اصفهان(  رانيا اتاق یداور مرکز به آن

 مراعات زين را ربطیذ یتجار عرف حاکم، مقررات بر علاوه داور. گردد وفصلحل الاجرالازم و یقطع صورتبه
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 الاجرالازم حال هر در و شودیم یتلق یاصل قرارداد از مستقل یاموافقتنامه حاضر، یداور شرط. نمود خواهد

بر عهده طرف  رهيو غ یکارشناس ،یرا یاجرا نده،يو نما لي، اخذ وکی، دادرسیداور یها نهيهز هيکل .است

 .بود خواهد وفق اصول حقوقی كوممح

پيمانكار تحت هيچ عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعليق در انجام موضوع قرارداد و اجرای  :2-تبصره

 تعهدات خود را ندارد.

 ( فسخ قرارداد48ماده 

 قرارداد در شرايط ذيل قابل فسخ است:  2-18

 زمان اجرای درصد 10به  28الف( با اختيار کارفرما در صورتيكه ميزان جريمه تأخير پيمانكار موضوع ماده 

 قرارداد برسد.

ب( با اختيار کارفرما در شرايطی که پيمانكار قادر به تكميل و انجام کل يا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد 

و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفته از دريافت اخطار کتبی در اين زمينه 

 نگرديده باشد.

تيار کارفرما در حالتی که طرف ديگر اعلام ورشكستگی يا انحلال نموده و يا اينكه قادر به انجام پ( براساس اخ

 تعهدات خود نباشد.

مدت آن از  16ت( براساس اختيار هر يک از طرفين در صورتيكه حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق ماده 

 يک ماه طولانی تر گرديده باشد.

ار در صورتيكه موضوع تعليق اجرای وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بيش از سه ث( براساس اختيار پيمانك

 طول بكشد. 20ماه مطابق ماده 

 ج( بر اساس توافق طرفين. 

کارفرما اين اختيار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام واقع شود، چنانچه حالات )الف( و )ب( در فوق  18-1

و همچنين از ساير تضامين و سپرده همانگونه در قرارداد عنوان شده به  خود ضبطرا به نفع  25کار موضوع ماده 

. بعلاوه کارفرما اختيار خواهد داشت که مبالغی را که از جبران خسارات و اعمال جرايم و استيفاء آنها بپردازد

بدون خدشه وارد  کسر کرده است )در صورت وجود(، قراردادصورتحسابهای پيمانكار، بهر دليلی تا زمان فسخ 

آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دريافت هر هزينه يا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می 

 نمايد، به نفع خود ضبط نمايد.

، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته هزينه واقعی 2-18در صورت فسخ قرارداد براساس بند )ت( ماده  18-3

 كار را پرداخت می نمايد.انجام شده توسط پيمان

در صورت فسخ قرارداد بر اساس بند )ث( کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پيمانكار کليه هزينه  18-0

 ها و مطالبات پيمانكار را می پردازد. 
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صورت بگيرد طرفين در مورد چگونگی پايان دادن به کار با  2-18چنانچه فسخ بر مبنای بند )ج( ماده   0-18

 يكديگر توافق می کنند. 

با دريافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر يک از روشهای فوق، پيمانكار ارائه خدمات را متوقف کرده و از  18-6

پذيرش تعهد برای شروع هر کار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود 

اری براساس شرايط مورد رضايت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن هر تلاش معقولی را برای فسخ کليه تعهدات ج

فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی يک ماه 

 بعد از تاريخ اعلام فسخ، پيمانكار گزارش نهائی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

از حالات فسخ، پيمانكار براساس درخواست کارفرما قرارداد فرعی خود با طرفهای ثالث را به در هر يک  18-5

 منتقل می نمايد. کارفرما يا افراد )حقيقی يا حقوقی( که از طرف وی معرفی می گردند،

را که لازم پيمانكار اسناد و مدارک تهيه شده در موضوع قرارداد را تحويل کارفرما داده و تمام اقداماتی  18-8

است انجام ميدهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتی را که در ارتباط با انجام وظايف پروژه کسب کرده 

 است، به کارفرما واگذار نمايد.

و ( NDAقرارداد دوجانبه محرمانگی و عدم افشای اطلاعات ) 0فسخ قرارداد مانع از اجرای پيوست شماره  18-0

 .دنمی باششرط داوری 

 ( عدم اعتبار 40ماده 

چنانچه هر يک از شروط قرارداد غير مؤثر شده و يا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط 

و پيمانكار متعهد است چنين مواردی را به اطلاع کارفرما در طول برگزاری مناقصه برساند  خدشه دار نخواهد شد

 شخيص خويش عمل خواهد نمود.و در غير اينصورت کارفرما به ت

 ( یكپارچگی قرارداد 39ماده 

( آن NDA( و قرارداد عدم افشای اطلاعات )SLAقرارداد، و پيوست های آن شامل توافقنامه سطح خدمات )

 يک مجموعه جامع و يكپارچه ای را تشكيل می دهند که بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. 

 ها و مكاتبات( اخطاریه 30ماده 

کليه اخطاريه ها و مكاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از يكی از طرفين برای طرف ديگر ارسال می 

گردد بايد يا مستقيما به دفتر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار، نمابر يا 

ت سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گرديده است ارسال ديگر روشهای انتقال اطلاعات و يا بوسيله پس

لذا تا وقتيكه تغيير آدرس يک  هرگونه تغيير آدرس بايستی ظرف مدت يک هفته کتباً اطلاع داده شود.گردد. 

کليه آدرس عنوان شده در قرارداد ملاک عمل خواهد بود و  طرف بطور رسمی به طرف ديگر اعلام نگرديده است،

برای يادداشت هايی که  ، ابلاغها و يا اخطارها به نشانی فوق قانونی بوده و ابلاغ شده تلقی می گردد.مكاتبات

 بوسيله دورنگار يا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقی می گردند.

 ( نشانی طرفین34ماده
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 نشانی پیمانكار: 

 و  8260633222صنايع، معادن،و کشاورزی اصفهان، کدپستی:  ،يض اتاق بازرگانیميدان ف نشانی کارفرما:

 .36069999تلفن: 

 نسخ  قرارداد (33ماده 

هر يک  و رسيدهو به امضای طرفين ..... و در اصفهان منعقد شده ماده در دو نسخه در تاريخ  33اين قرار داد در 

 است.اعتبار يكسان دارای به تنهايی 

 

 طرف دوم                                                                                   طرف اول 

 

 کارفرما                                                                                        پیمانكار
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 (NDAاعات )قرارداد دوجانبه محرمانگی و عدم افشای اطل

 خدمات مهندسی، تعمیر و نگهداری اتاق بازرگانی اصفهانپیوست قرارداد 

 

 

 موضوع قرارداد -0ماده 

موضوع اين قرارداد عبارت است از حفظ امانت، رازداری و عدم افشای اطلاعات و نيز عدم تخريب، تحريف و 

ری، مدارک و مستندات فعلی و آتی هر يک حذف غير مجاز اطلاعات و داده ها شامل اسرار تجاری، خدماتی، ادا

 از طرفين اعم از اين که:

 .به واسطه رابطه همكاری فی مابين، توسط کارفرما يا پيمانكار در اختيار طرف ديگر قرار گرفته باشد 

 .بر حسب مورد و همكاری فی مابين، هريک از طرفين از آنها مطلع گرديده باشند 

 ان ايجاد و بهره برداری از آنها قرار گرفته باشند.در طول مدت همكاری طرفين، درجري 

 همچنين رعايت موضوع اين قرارداد در موارد ذيل نيز کاربرد دارد:

  اعمال مراقبت طرفين در خصوص سرقت داده ها، عدم افشای اطلاعات و يا جلوگيری از ادامه افشاء و يا

و افشای اطلاعات توسط ديگران و يا از نشت اطلاعات هنگامی که هر طرف، به نحوی از سرقت داده ها 

 فرصت های سرقت داده ها و نشت اطلاعات مطلع شده باشد.

  اعمال کليه مراقبتهای لازم هر طرف برای عدم سرقت داده ها و افشای نا خواسته اطلاعات و اسرار

 تجاری.

ن در اقتصاد و تجارت استان و کشور، اعلام می دارد اطلاعات طبقه بندی با توجه به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی اصفها "

ارائه خدمات و فرآیند های نقش امانت داری در مقابل اعضا،  شده اتاق بازرگانی اصفهان نقش بسیار مهم و حساسی در

اشد. لذا با در نظر گرفتن حائز اهمیت و ضروری می ب رایفا می نماید که صیانت از این اطلاعات برای سازمان بسیاداخلی 

امکان دسترسی و یا نیاز به  ،و نگهداری نرم افزارهای سازمان ب انعقاد قرارداد خدمات مهندسی، پشتیبانیاینکه به موج

درک مشترک  ات لازم در خصوص، لازم می دارد توافقدارددریافت برخی از این اطلاعات توسط پیمانکار وجود 

طی قرارداد مشخص و  ی طرفینوجود داشته و رابطه کار اطلاعات و داده های سازمان دوجانبه در صیانت و نگهداری

 "تعریف شده ای تعیین گردد.
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 اکره خارج از مديريت روابط کاری توسط طرفين، مشتمل و نه محدود به حضور در جلسات، بحث و مذ

چارچوب فعاليت های تعريف شده کاری که به نحوی منجر به انتقال کامل يا بخشی از داده ها و 

 اطلاعات به افراد غير مجاز شود. 

  اعمال مراقبت در خصوص عدم سرقت داده ها، افشای اطلاعات و اسرار هر يک از طرفين توسط ساير

 عوامل و همكاران متعهد.

 طلاعات محرمانهشناسایی ا -4ماده 

ها و نامهطرحاطلاعات مالكيت معنوی، کليه اطلاعات در برگيرنده مدارک مشهود طرفين شامل و نه محدود به 

های درآمدی و اسرار تجاری، سورس کدها، ها، استعلامات قيمتی، قراردادها، مدارک مالی، مدلها، نامهپروپزال

کليه داده ها و  و جداولو  ، آمارها، نمودارهاو سازمان کاربران اعضا، هایو فايل اطلاعات داده ها، رمزهای عبور،

می توان محرمانه قلمداد نمود. اگر اين را  ، ديسكهای نوری و غيرهديسكهاذخيره شده بر روی فلشها،  اطلاعات

سرقت داده و کتبی، لسانی يا بصری افشاء شوند می توان آن را به عنوان الكترونيكی، اطلاعات محرمانه به صورت 

 افشاء اطلاعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت.

کليه فرصت های نشت اطلاعات و سرقت داده ها توسط نماينده پيمانكار به صورت رسمی طی  -2تبصره 

 گزارشی به  سرپرست سيستم های اطلاعاتی سازمان گزارش می گردد. 

المللی، قراردادی و الزامات ديگر که بر روابط کاری و  پيمانكار می پذيرد که هر نوع قوانين ملی، بين -1تبصره 

 فضای حاکم بر قرارداد طرفين تاثير گذار و قابل اعمال باشد، ممكن است در نحوه شناسايی و رفتار با 

داده ها و اطلاعات، تاثير گذار باشد و در اين صورت کارفرما موظف است مراتب را به پيمانكار اعلام  و پيمانكار 

كلف است به آن عمل نمايد. لذا پيمانكار می پذيرد که قرارداد حاضر، طی مدت همكاری، ممكن است به نيز م

 دلايلی بازنگری شود و موظف به امضای مجدد آن خواهد بود. 

 موارد استثناء در نقض اطلاعات محرمانه -3ماده 

ف ديگر زمانی فسخ خواهد شد که تعهدات هر يک از طرفين، در ارتباط با هر بخشی از اطلاعات محرمانه طر

 طرف گيرنده اطلاعات به صورت مستند ثابت کند:

 آن اطلاعات در معرض عموم بوده  ،زمانی که اطلاعات طرف ديگر قرارداد، به گيرنده انتقال داده شد

 است. 

 ن زمانی که اثبات شود اطلاعات بواسطه اتفاقاتی نظير هک، سرقت يا خيانت در امانت يكی از کارکنا

در بازه زمانی محرمانگی در معرض عموم قرار گرفته و گيرنده اطلاعات در اين تحويل دهنده اطلاعات 

 رابطه تقصيری نداشته. 

 .زمانی که ذکر صريح کتبی اطلاعات دهنده به محرمانه نبودن آن بخش از اطلاعات اثبات شود 
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 است نهادهای امنيتی و نظارتی باشد.زمانی که افشای اطلاعات بدليل صدور حكم دادگاه معتبر يا درخو 

 .اطلاعات با موافقت کتبی طرف مقابل افشاء شده باشد 

  اطلاعات بدون کم و کاست و از جانب فرستنده و مالک آن از طريق رسانه های عمومی به اطلاع عموم

 رسيده باشد.

 راهبری اطلاعات محرمانه -2ماده 

محرمانگی و دوره انقضای آن، کاملا  قرارداددر طول مدت هر يک از طرفين قرارداد توافق می نمايد که 

محرمانگی اطلاعات طرف ديگر قرارداد را حفظ کرده و آن را برای طرف سومی مگر با توافق کتبی اطلاعات 

در مسير اجرای  دهیدهنده افشاء ننمايد و اطلاعات محرمانه را برای هيچ هدف ديگری به غير از بهبود خدمت

هر طرف دستيابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، مشاوران استفاده نخواهد کرد.  قرارداد اصلی

و طرفهای قرارداد خود نمايد که برای انجام درست وظايف و ارائه خدمات، واقعا به آنها نياز دارد. در هر شرايط 

ه و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل، و طرفين بايد ماهيت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داد

دهد که هر طرف فقط وقتی اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه را به طرف ديگر مینظارت لازم بعمل آورند. 

از کارکنانش بوده يا نماينده مجاز نياز به دانستن آن داشته و کسی باشد که قرارداد محرمانگی را  استفاده کننده

 كه ملزم به رعايت تعهدات محرمانگی حداقل محدود به محتوای ذکر شده در توافق باشد.امضاء کرده يا اين

افشا اطلاعات از جانب کارکنان و يا همكاران فعلی، سابق و کليه کسانی که از سوی پيمانكار در   -2تبصره 

 ت خواهد بود.جريان اطلاعات قرار گرفته اند افشا از جانب پيمانكار بوده و وی ملزم به پرداخت خسار

افشا غير ارادی اطلاعات از جمله: سرقت اطلاعات از پيمانكار سهل انگاری و تقصير وی محسوب شده  -1تبصره 

 و مشمول اين ماده قرار می گيرد.

 مدت و تاریخ انقضاء قرارداد -5ماده 

راث، جانشينان و افرادی مفاد اين قرارداد پس از پايان همكاری و قرارداد اصلی معتبر خواهد بود و حتی توسط و

که کار به آنها واگذار شده الزام آور و غير قابل فسخ می باشد. به محض پايان قرارداد و يا در دوره انقضاء، 

هايی و نيز تمامی رونوشتاطلاعات بايست فورا تمامی مدارک، مستندات، می کارفرماحسب درخواست  پيمانكار

کارفرما تحويل و در صورت درخواست کارفرما،  پيمانكار می بايسيت ه که مشمول محرمانگی اطلاعات است را ب

 امحاء نمايد. کليه اطلاعات کارفرما را

 جبران خسارات عادلانه -6ماده 

وارد نمايد که به  کارفرمامی تواند ضررهای جبران ناپذيری به  قراردادد که تخطی از اين ناذعان می دار طرفين

و معنوی در مرکز ری قانونی جبران خسارات عادلانه و جبران ضررهای مالی محق به پيگي طرفيندليل آن 

دفتر اصفهان می باشند. ضمنا جهت جبران ضرر طرفين ملزم به اعلام و انتشار مطالب -داوری اتاق بازرگانی ايران

 و هرگونه همكاری به خواست متضرر برای جلوگيری از ضرر های ديگر می باشد. 
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 پیمانكاررمانگی تعهدات مح -7ماده 

اتاق بازرگانی اصفهان و ساختارهای تعريف شده در مكاتبات اطلاعات، داده ها، ها، ها، فايلالف( کليه پيام

 سرقت داده و ، مصداقپيمانكارشود و هر گونه افشای ديجيتال يا غيرديجيتال آن توسط محرمانه تلقی می

 افشای اطلاعات خواهد بود.

در راستای منافع تجاری، تبليغاتی يا کارفرما  و منابع اطلاعاتی ، اعضاکلان داده کاربران ب( هر گونه استفاده از

 و قرارداد عدم افشاء خواهد بود. کارفرماناقض حريم شخصی  کارفرماسياسی مگر با هماهنگی با 

 کارفرماتعهدات محرمانگی  -8ماده 

)اين مورد شامل اسناد و اطلاعات  د مالی رد و بدل شدهها و اسناگذاریها، قراردادها، قيمتالف( کليه پروپزال

و پيمانكار بين  نمی گردد(ی رسمی  دولتی هستند مالی که مطابق قانون طرفين ملزم به ارائه به مراجع قانون

حق انتشار عمومی يا ارائه به نفر سوم را چه کارفرما بصورت پيش فرض محرمانه تلقی خواهد شد و  کارفرما

 .اطلاع پيمانكاری و چه بصورت کتبی نخواهد داشت، مگر با بصورت لسان

 را نخواهد داشت. پيمانكارحق افشای اطلاعات راهبردی يا تجاری به رقبای  کارفرماب( 

 تضامین حقوقی و حفاظت از قرارداد -0ماده 

 هر يک از طرفين قرارداد به طرف ديگر اعلام و تضمين می نمايد که:

 ی وارد شدن و اجرای اين قرارداد را دارا می باشدامتياز حقوقی لازم برا. 

 باشد که مطابق با مدت آن قابل اجرا استاين قرارداد شامل تعهدات الزام آور حقوقی می. 

  پايبندی به اين قرارداد منتج به هيچ تخلف از تعهد يا نقض عهد و يا تضييع حقوق طرف سومی نخواهد

 شد.

 گر نمی تواند تعهدات مندرج در اين توافقنامه را حتی با هيچ طرفی بدون رضايت کتبی طرف دي

 .استنادات قانونی به طرف سوم يا نهاد ديگری انتقال يا واگذار نمايد

  .هر گونه کنترل، اجرا، تفسير و ترجمه اين قرارداد تابع قوانين جاری جمهوری اسلامی ايران است

 ر کشور جمهوری اسلامی ايران اعلام دارند. طرفين توافق می نمايند که رضايت خود را از دادرسی د

  بندهايی از اين توافقنامه  دفتر اصفهان(-حل اختلاف )مرکز داوری اتاق بازرگانی ايراناگر بوسيله مرجع

غير قابل اجرا و بی اعتبار تشخيص داده شد، کل اين توافقنامه را بی اعتبار و غير قابل اجرا نخواهد کرد 

مذکور با نزديكترين قانون قابل انطباق با اهداف اين بندها تغيير کرده و تفسير و در اين حالت بندهای 

 می شوند. 

  اين توافقنامه يک قرارداد کامل و انحصاری در مورد افشاء اطلاعات محرمانه می باشد و جايگزين هر

 مكاتبه کتبی يا شفاهی قبلی فی مابين طرفين راجع به محرمانگی اطلاعات می باشد. 
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  شود و هر کدام از نسخه ها حكم واحد را دارد و پس از می نسخه امضاء  دوای در قرارداد سه صفحهاين

 انعقاد قرارداد هر تكثير معتبری از اين توافقنامه حكم نسخه اصلی را دارد.

رايی گواهی می شود، طرفينی که اين قرارداد دوجانبه محرمانگی را ايجاد نموده اند  از تاريخ تنفيذ آن را اج

 نمايند.

 جبران خسارت  -09ماده 

قانون  29در صورت نقض يا عدم اجرای هر يک از مفاد اين قرارداد، طرف نقض کننده مطابق ماده  -2-29

مدنی، مكلف به جبران خسارتهای مستقيم و يا غير مستقيم وارده و همچنين هزينه های احتمالی دادرسی و 

 حق الوکاله مرتبط خواهد بود. 

چنانچه طرفين بنا به هر علت هر يک از مفاد قرارداد حاضر را نقض نموده يا با فعل و ترک فعل خود  -1-29

هرنوع خسارت و يا ضرر و زيانی را به طرف ديگر وارد کرده يا تحميل نمايد مكلف است خسارت را به طرف 

ج در اين قرارداد را به طور ديگر بپردازد. طرفين حق هر گونه اعتراض و رجوع و عدول از مفاد تعهدات مندر

مطلق از خود سلب و ساقط نموده و مطالبه اين وجه التزام علاوه بر جبران خسارات و غرامات و هزينه های 

 مترتبه و ناشيه بابت نقض تعهدات مندرج در اين قرارداد خواهد بود. 

مه، مراتب بايد به صورت در صورت تخلف يا قصور هر طرف در اجرای هر يک از مفاد اين توافق نا -3-29

)پانزده( روز کاری از  20مكتوب به طرف مقابل اعلام شود. در صورتی که طرف مقابل نتواند حد اکثر پس از 

تاريخ ابلاغ، توضيح قابل قبولی ارائه نمايد، طرف ادعا کننده می تواند وارد مراحل ذکر شده در بند های قبل 

 شود. 
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