
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  قرار داد برگزاري اردوهاي آماده سازي المپياد جهاني

  

  استان               به نمايندگي آقاي  اداره كل آموزش فني و حرفه اي ما بين اين قرار داد في 

  : به عنوان مدير كل به آدرس

داراي               :فرزند      اداره كل ناميده مي شود  و  آقاي  كه در اين قرار داد

  :به نشاني                 :متولد                  :صادره از          :شمارهشناسنامه 

  . منبعد مجري قرار داد ناميده مي شود منعقد مي گردد

  : موضوع قرار داد: ماده يك

  

  :محل اجراي قرار داد :ماده دو

  . تعيين مي گردد                    :اجراي قرار داد اداره كل آموزش فني و حرفه اي منطقهمحل 

  :دمدت قرار دا: ماده سه

  . تعيين مي گردد                         :لغايت                          :مدت قرار داد ازتاريخ

  : مبلغ قرار داد و نحوه پرداخت: ماده چهار

ه پس از اتمام قرارداد و گزارش ومسئول المپياد ريال ك                                                                    مبلغ

  . قابل پرداخت بود

  . پرداخت هرگونه وجه پس از كسر كسورات قانوني امكان پذير خواهد بود :1تبصره 

   :تعهدات طرف قرارداد: ماده پنج

اردوي  موسسه ديگر را ندارد و موظف است رضايت مسـئول مجري حق واگذاري كار به شخص يا  -1

 . كسب نمايد آماده سازي المپياد را در تمام مراحل

 . مجري متعهد مي گردد موضوع قرار داد را در مدت مقرر به انجام رساند - 2

مجري حق هيچگونه مطالبه اي به جز آنچه كه در اين قرارداد ذكر شده را ندارد و حق هـر گونـه    - 3

نمايد و سازمان هيچگونه تعهـد اسـتخدامي   اعتراض را در پايان مدت قرار داد از خود سلب مي 

 . ندارد نسبت به نامبرده نداشته و

تغيير دهد مكلف است در اسرع وقـت مراتـب را بـه اطـالع      تلفن خود را نشاني وهرگاه مجري  -4

 . سازمان برساند



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

يافت حق در به هر اسم و رسم كه باشد در ازاء مجري كليه حقوق ناشي از موضوع اين قرار داد را - 5

 .ونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب و ساقط مي نمايدگحق هر حمه به سازمان واگذار والز

عيت هـاي مـذكور در قـانون منـع مداخلـه وزراء و      مجري طرح متعهد ميگردد كه مشمول ممنو -6

 . نمي باشد 22/10/1377كشوري مورخ  كارمندان دولت در معامالت دولتي و نمايندگان مجلس و

  :تعهدات اداره كل : ماده شش

به تناسب انجام و تاييد مسئول اردوي آماده سازي المپياد  قرار داد رااداره كل متعهد ميگردد مبلغ 

بديهي است درصـورت غيـر مطلـوب    . و پس از كسر كسورات قانوني در وجه مجري پرداخت نمايد

  . تشخيص دادن كيفيت كار حق الزحمه پرداخت نخواهد شد

  :رار دادق ناظر: ماده هفت

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قرار داد در كليه مراحل به عهده مسئول اردوهـاي آمـاده سـازي    

  . المپياد اداره كل آموزش فني وحرفه اي منطقه مي باشد

  :فسخ قرار داد:ماده هشت

 داد را متوقـف و اداره كل مختار است در هر مقطعي با اخطار كتبي يك هفته انجام امور موضوع قرار

  . قرار داد را فسخ نمايد

  : ساير شرايط: ماده نه 

ف قرارداد موظـف  شود طر موضوع اين قرار داد ، مانع از انجام هر بخشي ازامل قهريچنانچه عو -1

اداره كـل پـس از اطـالع از مـوارد و     . و با ذكر علت به اطالع اداره كل برساند ااست مورد را كتب

 . اعالم خواهد نمود يا فسخ قرارداد ، نظر خود را نسبت به ادامهعوامل قهري

روز كند كه با مذاكره طـرفين قابـل   اختالفي بين طرفين ب هر گاه در اجراء يا تفسير اين قرارداد - 2

و كسب نظـر ايشـان اقـدام    ) اداره حقوقي سازمان(حل نباشد از طريق مراجعه مرضي الطرفين 

 . رأي داور براي طرفين الزم االجراء مي باشد خواهد شد و

  :كليات قرار داد: ماده ده 

نسخه تهيه و تنظيم گرديده و به امضاء طرفين رسيده  در چهار بند و 8ماده و  10اين قرار داد در 

  . است و هر نسخه حكم اصل را دارد و به تنهايي داراي سنديت الزم مي باشد

                                     

  

                                                                       

 وزش فني و حرفه اي استانممدير كل آ


