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 )خدمات تکثیر و چاپ(واحد انتشارات سازمان  تفاهم نامه
 

 :تفاهم نامه( طرفین 1ماده 

 -بندرعباسبه نشانی: مهندس مهدي رضائی سردره  به نمايندگی آقاي سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان فی مابین  تفاهم نامهاين 

 .................. /خانمآقايشرکت / شود از يک طرف ونامیده میطرف اول  منبعد، که نبش بلوار امام حسین ،انتهاي خیابان دانشگاه

،  .............، خیابان بندرعباسبه نشانی: ،  ............، صادره از .....................، کد ملی ................به شماره شناسنامه ................فرزند

شود از طرف نامیده می طرف دوم منبعد، که ..................، تلفن ثابت:........................، تلفن همراه:........................:، کد پستی ........پالک

 .گرددمنعقد میديگر، با شرايط ذيل 

 

 :تفاهم نامه( موضوع 2ماده 

يک باب اتاق به  به منظور ارائه خدمات تکثیر و چاپ مناسب به سازمان نظام مهندسی و  اعضاي محترم سازمان ، سازمان نظام مهندسی

را در اختیار طرف دوم قرار میدهد و طرف دوم  روبروي اطالعات،ورودي ساختمان  همکفطبقه ، سازمانمتر مربع واقع در  03 تقريبیمتراژ

چاپ و کپی و برابر اصل نمودن نقشه هاي به ارائه خدمات نسبت میگرددتجهیزات مورد نیاز بشرح ذيل را در سازمان مستقر نموده ومتعهد

انجام خدمات تحت وب مورد نیاز اعضاء  صحافی ، پرس کارت ، هاي مورد نیاز اعضاء ، کپی لوح فشرده ، تائید شده سازمان ، کپی برگه

با سازمان از جمله ثبت نام الکترونیکی عضويت ، پرداخت الکترونیکی عضويت  ، پرداخت الکترونیکی دوره هاي آموزشی و امثال آن را 

 .اقدام نمايددر قبال دريافت حق الزحمه طبق لیست پیوست   نامحدود کیفیت منطبق با نمونه ارائه شده و با حجم کار

 تجهیزات مورد نیاز:
 متردرساعت 03 اينچ وسرعت چاپ حداقل 44 :چاپ تاعرض(پالتر)دستگاه چاپ نقشه -1

، امکان چاپ  برگ در دقیقه 15برگ دردقیقه و سیاه و سفید  5 ،سرعت چاپ رنگیA3:اندازه چاپ کاغذ(پرينتر)دستگاه چاپ رنگی -2

 بدون حاشیه و امکان چاپ بر روي کاغذ گالسه

 برگ دردقیقه وامکان چاپ دورو11سرعت چاپ  ، A3دستگاه کپی حرفه اي:اندازه اسکن کاغذ -0

 برگ دردقیقه وامکان اسکن دورو 15 ،سرعت اسکن حداقلA3دستگاه اسکنر:اندازه اسکن کاغذ -4

 دوبل ومارپیچدستگاه فنرزن:امکان پانچ وفنرزن سیمی، -5

 PHOTOSHOP–OFFICE -AUTOCADکامپیوتر:امکان نصب نرم افزارهاي-6

 A4دستگاه پرس  -7

 (دستگاه رایت سی دی)داپلیکیتور -1
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 به ازاي هرعدد................... ريال  CDرايت 

 ..... ريال...ثبت نام الکترونیکی عضويت به ازاي هر نفر ..........

 .... ريال ....برابر اصل نمودن نقشه ها به ازاي هر شیت .........

 برنده مناقصه متعهد میگردد خدمات پرداخت الکترونیکی عضويت ، دوره هاي آموزشی و ثبت نام آزمون نظام مهندسی را بدون دريافت هزينه به

 اعضاي سازمان ارائه نمايد.

 ید نماينده سازمان بعهده پیشنهاد دهنده می باشد.ئغذ و سی دي خام با  کیفت مورد تامین کاأت

 

:م نامهتفاه( مدت 0ماده 
از  طرف اول در صورت رضايتباشد که به مدت يکسال شمسی معادل دوازده ماه می1011/  / لغايت1011/  /  از تاريخ تفاهم نامهمدت 

 باشد.و با توافق طرفین قابل تمديد می طرف دومعملکرد 

:طرف اول ( تعهدات 4ماده 
مترمربع در طبقه همکف سازمان نظام مهندسی جهت ارائه خدمات در اختیار طرف دوم  03طرف اول يک باب اتاق به متراژ تقريبی  -1-4

   .تفاهمنامه قرارمیدهد 

و نظارت بر انجام کامل و صحیح تعهدات هاي الزم همکاري و ايجاد هماهنگی براياالختیار خود يک نفر را به عنوان نماينده تام طرف اول -2-4

 نمايد.کتباً معرفی می، طرف دوم توسط  تفاهمنامهمندرج در 

در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و ساير قوانین و مقررات مربوط در برابر طرف دوم در قبال مطالبات نیروي انسانی  طرف اول -0-4

 ربط و ذيصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد.ین اجتماعی و ساير مراجع قانونی ذيوزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأم

 :طرف دوم( تعهدات 5ماده 

 تفاهمنامه هاي الزم در انجام خدمات موضوعپاسخگويی و ايجاد هماهنگی به منظوراالختیار خود يک نفر را به عنوان نماينده تام طرف دوم-1-5

 نمايد.میمعرفی  طرف اول کتباً به

به  تفاهمنامهرا به میزان کافی براي انجام خدمات موضوع الزم گردد نیروي انسانی واجد شرايط، امکانات و تجهیزات متعهد می طرف دوم-2-5

 گیرد.کار 

 قیمت پیشنهادی )ریال(

  سیاه وسفید)برگ( رنگی)برگ( صحافی وفنر زنی)جلد(

 کپی پالت/پرينت اسکن کپی پالت/پرينت اسکن سیمی دوبل مارپیچ
 اندازه

 کاغذ

         A5 

         A4 

         A3 

         A2 

         A1 

         A0 
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 دهد. رساند، انجاممی طرف اولیدئارا طبق برنامه زمانبندي که به ت تفاهمنامهگردد که خدمات موضوع متعهد می طرف دوم-0-5

 کارکنانو تعیین مزد و حقوق  تفاهم نامه گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظايف موضوع متعهد می طرف دوم-4-5

وي به عهده رگري و ساير تعهدات قانون کار هاي حل اختالفات کامربوط به هیأت يرعايت نمايد و هرگونه پاسخگويی به شکايات و اجراي آرا

 .باشدمی

 را کالً يا جزئاً به اشخاص ديگر )اعم از حقیقی يا حقوقی( ندارد. تفاهم نامهحق واگذاري و اجاره دادن موضوع  طرف دوم-5-5

 ماه قبل مکلف است کلیه پرسنل خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و ماهانه تصوير لیست حقوق و لیست بیمهطرف دوم  -6-5

 ارائه نمايد. طرف اول مین اجتماعی رسیده است، بهید سازمان تأئاخود را که به ت کارکنان

 باشد.، به عهده وي میطرف دومحساب قانونی کارکنان  ، تسويهتفاهم نامه در صورت فسخ، لغو و يا اتمام  -7-5

 کارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد. کارکنان خودبراي گردد در موارد ضروري که به سالمت افراد مربوط است،متعهد می طرف دوم-1-5

 کار( بدهد. انجاماي الزم را به کارکنان خود )براي هاي تخصصی و حرفهگردد آموزشمتعهد می طرف دوم-1-5

 وست.پاسخگ طرف اول در مقابل طرف دوماست و طرف دوم ضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده  -13-5

 باشد.، حفظ اسرار و نکات ايمنی میسازمان نظام مهندسی ساختمانهاي جاري موظف به رعايت نظامو کارکنان وي  طرف دوم-11-5

به  يک فقره ضمانت نامه بانکی، و تضمین انجام تعهدات تفاهمنامهاي به منظور تضمین حسن اجرموظف است طرف دوم -21-5

و تصفیه حساب کامل و  مکان مورد استفاده، پس از تخلیه تفاهمنامهتضمین مذکور در پايان مدت ارائه دهد.  اولطرف  بهريال  میزان

 ، مسترد خواهد شد.طرف دوم از عملکرد طرف اولدر صورت ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و رضايت

ه و با کیفیت هاي توافق شداعم از کپی، پرينت، صحافی و... را بر اساس قیمتسازمان  اعضاموظف است کلیه خدمات خود به  طرف دوم  -10-5

را به صورت  تفاهم نامه تواند می طرف اولها و کیفیت توافق شده و گرفتن هر گونه وجه اضافه،انجام دهد. در صورت تخلف از قیمتمورد توافق 

 طرف دومو يا هر طريق ديگري اقدام نمايد و  تفاهم نامههاي از محل تضمین طرف دوميک طرفه فسخ نموده و نسبت به اخذ خسارت و جريمه از 

 حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب نمود. 

و کارکنان وي،  طرف دوم از سوي  سازمان به اموال و هر گونه ايراد خسارت  سازمان در صورت هر گونه رفتار خالف ضوابط و مقررات  -14-5

 باشد.مکلف به پاسخگويی و جبران خسارت وارده می طرف دوم 

و  فضاي واگذار شده توسط طرف اول را اعالم نموده ، وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصاتواگذاري محليت با رؤطرف دوم  -15-5

 اي نخواهد داشت.ادعا يا مطالبهگونه بعداً به عذر عدم اطالع حق هیچ

به  طرف دوم ، و اعضا و مالکان بوده ارائه خدمات به مراجعین اعم از  وسازمان امور تکثیر و صحافی صرفاً براي انجام  مورد نظر فضاي -16-5

 را ندارد. سازمان و خارج از  سازمانی هیچ عنوان حق تغییر نوع استفاده و انجام امور غیر 

 باشد.می طرف دوم به عهده مطابق لیست پیوست انات و تجهیزات مورد نیازامکتهیه و تأمین کلیه  -17-5

 باشد. می طرف دوم تلفن به عهده  مربوط به قبوض هايهزينهپرداخت  -11-5

 باشد.می طرف دوم به عهده تفاهم نامه مین اجتماعی در پايان از سازمان تأبیمه اخذ مفاصا حساب  -11-5

طرف اول حقوقی و استخدامی باو هیچ گونه ارتباط شوند، کارکنان وي بوده به کار گرفته می طرف دوم که توسط پرسنل مورد نیاز  -23-5

 ندارند.

 حضور و غیاب کارکنان خود را کنترل نمايدو اعالم نموده طرف اولرا به صورت کتبی به موظف است اسامی کلیه کارکنان خود طرف دوم  -21-5

 مذکوراز ورود و دخالت افراد  طرف اول نمايندهاين صورت  در غیرجلوگیري نمايد.  استفادهمحل مورد و  سازمان و از ورود افراد متفرقه به

 جلوگیري خواهد کرد.
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 کتباً به اطالع بايستکارگیري نیروهاي جديد، مراتب میهبا هر يک از کارکنان خود و يا ب طرف دومدرصورت اخراج يا قطع همکاري  -22-5

هیچگونه مسئولیتی  طرف اولپاسخگوي هر گونه شکايت احتمالی از سوي کارکنان مذکور خواهد بود و طرف دوم برسد. بديهی است  طرف اول

 نخواهد داشت.

20-5- مسئولیت ها ارائه نمايد. تهیه و به آنتجهیزات مورد نیاز به منظور رعايت ايمنی کارکنان را ونموده موظف است کارکنان خود را بیمه حوادث طرف دوم

 .استبه عهده وي  ،طرف دومعواقب ناشی از وقوع هر گونه حادثه احتمالی براي کارکنان 

 به عنوان محل خواب استفاده نمايند.  سازمانتوانند از امکانات محل مورد به هیچ وجه نمی طرف دوم کارکنان  -24-5

نسبت به تخلیه و تحويل بالفاصله مکلف است  طرف دوم، طرف اول از سوي تفاهم نامه و يا در صورت فسخ  تفاهم نامهدر پايان مدت  -25-5

ريال به عنوان  333/533/1هر روز مبلغ يدر موعد مقرر، به ازااقدام نمايد. در صورت عدم تخلیه  طرف اول به طور سالم و کامل به محلد مور

 اخذ خواهد شد. طرف دومجريمه از 

طرف اي به صورت امانی در اختیار و کلیه امکانات و تجهیزات موجود در آن اعم از منقول و غیرمنقول، طی صورتجلسه محل مورد نظر -26-5

تفاهم ها بنمايد. در پايان ها ندارد و بايد نهايت دقت الزم را در حفظ و نگهداري آنحق هیچگونه دخل و تصرفی در آنگیرد ووي قرار می دوم

 دهد. طرف اولل ها را صحیح و سالم تحويموظف است آن طرف دوم، تفاهم نامهو يا در صورت فسخ  نامه

 باشد.می دومطرف  ، به عهدهمحل مورد نظرنگهداري و انجام تعمیرات جزئی  -27-5

و يا ساير  سازمان يا کارکنانش به  ملزم به جبران هر گونه خسارتی )اعم از مادي و معنوي( که در اثر فعل يا ترک فعل خود و طرف دوم -21-5

کسر و يا به هر نحو  ،طرف دوم حق دارد رأساً خسارات وارده را تعیین و از محل تضمین يا مطالبات طرف اولباشد واشخاص ثالث وارد آيد، می

مقتضی ديگر استیفا نمايد.
نمايد و  رعايتو حفاظتی مربوط را در محیط کار ايمنی  اصولو ، کلیه شرايط تفاهمنامهمفاد اين  ياجراگردد در متعهد می طرف دوم-21-5

 باشد.می طرف دوم ها، به عهده هاي ناشی از عدم رعايت آنکلیه مسئولیت

گونه نقصان و به نحوي که هیچ ها و تجهیزات خود اقدام نمايد،موظف است نسبت به انجام به موقع سرويس و تعمیر دستگاه طرف دوم -01-5

 طرف اولبه عهده وي بوده و سازمانخللی در انجام و ارائه خدمات به مراجعین ايجاد نشود. در غیر اين صورت مسئولیت جبران خسارت وارده به 

 اقدام نمايد.و اخذ خسارات وارده  تفاهم نامهتواند رأساً و به صورت يک طرفه نسبت به فسخ می

 ، مستقیماً يا با واسطه ندارد.سازمانرا با کارکنان  تفاهم نامهگونه معامله مرتبط با اين حق انجام هیچ ومطرف د -02-5

اعم از کیفیت تکثیر و صحافی، و کارکنان وي، طرف دوم از سوي از نحوه انجام کار و ارائه خدمات  طرف اول در صورت عدم رضايت -00-5

عنوان جريمه از محل مطالبات  مبلغی رابه بنا به تشخیص خود تواند می طرف اولبرخورد با مراجعین و ... ،کیفیت کاغذ، سرعت انجام کار، نحوه 

 6تواند براساس ماده می طرف اول،اخذ نمايد. در صورت تکرار تخلفطرف دوم و يا به هر نحو مقتضی ديگر از  تفاهم نامهيا تضمین  طرف دوم

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود.طرف دوم اقدام نمايد و تفاهم نامه رأساً و به صورت يک طرفه نسبت به فسخ 

 انجام دهد.   طرف اولرا  با هماهنگی  مرکز تکثیراز ، کارتريج و ... کاغذاقالم مصرفی اعم از مؤظف است، ورود و خروج طرف دوم  -04-5

 .از نیروي جايگزين استفاده نمايد طرف اولمؤظف است در مواقع مرخصی و غیبت پرسنل با هماهنگی  طرف دوم -05-5

 موقع کارکنان در محل الزامی است.هحضور ب -06-5

 

 :تفاهم نامه( فسخ 6ماده

و يا انجام خدمات را به شخص ثالث واگذار نموده يا در نحوه انجام کار تفاهم نامه موضوع  طرف دومتشخیص دهد که  طرف اول ـ در صورتی که6ـ1

زند و يا از تعهد خود مبنی بر انجام خدمات طبق لیست توافقی با سرباز می تفاهم نامهدچار تخلف شده يا قصور ورزيده و يا به هردلیلی از انجام موضوع 
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طرفه نسبت به فسخ تواند رأساً و به صورت يکمی طرف اول،تفاهم نامه اير موارد مندرج در سو در  نمايدتخلف می تفاهمنامه 2ماده مندرج  سازمان

 حق هرگونه اعتراضی را در اين خصوص از خود سلب نمود. طرف دوماقدام نمايد و  طرف دومو اخذ خسارت وارده از  تفاهم نامه

( حوادث قهري )فورس ماژور(:7اده م
شود نظیر سیل، زلزله و ... ، می تفاهم نامهتعهدات طرفین  يآن خارج از اراده طرفین بوده و بروز آن باعث تأخیر در اجرا در بروز حوادث قهري که کنترل

 گیري خواهند نمود.تصمیم تفاهمنامهبه حالت تعلیق درآمده و طرفین با توجه به مقررات مربوط، با توافق در خصوص نحوه ادامه  تفاهمنامه

 ف:حل اختال( 1ماده 

گو حل و فصل خواهد شد و در ووع ابتدا از طريق مذاکره و گفت، موضتفاهم نامه در اجرا يا تفسیر مفاد میان طرفین در صورت بروز اختالف 

-براي طرفین الزم هیات رئیسه سازمان ارجاع شده و نظر  سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان هیات رئیسهموضوع به صورت عدم توافق 

 االجراست.

 

 :تفاهم نامه ( نسخ ماده 

االجرا الزم ،طرفین يضاباشد که پس از امهاي آن داراي اعتبار واحد می، تهیه و تنظیم شده و کلیه نسخهيکسان نسخه 2در  وماده، در تفاهم نامه اين 

 خواهد بود.

 

 


