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 مناقصه
و توزیع مویرگی خودروهای ، بارگیری و تخلیه حمل درون شهری 

 (خودرو ریلی فرآیند حمل)تجاری گروه سایپا 

 
 شرایط شرکت در مناقصه

 
گروه خودروهای تجاری و حمل مویرگی  تخلیه و بارگیریحمل درون شهری ، عملیات  "موضوع مناقصه :  -1
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  واقع در  پارکینگ اتکا از (سواری کش)دبل دک ناوگان  توسط خودرو تجاری حملبارگیری و
 لجستیکپایانه ریلی سایپا و تخلیه در آدرس اتوبان فتح، خیابان سپاه اسالم، خیابان جالل

  (اسالمشهر) آپرینایستگاه راه آهن و  (چهاردانگه)
 آپرینهن درصد ایستگاه راه آ 20درصد پایانه ریلی سایپالجستیک،  80فراوانی بار           
  از پارکینگ سایپا سیتروئن  (سواری کش)دبل دک  ناوگان توسط حمل خودرو تجاریبارگیری و 

 کاشان ایستگاه راه آهنو تخلیه در  (اردستان –جاده کاشان  10کیلومتر )
 مبادی ریلی پایانه)هن مبدا بارگیری خودروهای تجاری در واگنهای خودروبر در ایستگاه راه آ 

 (راه آهن کاشان و آپرین، ریلی سایپالجستیک
  مقصد که توسط کارفرما تخلیه خودرو های تجاری از واگنهای خودروبر در ایستگاه راه آهن

 .مشخص می گردد
 بارنامه برای ناوگان حمل و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در استان مقصد و  صدور

 (سواری کش)دبل دک ناوگان توسط  شهرستانهای تابعه
 
  شرکت سایپا لجستیک : (مناقصه گزار)كارفرما   - 2

 تخصیص واگن با هزینه و بر عهده کارفرما می باشد.
 
 يكسال تمام شمسي مدت اجراي موضوع مناقصه :  -3
 
 سپرده شركت در مناقصه  -4
می باشد که متقاضی می بایستی  (رد ریالامیلی 8)ریال  8،000،000،000سپرده شرکت در مناقصه معادل    1-4

و یا فیش تضپپمین شپپده بانکی با اعتبار سپپه ماهه و یا چک مبلغ سپپپرده را  ی یک فقره ضپپمانت نامه بانکی 
نزد   IR950600302801106708261001و شماره شبای  30281167082611سپرده شمپپپپپپپپپپپپپپپاره حسا  بانکی به 

حداکثر تا تهیه و  (سپپهامی خا   )شپپرکت حمل و نقل چند وجهی سپپایپا  بانک قرض الحسپپنه مهر ایران بنام 
 شپرکت، صپنعتی شپهرک از بعد، چهاردانگه، به واحد امور مالی شپرکت به آدرس : تهران   14/09/1400تاریخ  
احد و به پاکات سایر با همراه را آن تصویر یا رسید و تحویل ( لجستیک سایپا) سایپا وجهی چند نقل و حمل

 ارائه نمایند  . حراست
 عودت سپرده تمامي شركت كنندگان تا پايان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امكان پذير نمي باشد.   4-2
از ادامه مناقصه انصراف نمايد، كل  (الف)چناچه شركتي بعد از زمان شروع تشريفات مناقصه گشودن پاكت   4-3

 سپرده آن شركت ضبط خواهد گرديد.
ماه پس از تاريخ ارائه پيشپپنهاد ها بوده و براي حداقل سپپه ماه ديگر قابل  3مدت اعتبار ضپپمانتنامه فوب بايد  4-4

 ضمانتنامه هاي بانكي بايد  بق فرم هاي مصو  تنظيم شود.تمديد باشد و عالوه بر آن 
 گردد. یاد قرارداد با برنده اول مسترد مپس از انعق و سوم سپرده شركت در مناقصه نفر دوم  4-5
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روز از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصپپپپه، از امضپپپپاي قرارداد خودداري نمايد،  10در صپپپپورتي كه برنده مناقصپپپپه  رف  4-6
مناقصپپه وي به نفع مناقصپپه گزار ضپپبط مي گردد و در صپپورت اعالم برنده دوم توسپپط كميسپپيون سپپپرده شپپركت در 

 معامالت، نفر دوم مو ف به امضاي قرارداد خواهد بود در غير اين صورت سپرده وي نيز ضبط مي شود.
رسپپيد سپپپرده شپپركت در مناقصپپه مي بايسپپت به همراه تصپپاویر فیش بانکی و یا ضپپمانت نامه بانکی به همراه  4-7

 تحویل داده شود. ( الف )کپی کارت شناسایی معتبر در پاکت در بسته 
 كه فاقد سپرده شركت در مناقصه باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. پيشنهادهاييبه  4-8
 
 فت اسناد مناقصهزمان و محل دريا  -5

 سپپپپپپپپایپپتبپپه جهپپت دريپپافپپت اسپپپپپپنپپاد منپپاقصپپپپپپپپه  11/09/1400تپپا  08/09/1400 تپپاريخمتقپپاضپپپپپپيپپان ميتواننپپد از 
WWW.SAIPALOGISTICS.IR .مراجعه نمایند 

 
 زمان و محل تسليم پيشنهادات -6

سپپاعت پایان تا پيشپپنهاد دهندگان بايد پيشپپنهادهاي خود را با رعايت شپپرايط مندري در اين اسپپناد تكميل و حداكثر 
 تحویل نمایند. 5شرکت به آدرس ذکر شده در بند  حراستبه واحد   14/09/1400 خ تاری  16:15

 
 نحوه تكميل و ارسال پيشنهادات  -7
به ترتيب بندهاي بعدي تهيه و تحويل گردد . توضيح اينكه پاكت  و ، ي الف ،  پيشنهاد بايد در پاكت هاي  1-7

:  و ي بايد جمعا در پاكت سر بسته ديگري گذاشته شده و الك و مهر گردد و روي پاكت نوشته شود هاي الف،  
،  مناقصهنام ،  نام شرکت. ضمناً روی هر سه پاکت و توزیع مویرگی  درون شهریحمل پيشنهاد براي مناقصه : 

 ذکر گردد .  شماره تماسو  شماره پاکت،  شماره مناقصه
 كليه اسناد و اوراب تحويلي در قالب پاكت هاي مذكور بايد توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضا شود. 7-2
در مورد پيشپپنهادهايي كه با پسپپت سپپفارشپپي ارسپپال شپپود در صپپورتيكه در موقع مقرر دريافت نشپپود مناقصپپه  7-3

 نخواهد داشت. ليتيگزار مسئو
 قرار داده شود: (الف )پاكت اسناد و مداركي كه بايد در  4-7

 سپرده شركت در مناقصه كه به ترتيب پيش گفته شده تهيه مي شود. 7-4-1
 قرار داده شود: (  )پاكت اسناد و مداركي كه بايد در  5-7

  (متن حاضر )شرايط عمومي و اختصاصی  مناقصه  7-5-1
 سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه به انضمام تصوير قراردادهاي منعقده  7-5-2
 تصوير مصدب اساسنامه شركت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات و آگهي روزنامه رسمي امضاهاي مجاز. 7-5-3

 

http://www.saipalogistics.ir/
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دهنده در صورتي كه دارندگان امضاي مجاز در اساسنامه حق دادن وكالت به غير داشته باشند و پيشنهاد  -
به وكالت از رف مسئولين شركت پيشنهاد بدهد بايد رونوشت مصدب وكالت نامه رسمي خود را همراه با 

 پيشنهاد به مناقصه گزارتسليم نماید.
از قبيل تغييرات در پاره اي از  )از  رف مناقصپپه گزار ارسپپال شپپده باشپپد  "هر نوع ضپپمائم و مداركي كه بعدا 7-5-4

 . (مشخصات وغيره
  (ايزو )تصوير رضايت نامه هاي دريافتي از شركت ها و گواهينامه هاي تضمين كيفيت  7-5-5
 ماه آخر شرکت 3گردش مالی  7-5-6
 : اوراب و مستندات ارائه شده عودت نخواهد شد. 1تبصره 
ر و سپپوابق داده شپپده در رد يا قبول هري  از پيشپپنهادات مختا " ": مناقصپپه گزار پس از بررسپپي پاكت  2تبصپپره 
 است.

 ارائه برخي مدارك فوق الزامي و برخي سبب اختصاص امتياز به مناقصه گر مي باشد. 
مناقصه گر ميتواند مداركي كه در اين اسناد از وي خواسته نشده اما ارائه آنها داللت بر توانمندي مناقصه گر دارد  

، پرينت حساب و يا گردش مالي  HSEرا در قالب پاكت ب" ارائه نمايد مانند گواهينامه سيستم مديريت كيفيت و 
 شركت، گواهي حسن انجام کار

 قرار داده شود: "ي"بايد در پاكت اسناد و مداركي كه  7-6
 برگه پيشنهاد قيمت. 7-6-1
 ماه شمسي باشد. 3: اعتبار پيشنهاد ارائه شده بايد حداقل  3تبصره
 
 انتخا  برنده مناقصه  -8

بازگشپپپايي شپپپده و  (الف)در جلسپپپه كميسپپپيون معامالت پس از ثبت فهرسپپپت كليه پيشپپپنهاد دهندگان، پاكت هاي 
بازگشايي  ( )آنها مورد قبول واقع شود مشخص و اعالم مي شود. پس از آن پاكت هاي  پيشنهادهايي كه تضمين

 شده و اسناد تحويلي ارزيابي و امتيازدهي مي شود.
افتتاح و مبالغ پيشنهادي ثبت و مراتب صورتجلسه  (ي)پس از تدوين جدول امتيازات شركت كنندگان، پاكت هاي 

صپه گزار با عنايت به جدول امتيازات و مبالغ پيشپنهادي برنده اول و دوم كميسپيون معامالت دسپتگاه مناق ميشپود.
مناقصپپپه را انتخا   مي نمايد. الزم به ذكر اسپپپت روند مذكور ممكن اسپپپت در ي  يا دو جلسپپپه و يا بيشپپپتر صپپپورت 

 گيرد.
خود مردود  قيمت هاي خاري از اعتدال را باتشپپخيصو  ول هري  از پيشپپنهادات مختار اسپپتكميسپپيون در رد يا قب

نمايد. ضپپمنا مناقصپپه گزار مجاز اسپپت در هر مرحله از مناقصپپه، مناقصپپه را لغو نموده و كليه سپپپرده هارا می اعالم 
 مسترد نمايد.

پس از ا الع از برنده شدن در دفتر اداره بازرگانی مناقصه گزار حاضر شده  روز 10برنده مناقصه ملزم است  رف 
 اداره را تنفيذ نمايد. تنظيم شده توسط آن و قرارداد
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: مناقصه گزار الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به برنده ندارد ضمناً مناقصه گزار مختار است موضوع  4 تبصره
 مناقصه را به بيش از ي  شخص واجد شرايط واگذار نمايد.

 
 شرایط عمومي  -9
مناقصپپه بر اسپپاس آيين نامه معامالت شپپركت سپپایپا لجسپپتیک ودسپپتورالعمل برگزاري مناقصپپات شپپركت برگزار  9-1

 مي شود.
شركت كنندگان در مناقصه مي توانند قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي خود ، براي آشنائي بيشتر به شرايط و  9-2

يات محلي و كليه عواملي كه ممكن است بنحوي محيط كار از محل عملیات ديدن نموده و نسبت به شرايط و خصوص
در محاسبه مبلغ پيشنهادي آنان موثر باشد آگاهي كامل حاصل نمايند و قبل از تكميل نمودن اسناد ومدارك 
مناقصه، اسناد را دقيقا مطالعه و بررسي و از مفهوم جزء به جزء آن مطلع گردند. چنانچه شركت كننده اي هنگام 

الحظه نموده ا حين مطالعه اسناد و مدارك مناقصه نكات مبهم، ناقص و يا اختالف و اشتباهي را مبازديد از محل و ي
مي تواند  ,مدارك مناقصه به اشكالي برخورد كند كه نياز به شرح و توضيح داشته باشد اسناد وت و يا درمفهوم عبارا

 سوال نمایند. 284موضوع را از واحد بازرگانی داخلی 
ضافه يا حذف مطلبي از مدارك مناقصه از  ريق رسمي انجام و  ي نامه به نشاني  هر نوع توضيح، تجديد نظر، ا

 ارسال مي شود و اين ضمائم جزء اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد گرديد. گيرندگان اسناد مناقصه
نارسپپا بودن مطالب بنابراين هيچ گونه عذري نسپپبت به عدم وضپپوح مطالب اسپپناد و مدارك مناقصپپه و اسپپتناد به 

 مندري دراسناد و مدارك مناقصه از  رف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود.
مناقصه گزار حق تغيير و يا اصالح و يا تجديد نظر درهر قسمت از اسناد و مدارك مناقصه را قبل از انقضاي  9-3

ب را به كليه دعوت شپپدگان در مهلت الزم جهت تسپپليم پيشپپنهادات براي خود محفو  مي داند در اين صپپورت مرات
 مناقصه ابالغ و نيزجزء اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد نمود.

شپپپركت كنندگان در مناقصپپپه بايد پس از مطالعه دقيق اسپپپناد و مدارك مناقصپپپه و انجام بررسپپپي و تحقيقات   9-4
يمت به  ور كامل و خوانا و بدون نرخ هاي پيشپپنهادي خود را با دقت محاسپپبه و در برش پيشپپنهاد ق الزم ريز نرخ يا

قلم خوردگي  به حروف و عدد نوشته و سپس كليه اسناد و مدارك مناقصه را بدون تصرف و تغيير و يا حذف و يا 
 قرار دادن شرط رد آن، ازابتدا تا انتها امضاء و مهر نمايد .

عيب نقص و قلم خوردگي نداشپپته پيشپپنهادات بايد كامل و بدون قيد و شپپرط باشپپد و هيچ گونه ابهام خدشپپه  9-5
پيشنهاد هاي ناقص و مبهم و مشروط و خاري از حدود اعتدال و يا فاقد تضمين شركت در مناقصه ترتيب  باشد به

 ضمنا مناقصه گزار در رد يا قبول ي  يا كليه پيشنهادات مختار است. ،اثر داده نخواهدشد
هزينه هاي اصلي و جانبي انجام خدمات، هزينه هاي عمومي قيمت پيشنهادي پيشنهاد دهندگان شامل كليه  9-6

 هزينه هاي باالسري وهزينه هاي نيروي انساني ، سود و كسورات قانوني و ... خواهد بود. ,
هيچ گونه تغيير و يا دخل تصرفي نبايد از ناحيه پيشنهاد دهنده در اسناد و مدارك مناقصه داده شود در غير  9-7

 د وي ترتيب اثر داده نخواهد شد.به پيشنها اين صورت
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پيشپپپنهاد دهندگان بايد نشپپپاني كامل و دقيق و شپپپماره تلفن خود را در اسپپپناد قيد نمايند هر مكاتبه اي كه به  9-8
 نشانه مذكورارسال شود ابالغ رسمي تلقي خواهد شد.

اري كشپپپپپپور در مورد كاركنان پيشپپپپپپنهاد دهندگان بايد به كليه قوانين و مقررات قانون كار و تامين اجتماعي ج 9-9
 كامل داشته باشد و آنها را حين اجراي موضوع مناقصه رعايت نمايند. خود آشنائي

 خواهد بود. (پيمانكار)پرداخت كليه كسورات متعلقه به عهده  رف قرارداد  9-10
قانون  141يشپپپنهاد دهندگان اعم از اشپپپخا  حقيقي ويا حقوقي بايسپپپتي مشپپپمول ممنوعيت مقرر در اصپپپل   9-11

نباشپپپپند و  1337دي ماه  22اسپپپپاسپپپپي جمهوري اسپپپپالمي ايران و قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصپپپپو  
 چنانچه خالف آن ثابت شود برابرقوانين و مقررات مزبور رفتار خواهد شود.

را افزايش يا  درصپپپپد كار موضپپپپوع قرارداد 25مناقصپپپپه گزار مجاز خواهد بود بر  بق شپپپپرايط قرارداد تا ميزان  9-12
 كاهش دهد درنتيجه پيمانكار ملزم به انجام خدمات اضافي بر اساس نرخ هاي قرارداد خواهد بود .

مناقصپپپه گزار هزينه هائي را كه پيشپپپنهاد دهندگان بابت تهيه و تسپپپليم پيشپپپنهادات خود متحمل شپپپده اند  9-13
 پرداخت    نمي نمايد.

 رنده مناقصه مي باشد.هزينه دري آگهي مناقصه به عهده ب  9-14
 تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط واسناد مناقصه از  رف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد . 9-15
 

 شرایط اختصاصی  -10
 سابقه در زمینه موضوع مناقصه  داشتن 10-1
 داشتن تجربه و دانش کاری مفید مرتبط با موضوع مناقصه  10-2

             
                          

 
 قرارداد حملنمونه 

ثبت شپپپده به  (سپپپهامی خا   ) (سپپپایپا لجسپپپتیک )حمل و نقل چند وجهی سپپپایپا اين قرارداد فیمابین شپپپرکت    
به نمایندگی آقایان فریور  10102739529، شناسه ملی  411148489475و به شماره اقتصادی  232958شماره 

رنجبران به سپپپمت مدیر عامل و عضپپپو هیئت مدیره و رحیم رحیمی ملک به سپپپمت عضپپپو هیئت مدیره به آدرس : 
-7بعد از مصپپپپلی چهاردانگه به شپپپپماره تلفن  –جاده قدیم سپپپپاوه  12کیلومتر  - بزرگراه آیت هللا سپپپپعیدی  -تهران

و    ...به آدرس    ... به کد ملی   ...آقایان  و یک  رف  نامیده می شپپپپپپود از کارفرماکه از این پس  55250931
ملزم و متعهد به اجراي شرح ذيل منعقد گرديده و  رفين ه مي شود. ب ناميده "پيمانكار"که از اين پس     ... تلفن

 كليه مفاد و شرايط اين قرارداد مي باشند.
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 موضوع قرارداد : (1ماده 

 مسئوليت اجرا و مديريت  موضوع قرارداد عبارت است از
  پارکینگ اتکا واقع در آدرس اتوبان  از (سپپپواری کش)دبل دک ناوگان توسپپپط  خودرو تجاری حملبارگیری و

و ایسپپتگاه راه  (چهاردانگه)پایانه ریلی سپپایپالجسپپتیک  و تخلیه درفتح، خیابان سپپپاه اسپپالم، خیابان جالل 
 (اسالمشهر)آهن آپرین 

  سیتروئن   (سواری کش)توسط دبل دک  حمل خودرو تجاریبارگیری و سایپا  جاده  10کیلومتر )از پارکینگ 
 ایستگاه راه آهن کاشانو تخلیه در  (تاناردس –کاشان 

  ریلی  مبپپادی ریلی پپپایپپانپپه)بپپارگیری خودروهپپای تجپپاری در واگنهپپای خودروبر در ایسپپپپپپتگپپاه راه آهن مبپپدا
 (راه آهن کاشان و آپرینسایپالجستیک، 

  تخلیه خودرو های تجاری از واگنهای خودروبر در ایسپپتگاه راه آهن مقصپپد که توسپپط کارفرما مشپپخص می
 .دگرد

 بارنامه برای ناوگان حمل و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در استان مقصد و شهرستانهای تابعه صدور 
، تحویل رسید نمایندگی یا کپی تحویل رسید به راننده و ارسال به دفتر اتکا (سواری کش)توسط دبل دک 

  .قرارداد حاضرو کاشان توسط پيمانكار، به شرح فعاليتهاي مندري در ذيل و  بق مفاد 
 و در صورت نیاز سایر مقاصد دارای  ریز، کرمانشاه، اهوازبمقاصد شامل شهرهای : مشهد، رشت، شیراز، ت

   خطوط ریلی کتبا اعالم می گردد.
  مهلت بارگیری، حمل درون شپپپهری توسپپپط ناوگان دبل دک، تخلیه خودروها در ایسپپپتگاه های ریلی مبدا و

 ساعت 24دستگاه خودرو در هر  120بارگیری در واگن : 
 دستگاه  120 :  مهلت زمان ارسال خودروها از زمان تحویل گیری در راه آهن مقصد و تحویل به نمایندگیها

  ساعت 48خودرو در هر 
قرارداد حاضپپر با توجه به شپپرايط و برنامه توليد كارفرما قابل اجراء بوده و در غير اينصپپورت امكان ادامه و  (1تبصپپره 
 وقف آن با نظر كارفرما ميباشد.يا ت

 
كليه بخشنامه ها و دستورالعملهايي که متعاقب اين قرارداد و برحسب الزامات کاري از  رف کارفرما به  (2تبصره 

 پيمانکار ابالغ مي گردد همانند ساير ماده هاي اين قرارداد الزم االجرا مي باشد.
منعقده با  15/08/99مورخ   290103/1178/10انجام عملیات این قرارداد مربوط به قرارداد شپپپپپپماره  ( 3تبصپپپپپپره 

 شرکت سایپا می باشد . 
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 مبلغ قرارداد : (2ماده 

 مبلغ قرارداد بر اساس قيمتهای مندري در جدول ذیل تعيين مي گردد .
 

 مقصد فعالیت
مبلغ به ازای هر 

 (ریال ) خودرو

A1 
 حمل و تخلیه هر خودرو تجاری از پارکینگ اتکا بارگیری، 

 توسط ناوگان دبل دک به پایانه ریلی سایپا لجستیک و آپرین
 

A2 
 حمل و تخلیه هر خودرو تجاری از پارکینگ سایپا سیتروئن بارگیری، 

  توسط ناوگان دبل دک به پایانه ریلی کاشان

B 
خودرویی در ایستگاه راه آهن مبدا بارگیری خودروهای تجاری در واگنهای 

  راه آهن کاشان ،آپرین ،مبادی ریلی پایانه مرکزی)

C 
تخلیه خودرو های تجاری از واگنهای خودرویی در ایستگاه راه آهن مقصد که 

  .توسط کارفرما مشخص می گردد

D 
مرکز و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  صدور بارنامه برای ناوگان حمل

 توسط ناوگان دبل دک مقصد و شهرستانهای تابعهاستان 
 ریز، کرمانشاه، اهوازتبمقاصد شامل شهرهای : مشهد، رشت، شیراز، 

 

 
پيمانكار حق هيچ گونه افزايش قيمت بر مبالغ قرارداد تحت هر شپپپپپپرایطی از قبیل افزایش حقوب و  (4تبصپپپپپپره 

دسپپپتمزد، تعدیل، ما به التفاوت نرخ و ... را تا پایان مدت قانونی قرارداد نخواهد داشپپپت و پيمانكار متعهد به ارائه 
 اضر می باشد .خدمات موضوع قرارداد و اجرای عملیات برابر مفاد و نرخ قرارداد ح

درخصو  خودروهاي برگشتي از شبکه نمايندگي هاي بازاریابی و فروش استان مقصد و شهرستانهای  (5تبصره 
قيمت حمل هر  %100تابعه هزينه حمل با ارائه صپپورتحسپپا ، فرم نقل و انتقال با ت ييد دسپپتگاه نظارت، براسپپاس

 داخت مي گردد.دستگاه خودرو از راه آهن مقصد به شبکه نمایندگیها پر 
تضپپپپپامين انجام تعهدات، حسپپپپپن انجام كار و درصپپپپپد بابت  10از هر صپپپپپورت وضپپپپپعيت پيمانكار معادل  (6تبصپپپپپره

و هرگونه بدهي وفق ماده فوب الذكر كسپپپپر و پس از ارائه مدارک ثبت مبنی بر عدم خسپپپپارت  خودروهاي در اختيار
 به خودرو و امانی شدن خودرو آزاد می گردد .

 
 پرداخت : نحوه (3ماده

 نحوه پرداخت خدمات موضوع قرارداد حاضر به شرح ذيل ميباشد :
قرارداد ، پس از ارائه صورت   2پرداخت كليه صورتحسا  ها به صورت ماهانه براساس نرخ هاي جدول ماده  (1-3

واحد حسپپپپا  توسپپپپط پيمانكار به شپپپپركت سپپپپايپالجسپپپپتي  و ت ييد نا ر به واحد بازرگانی اعالم و پس از تصپپپپویب 
در وجه پیمانکار پرداخت مي  (بیمه و جرائم متعلقه و...)بازرگاني، توسپپط امور مالی پس از کسپپر كسپپورات قانوني 

 گردد.
 روز مي باشد. 60هرگونه پرداخت بر مبناي صورتحسابهاي ارائه شده از سوي پيمانكار پس از مدت  (2-3
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هر صپپپپورتحسپپپپا  پيمانكار حق بيمه متعلقه توسپپپپط  قانون تامين اجتماعي، از 38براسپپپپاس مفاد ماده  (7تبصپپپپره
كارفرما كسر و پس از ارائه مفاصاحسا  سازمان تامين اجتماعي، به همراه آخرين صورت حسا  پيمانكار تسويه 

 خواهد شد. 
واريز وجوه صپپپورتحسپپپا  هاي پيمانكار پس از اخذ تائيدات  از واحده های ذیربط، از  ريق شپپپماره شپپپبا  (8تبصپپپره
 ذير خواهد بود.امكان پ
ماه هزينه هاي مربو ه  2پيمانكار بايد داراي توان مالي وكافي بوده كه در صپپپپورت نياز قادر به پرداخت  (9تبصپپپپره 

باشد. در صورت تاخير دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي پيمانكار مي  (در صورت عدم پرداخت آن توسط كارفرما)
 د ايجاد نگردد.بايد به گونه اي عمل نمايد كه خدشه در انجام خدمات موضوع قراردا

 
 مدت پيمان: (4ماده 
 تعيين مي گردد.  30/07/1401لغايت   ابالغ قراردادت اجرای موضوع قرارداد از تاريخ مد

انقضپپپپپاء مدت پيمان رافع تعهدات و مسپپپپپئوليت هاي پيمانكار نبوده و پیمانکار متعهد به ایفای تمامی  (10تبصپپپپپره
مدت قانوني قرارداد، پيمانكار در صپپورت دسپپتور كتبي كارفرما متعهد  تعهدات این قرارداد می باشپپد و بعد از اتمام

به انجام عمليات موضپپپپپپوع قرارداد به مدت دو ماه بدون تنظيم الحاقيه با كليه شپپپپپپرايط مندري در قرارداد حاضپپپپپپر 
 خواهد بود. واحد مالي بر اساس نامه تمديد حق الزحمه پيمانكار را پرداخت مي نمايد.

 
 و تائيدات پيمانكار : تعهدات (5ماده 

 

 و ایف و مسئوليت هاي اختصاصي پيمانكار : (الف 
تامين كليه ابزارها ؛ تجهیزات حفا تی و ایمنی، ماشپپپپپپين آالت و نیروی انسپپپپپپانی ماهر جهت اجراي عمليات  (1-5

پيمانكار قرار نخواهد موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد وكارفرما هيچگونه تسهيالتي در اين زمينه در اختيار 
 داد.
و یا خسارت احتمالی در  بر اساس شماره ساخت پیمانکار مو ف است گزارش عملیاتی شامل تعداد ماشین (2-5

 تخلیه و بارگیری را به صورت روزانه اعالم نماید .
د را به پیمانکار مو ف اسپپپپت در پایان هر ماه صپپپپورتحسپپپپا  خود را به انضپپپپمام لیسپپپپت عملکرد عملیاتی خو (3-5

 کارفرما ارائه نماید .
پیمانکار مسپپپپئول حسپپپپن رفتار کارکنان خود در محل قرارداد می باشپپپپد و کلیه پرسپپپپنل تابع قوانین و مقررات  (4-5

 اداری شرکت از زمان حضور در سایت شرکت می باشند .
را به کارفرما اعالم  می بایسپپپتی موضپپپوع ,در صپپپورت بروز هر گونه خسپپپارت توسپپپط پیمانکار و یا کارکنان وی  (5-5

که ناشپپپپی از فعل یا عدم فعل  (به خودروهای سپپپپواری ، واگن و ...  )نماید بدیهی اسپپپپت ایجاد هر گونه خسپپپپارت 
و پیمانکار ملزم به پذیرش مبلغ اعالمی خودرو پیمانکار باشپپپپد مسپپپپئولیت پرداخت خسپپپپارت با پیمانکار می باشپپپپد 

و خودروهایی که توسط پیمانکار حمل آسیب دیده اند مشمول  باشد امانی و یا خسارت خودرو از سوی کارفرما می
 دریافت حق الزحمه نمی باشند.
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پیمانکار مو ف به رعایت کلیه دسپپتورالعملهای تخلیه ، و غیره کارفرما می باشپپد و رعایت کلیه دسپپتورالعملها  (6-5
 الزامی است .

وها  موارد ايمني سپپپپپپرقت را رعايت نموده و خودرو پيمانكار متعهد اسپپپپپپپت در حين تخلیه  و جابجايي خودر (7-5
صپپپپپپحيح و سپپپپپپالم تخلیه نمايد و در صپپپپپپورت بروز هرگونه حادثه كه منجر به ايراد خسپپپپپپارت شپپپپپپود ، اعم از اينكه  

مبلغ مربو ه  بق قيمت هاي  پيمانكارخود مبادرت به حمل ونقل كرده و يا شپپپپپخص ديگري را م مور كرده باشپپپپپد ،
فروش شپپپپپركت كارفرما پس از اعالم نماينده كارفرما به حسپپپپپا  بدهي پيمانكار منظور و ازاولين صپپپپپورتحسپپپپپا  يا 

 مطالبات کسر خواهد گرديد. 
 پيمانكار ميبايستي تغيير مكاني و ارتبا ي خود را با  هماهنگي قبلي با كارفرما به انجام برساند. (8-5
 ر متعهد است كليه ضوابط و مقررات اداري كارفرما را رعايت نمايد.پيمانكا (9-5
پيمانكار متعهد اسپپپپپپپت ا العات ،گزارشپپپپپپپات و آمارهاي مربوط به تخلیه و حمل مویرگی خودروها كه مورد  (10-5

 تقاضاي كارفرما است ، تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد. 
صحيح و ایستگاه راه آهن مبدا بنا به تشخیص کارفرما دروها را از پيمانكار مو ف مي باشد همانطور كه خو (5-11

سالم دريافت نموده است بارگیری و در مقاصد مشخص تخلیه نماید، همچنین خودروهای تحویلی در ایستگاه راه 
دك به نمایندگی های بازار يابي و فروش و بالعكس آهن مقصپپپد توسپپپط رانندگان مجر  سپپپنگین با تريلرهاي دبل

يح و سالم تحويل دهد و كليه مسئوليت هاي حمل خودرو از زمان تحويل به وي تا زمان تحويل به پاركينگ يا صح
 نمايندگي و يا هر مقصد ديگري كه كارفرما تعيين نمايد با پيمانكار خواهد بود.

شده به پيمانكار از و تحويل  (امانی و ..... ,قطعی)پيمانكار متعهد مي گردد کلیه خودروهای تخصیص یافته  (12-5
ایستگاه راه آهن مقصد را به شبکه نمایندگی های بازاریابی و فروش استان مقصد و شهرستانهای تابعه بارگیری و 

 .ارسال نماید
پيمانكار مي بايسپپپپت نسپپپپبت به تجهيز ناوگان حمل و ارتقاء سپپپپطح كمي وكيفي ناوگان اقدام و ناوگان بکار  (13-5

 داد را بر اساس دستورالعمل استانداردسازي کارفرما تجهیز نماید .گرفته شده در موضوع قرار 
كليه مسپپپپئوليتهاي حمل خودرو از ایسپپپپتگاه راه آهن اسپپپپتان مقصپپپپد و سپپپپايت هاي توليدي برگشپپپپت احتمالي  (14-5

ر مي خودروهاي ارسالي و نیز جابجایی در بین نمایندگیهای استان مقصد و شهرستانهای تابعه ،كالً به عهده پيمانكا
 باشد.
و  پيمانكار مو ف اسپپپپپپپت جهت انجام امور محوله و ارسپپپپپپپال محصپپپپپپوالت به نمایندگیهای اسپپپپپپتان مقصپپپپپپپد (15-5

شپپهرسپپتانهای تابعه ، نيروي انسپپاني، تجهيزات و امكانات الزم و كافي را براسپپاس نظر كارفرما در ايسپپتگاههاي كاري 
 تعريف شده در اين قرارداد تامين نمايد.

چنانچه كارفرما در نظر داشپپپپپته باشپپپپپد تعداد خودروهاي قابل حمل را افزايش و يا كاهش دهد، پيمانكار  (11تبصپپپپپره 
بعد از اعالم کتبی کارفرما و نسپپبت به تعديل نيروي انسپپاني مورد نياز ؛ تجهيزات و  سپپاعت 48مو ف اسپپت حداکثر 

رما راسپپپا در این خصپپپو  ورود خواهد نمود و امكانات  بر اسپپپاس نظر كارفرما اقدام نمايد و در غیر این صپپپورت کارف
 کلیه هزینه ها بر عهده پیمانکار خواهد بود.
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 ماه پس از پايان مدت زمان قرارداد مي باشد. 2پيمانكار مو ف به ارائه مفاصاحسا  قرارداد حداکثر تا  (12تبصره 
استان زماني دريافت از راه آهن پيمانكار مو ف است كليه خودروهاي تخصيص يافته قابل حمل را در بازه  (16-5

و شپپپپهرسپپپپتانهای تابعه، بيمه اسپپپپتان مقصپپپپد تا تحويل دهي به شپپپپبکه نمایندگی های بازار يابي وفروش  مقصپپپپد
 نمايد.كليه هزينه هاي مربوط به انجام هر نوع بيمه خودروهاي ارسالي به عهده پيمانكار مي باشد.

مي بایستي بر اساس الزامات مصو   (ری کش و دبل دك و ....شامل تریلرهای سوا)ناوگان حمل پیمانکار  (17-5
 (WX-002-01)و ابالغ شپپپده از  رف کارفرما براسپپپاس آخرين نسپپپخه دسپپپتورالعمل اسپپپتاندارد سپپپازي پيمانكاران حمل 

بدون عيب و نقص فني و داراي معاينه فني از اداره راهنمایي و رانندگي باشپپپپپپند .ضپپپپپپمن اينكه پيمانكار مو ف به 
 ه اسناد مثبته به دستگاه نظارت مي باشد.ارائ

 ول عمر ناوگان سواری کش پیمانکار حمل براساس قوانين کشوری و مراجع ذيصالح وآيين نامه هاي  (13تبصره

از  رف پيمانكارمي بايد بدون  (دبل دكها و خودروبرها)ناوگان حمل و تجهيزات به كار گرفته شپپپپپپده مربو ه بوده و 
 د.عيب و نقص فني باشن

منحصراً از تريلرهاي سواری کش و در  ,پيمانكار مو ف است جهت حمل خودروهاي موضوع قرارداد مذكور  (18-5

 استفاده نمايپد. (مخصو  حمل خودرو)مواقع مورد نياز و اعالم كارفرما از کامیونت های خودروبر 
سپپپرقت به عهده پيمانكار بوده و نقص فني ناوگان حمل سپپپواری کش و  ,تصپپپادف ,مسپپپئوليت هرگونه تاخير (19-5

 كارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به اين قبيل امور نخواهد داشت.
در صپپورت بروز هر گونه تاخير از بابت نقص فني ناوگان حمل و... پيمانكار مو ف اسپپت در همان روز  (14تبصپپره 

 .نسبت به جايگزيني وسيله حمل مناسب جهت انتقال خودروهاي مربو ه اقدام نمايد
پيمانكار حمل مو ف اسپپت نسپپبت به نگهداري و در دسپپترس بودن مسپپتندات مربوط به ارسپپال خودروهای (20-5

 در محل مناسب اقدام نمايد.  (صورتجلسه تحویل خودرو)حمل شده 
از آنجايي كه تخليه بخشپپپی از محصپپپوالت در شپپپبکه نمايندگيهاي بازاريابي و فروش سپپپراسپپپر كشپپپور از  ريق (21-5

ناوگان حمل پيمانكار صورت مي پذيرد، پيمانكار مو ف است نسبت به ارائه آموزش هاي الزم به آنان در رانندگان 
خصو  رعايت استانداردهاي مربوط به تخليه و نيز الزامات محافظت از محصول اقدام نمايپپپپپپپپد و مو ف به ارائه 

ل و بهره گيري از رانندگان متخصص آموزش هاي الزم در خصو  رعايت استانداردها و الزامات محافظت از محصو
 در اين حوزه در زمان بارگيري و تخليه خودروها در محل مبادي راه آهن استان مقصد و نمايندگي ها مي باشد.

 

ثبت رسپيد سپيسپتمی خودروها در محل نمایندگی فروش ، مبنا و مالک محاسپبه پرداخت حق الزحمه حمل ( 22-5
 و نیز مبنای محاسبه جرایم حمل و تاخیر می باشد .

پیمانکار حمل مو ف اسپپت بالفاصپپله پس از تحویل محصپپول به نمایندگیهاي بازار يابي و فروش نسپپبت به  (23-5
 دگی در سیستم اقدام نماید .ثبت تحویل خودرو به نماین

در صورتی که ثبت تحویل خودرو در سیستم توسط پيمانكار حمل برخالف واقع صورت پذيرد ، کارفرما  (15تبصره 
 نسبت به صدور اخطار و قطع همکاری اقدام می نماید.
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-WX)شپپپپده هپپپپاي استانداردسپپپپازي ابپپپپالغپيمانكپپپپارمو ف اسپپپپت براسپپپپاس آخپپپپرين نسپپپپخه دسپپپپتورالعمل(5-24

 نسبت به اجراي تمامي استانداردهاي الزم در تمامي حوزه هاي كاري اقدام نمايد. (01-002
پيمانكار مو ف است نسبت به نظارت و پيگيري و تعامل الزم جهت انجام صحيح خودروهای تحویل شده  (5-25

 به شبکه نمایندگی های بازاريابي و فروش اقدام نماید.
تعهدات در خصو  ارسال به موقع محصوالت به شبکه نمایندگی های بازار يابي  درصورت عدم انجام (16تبصره 

از سوي پيمانكار، كارفرما مجاز به ت خير در تنظيم و ت ييد صورتحسا  (ساعت  48در مدت )و فروش و يا جابجايي 
 مربوط به عملكرد ماهانه و اخذ جرائم مربو ه تا تحقق كامل موارد ياد شده مي باشد. 

به نمايندگيهاي  (در صورت نياز سه شيفت)پيمانكار مو ف به تحويل خودروهاي ارسالي در دو شیفت کاری(26-5
بازاريابي و فروش می باشپپند. بدیهی اسپپت درصپپورت لزوم ، تغییر زمان های تحویل دهی محصپپول با ابالغ کارفرما 

 به پیمانکارحمل و شبکه نمایندگی های سراسر كشور صورت می پذیرد.
در صپپورت مشپپاهده و يا گزارش هرگونه دخل و تصپپرف توسپپط پيمانكار بر روي خودروهاي ارسپپالي، از ادامه  (27-5

به جرائم  يدگي  مان و روش اجرايي نحوه رسپپپپپپ كارفرما مطابق مفاد پي به عمل آمده و  كار جلوگيري  مان با پي كار 
 پيمانكاران حمل اقدام مي نمايد.

بايگاني صپورتجلسپه تحويل خودرو پس از ت ييد و ثبت اقدام نموده و  پيمانكار حمل مو ف اسپت نسپبت به (28-5
تمامي مسپپتندات را در پايان قرارداد به مديريت عملیات حمل خودرویی ارائه نمايپپپپپپپپپد و در صپپورت عدم ارائه تمام 

 عواقب ناشي از آن بر عهده پيمانكار حمل مي باشد.
ل به هر دليل از دبل دك تخليه و مجدداً بارگيري نمايد. مگر پيمانكار نبايد محصپپوالت را در  ول مسپپير حم (29-5

به اقتضاي ضرورت و با هماهنگي نا ر اجرايي. در صورت تخليه بدون هماهنگي مطابق روش اجرايي رسيدگي به 
 جرائم پيمانكاران با پيمانکار خا ي برخورد خواهد شد.

به شپپپبكه نمايندگي هاي بازاريابي و فروش بعهده انجام بيمه مسپپپئوليت مدني خودروهاي در حال ارسپپپال  (30-5
 پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه تسهيالتي در اين زمينه در اختيار پيمانكار قرار نخواهد داد.

پیمانکار حمل هيچگونه حقي در خصپپپپپپو  واگذاري مسپپپپپپئوليت انجام عمليات موضپپپپپپوع قرارداد را بدون (31-5
 د.هماهنگي با كارفرما به غير را ندار 

پيمانكار مو ف اسپپپپت نسپپپپبت به تحويل خودروهاي ارسپپپپالي به نمايندگان در سپپپپاعات اداري اقدام نمايد.  (32-5
از  رف  (ایام تعطیل و سپپپپاعات خاري اداری)بدیهی اسپپپپت در صپپپپورت لزوم تغییر زمانهای تحویل دهی محصپپپپول 
 پيمانكار به شبکه نمایندگی ها می باید با ابالغ کارفرما صورت پذیرد.

پيمانكار مو ف است شرايط كيفي مورد نظر كارفرما در ناوگان حمل و دبل دك ها را تامين نماید و شرايط  (33-5
 فني ناوگان مي بايد  وري باشد كه به محصوالت آسيب وارد ننمايپد.

ز ادامه در صپپورت مشپپاهده و يا وصپپول گزارش هرگونه تباني از سپپوي پيمانكار با پرسپپنل نمايندگي و ... ، ا (34-5
فعاليت پيمانكار جلوگيري بعمل آمده و كارفرما مطابق روش اجرايي نحوه رسپپپيدگي به جرائم پيمانكاران اقدام مي 

 نمايپد.
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و كيفري كليه اشپپپپپپخا  حقيقي و حقوقي ثالب از قبيل كارگران  (مسپپپپپپئوليت مدني)ادعاي حقوقي (17تبصپپپپپپره 
در مراجع قضایي و شبه قضائي در خصو  انجام اين قرارداد پيمانكار، سازمان ها، تشكيالت قضایي و اداري و... 

و حل و فصپپل كليه مسپپائل و مشپپكالت كارگري اعم از بيمه ، ماليات و سپپاير موارد قانوني بر عهده پيمانكار بوده و 
 چنانچه از محل ادعاهاي فوب خساراتي متوجه كارفرما شود ، پيمانكار ملزم به جبران خسارت مذكور مي باشد.

كارگراني كه براي اجراي موضپپپوع قرارداد از  رف پيمانكار منصپپپو  و به كار گيري مي شپپپوند نيرو هاي  (18صپپپره تب
پيمانكار بوده و پيمانكار مسپئول پرداخت حقوب ، دسپتمزد و سپاير مزايايي كه  بق مقررات و مصپوبات قانون كار و 

ئوليت پاسپپپپپپخگویي به مراجع ذيصپپپپپپالح بعهده سپپپپپپازمان تامين اجتماعي به آنان تعلق مي گيرد خواهد بود و مسپپپپپپ
پیمانکار بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين زمينه ندارد. در صپپورت عدم پرداخت حقوب پرسپپنل، كار فرما مجاز 
خواهد بود از محل مطالبات و یا  هر محل ديگري بنا بر بررسپپپپپپي هاي خود ، حقوب پرسپپپپپپنل پيمانكار را پرداخت 

 نه ادعايي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.نمايد.پيمانكار هرگو
پیمانکار مو ف به ارائه مدارك و مسپپپتندات مربوط به خسپپپارت خودروهای آسپپپیب دیده در فرآیند حمل به  (35-5

 .نا ر قرارداد می باشد 
ه هاي پيمانكار متعهد اسپپپت نسپپپبت به پذيرش و اجراي تمامي مصپپپوبات كميته تعيين خسپپپارت و هزين (19تبصپپپره 

 اعالمي کارفرما درخصو  خودروهاي آسيب ديده اقدام نمايد. 
درصورت عدم پرداخت نقدي مبلغ قيمت خودرو از سوي پيمانكار ، قيمت خودرو از اولين صورتحسا   (20تبصره 

 پيمانكار پس از اماني شدن خودرو كسر و به مديريت مالی اعالم ميگردد.
مديريت مالی پس از كسر هزينه هاي مربوط به خودرو هاي خسارتي وجرایم مربو ه ، نسبت به اعالم  (21تبصره 

موارد به مديريت حسپپپپابداري فروش جهت  مجوز انتقال خودروهاي خسپپپپارتي به نام پيمانكار ويا مشپپپپتري معرفي 
يب ديده خودرو و خسپپارتهاي شپپده از سپپوي ايشپپان با اخذ تعهد نامه محضپپري مبني بر ا الع خريدار از ناحيه آسپپ

وارده اقدام و سپپپس نسپپبت به انتقال سپپند از سپپوي معاونت محترم بازاريابي و فروش با دري در اسپپناد خودرو كه 
خودرو مذكور فاقد گارانتي بدنه و رنگ مي باشپپپد به نام پيمانكار و يا مشپپپتري معرفي شپپپده از سپپپوي ايشپپپان اقدام 

 ميگردد.
حمل خودرویی درخصپپپپو  خودرو هاي آسپپپپيب ديده نسپپپپبت به اخذ اختالف قيمت مدیریت عملیات  (22تبصپپپپره 

 اقدام   مي نمايد. (درصورتي كه قيمت بازار باالتر از قيمت كارخانه باشد)كارخانه با قيمت بازار 
قيمت كارخانه و قيمت بازار آزاد از مديريت بازاريابي و فروش اسپپتعالم و بر اسپپاس زمان اماني شپپدن  (23تبصپپره 

 خودرو در سيستم فروش مورد محاسبه قرار ميگيرد. 
درصورت سرقت خودرو ، گروكشي و يا آتش سوزي ، خودروي مسروقه و خسارت ديده بنام پيمانكارحمل  (36-5

 هاي ايشان كسر مي گردد.فاكتورگرديده وكليه خسارات وارده از صورتحسا 
ات انتظامي و قضپپايي خودروهاي مفقودي و يا آتش پيمانكارحمل مو ف اسپپت نسپپبت به ارائه مسپپتند (24تبصپپره 

 سوزي به نا ر کارفرما اقدام نمايد.
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پيمانكار مو ف اسپپت از روند رسپپيدگي به پرونده و پيگيري انجام شپپده مربوط به خودروي سپپرقتي در  (25تبصپپره 
 محاكم انتظامي و قضايي گزارش ماهيانه به کارفرما ارائه نمايپد.

اين خودرو  (خودروهاي صادراتي و...)يدگي خودروهايي كه قابليت انتقال اسناد ندارند در صورت آسيب د (37-5
ها به صپپپپپورت اقالم منفصپپپپپله از سپپپپپوي شپپپپپركتهاي گروه واگذار گرديده و ما به التفاوت مبلغ كلي خودرو تا قيمت 

 فروش خودرو به صورت اقالم منفصله از پيمانكار حمل كسر ميگردد.
پیمانکار پس از تخلیه خودرو از واگن می بایسپپپت نظارت دقیق از نحوه تحویل گیری خودروها بدون ایراد و  (38-5

کسپپر قطعات اقدام نماید و خودروهای ارسپپالی به نمایندگی ها می بایسپپت بدون ایراد و کسپپری قطعات باشپپد در 
تا ثبت رسپپپید نمایندگی به عهده پیمانکار می غیر اینصپپپورت مسپپپئولیت هر گونه کسپپپری و یا ایرادی از زمان تحویل 

 .باشد 
کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی از زمان تحویل خودرو در راه آهن اسپپپپپپتان مقصپپپپپپپد تا تحویل خودروهای  (39-5

 تجاری به نمایندگیهای بازاریابی و فروش مشخص گردیده در موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .  
 
 و ايف و مسئوليت هاي عمومي پيمانكار : (  
پیمانکارمتعهد اسپپت کلیه عملیات موضپپوع قرارداد حاضپپر را  بق موارد مندري در موضپپوع قرارداد با بهترین  (40-5

کار فرما، بوسیله نیرو هایی که در کار خود تخصص و  ت ييدروش فنی و با ابزار آالت و دستگاههای استاندارد مورد 
 ی دارند با هزینه خود انجام دهد.تجربه کاف

پیمانکار متعهد به ارائه مشخصات کامل رانندگان سنگین و ا العات ناوگان حمل سواری کش را به دستگاه  (41-5
 نظارت اعالم نماید . 

پیمانکار مسئولیت کامل حسن انجام اجرای کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و دستور کتبی  (42-5
به عهده دارد و نظارتی که از  رف کار فرما در اجرای کارها انجام میشپپپپپود به هیچ وجه ازمیزان مسپپپپپئولیت  کارفرما

 وی  نمی کاهد.
پیمانکار متعهد اسپپت کلیه دسپپتورالعملهای صپپادره از  رف دسپپتگاه نظارت در رابطه با نحوه تنظیم صپپورت  (43-5

 وضعیتها و صورتجلسات و ... را مراعات نماید . 
پیمانکار متعهد اسپپت نسپپبت به تسپپویه حسپپا  رانندگان خود و یا اجرای احکام صپپادره از جانب هیئت های (44-5

 حل اختالف اقدام نماید. 
تشکیالت  ,سازمانها ,ادعای حقوقی و کیفری کلیه اشخا  حقیقی و حقوقی ثالب از قبیل کارگران پیمانکار (45-5

 متوجه کارفرما نخواهد بود .  ,رداد که ناشی از مسئولیت پیمانکار باشدقضایی اداری و ... در خصو  انجام این قرا
پیمانکار متعهد اسپپپپت از اسپپپپتخدام افرادی که وضپپپپعیت نظام و یفه آنها نامشپپپپخص بوده و یا دارای سپپپپوء  (5-46

صپپر جدا خودداری نماید . بدیهی اسپپت در صپپورت مشپپاهده چنین مواردی پیمانکار مق ,سپپابقه و اعتیاد می باشپپند 
 بوده و کارفرما می تواند با پیمانکار برخورد قانونی نماید . 
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کارمندان و کارگران ایرانی در کارگاه پیمانکار می باید دارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران  (5-47
 بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند . 

ام االختیار خود را با یک خط تلفن همراه برای دریافت دستورات و سایر امور پیمانکار متعهد است نماینده ت (5-48
الزم رسما و کتبا به دستگاه نظارت معرفی نماید . هرنوع اخطار و ابالغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از  رف 

 کارفرما یا نماینده آن ابالغ شود در حکم ابالغ به پیمانکار خواهد بود. 
قانون كار و همچنين سپپپاير موارد و مقررات ايمني و  85رعايت دسپپپتورالعملهپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپاي مندري در ماده  عدم (5-49
قانون كار در مراجع … 92و 95 بق مواد …موجب مسئوليت براي پيمانكار است كه به عنوان كارفرماي كارگر و …

ذيربط اعم از اجرايي و قضايي، پاسخگو خواهد بود و در جهت رعايت اين اصپپپول، تعهد و تضمين الزم را به كارفرما 
در  NOH&S PLAميدهد تا در موقع لزوم و تشخيص خود اقدام نمايپپپپپپپپد. همچنين پيمانكار مو ف به  ارائه برنامه 

 صالحيت ايمني از مراجع ذيصالح مي باشد. ول مدت قرارداد و ارائه تاييديه 
براي پيمانكار در اسپپتخدام كارگران و جذ  نيرو الزامپپپپپپپپپي  1369رعايت مقررات مندري در قانون كار مصپپو  (50-5

است و هرگونه تخلفي در اين خصو  موجب ايجاد مسئوليت براي پيمانكار است كه كارفرما ي كپپپپپپپپارگر محسو  
درصورت ا الع وتشخيص از ورود آنها جلوگيري و چنانچه كارت ترددي صادرشده باشد مي شود و كارفرما حق دارد 

نسبت به ضبط آن اقدام نمايد. بديهي است مسئوليتهاي ناشي از اين اقدام به عهده پيمانكار بوده و از اين بابت 
 هيچگونه ادعايي عليه كارفرما نخواهد داشت.

ا براي عوامل و كاركنان پيمانكار اجباري است و پيمانكار مو ف است  رعايت مقررات و ضوابط عمومي كارفرم(51-5
نسپبت به اسپتاندارد سپازي ناوگان حمل وكليه تجهيزات بر اسپاس اسپتانداردهاي اعالم شپده از  رف كارفرما اقدام 

 نمايد. الزم است پيمانكار كليه آموزش هاي مورد نياز را به عوامل وكاركنان خود ارائه نمايد.
پيمانكار مسپپپپپپئوليت اجرای تمامی قوانين و مقررات جاري كشپپپپپپور را از هر حيب بر عهده داشپپپپپپته و هرگونه (52-5

دعاوي كه از  رف اشپپخا  حقيقي و حقوقي مربوط به موضپپوع اين قرارداد صپپورت ميگيرد به عهده وي ميباشپپد و 
 كارفرما از هرگونه مسئوليت از اين بابت مبري است .

تاي عمومي و ديگر امكانات رفاهي مورد نياز رانندگان و پرسپپپپپپنل تحت االختيار پيمانكاربه تامين كليه مايح(53-5
 .عهده پيمانكار ميباشپد

پيمانكارمو ف اسپپپپت كليه پرسپپپپنل شپپپپاغل در اجراي قرارداد حاضپپپپر را تحت پوشپپپپش سپپپپازمان تامين (26تبصپپپپره 
و كليه بخشپپنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي قرارداده و آنها را در مقابل حوادث بيمه نموده  (66ماده )اجتماعي

 را در مورد رانندگان موضوع اين قرارداد اجراء كند.
پیمانکار مو ف اسپپپپت در تمامی مکان ها، ایسپپپپتگاهها و مراحل نظارت ، کنترل و اسپپپپتاندارد سپپپپازی ناوگان (54-5

 حمل، همکاری با دستگاه نظارت داشته باشد.
عوارض و اصپپپپپپوالً  ,ماليات ,جريمه ,سپپپپپپوخت ,حقوب رانندگان و كم  رانندگان ,تعميركليه مخاري از قبيل (55-5

ده اسپپت ادعاي ديگري هرگونه پرداخت به عهده پيمانكارمي باشپپد و پيمانكار به جز آنچه در مبلغ قرارداد تعيين شپپ
 نمي تواند داشته باشد. از كارفرما
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اجراي قرارداد حاضپپپپر را تحت پوشپپپپش سپپپپازمان تامين پيمانكارمو ف اسپپپپت كليه پرسپپپپنل شپپپپاغل در (26تبصپپپپره 
قرارداده و آنها را در مقابل حوادث بيمه نموده و كليه بخشپپنامه هاي وزارت كار و امور اجتماعي  (66ماده )اجتماعي

 را در مورد رانندگان موضوع اين قرارداد اجراء كند.
 .و ایف پیمانکار می باشد ءرسید نمایندگی جز  حراست و نگهبانی خودروها در مبادی، مقاصد و تحویل (27تبصره 

 
 ضوابط حراستي و حفا تي :(ي 
چنانچه كارفرما تخلفاتي نظير سپپپپرعت غير مجاز، مسپپپپافركشپپپپي، تخليه بنزين خودرو، عدم پاكيزگي داخل و (56-5

خاري خودرو، باز بودن در  ها و شيشه ها در محل هايي كه خودرو تحويل پيمانكار مي باشد، روشن بودن خودرو 
مفقود نگاري در نگهداري مسپپپپتندات، و چراغ هاي آن، دري ايرادات برروي شپپپپيشپپپپه، اسپپپپتعمال دخانيات، سپپپپهل ا

نمودن صپپپورتجلسپپپه و مسپپپتندات مربوط به تحويل خودرو، سپپپهل انگاري در نگهداري مسپپپتندات مربوط به رسپپپيد 
با پيمانكار مشپپپپپاهده نمايد، مطابق آخرين نسپپپپپخه روش اجرايي نحوه رسپپپپپيدگي به جرايم پيمانكاران حمل خودرو 

 .حمل رفتارخواهد نمود
با عوامل درصپپپپپپورت مشپپپپپپپا (57-5 باني  ندگی، ت مای يه خودرو درمكان هاي خاري از ن يل ؛ تخل هده مواردي از قب

نمایندگی، دخل و تصپپپرف، خسپپپارت عمدي به محصپپپوالت در فرایند های حمل ، اعالم عمدي خودروهاي خسپپپارت 
نت و فرایند های حمل، عدم اعالم عمدي خودروهاي خسپپپپپپپارت ديده درفرایند های حمل، خيانت در اما ديده در

گروكشپپپپپپي درتحويل خودرو به شپپپپپپبکه نمایندگی های فروش، كارفرما مي تواند از ادامه كار پيمانكار و عوامل آنان 
 جلوگيري نمايد. بديهي است كليه مسئوليتها و جرائم ناشي از اين اقدام به عهده پيمانكار خواهد بود.

طعه، اسپپتفاده شپپخصپپي،كسپپري متعلقات مسپپئوليت هرگونه دخل و تصپپرف در خودروها از قبيل تعوي  ق(58-5
از زمان تحويل از كارفرما تا زمان تحويل به  )خودرو و نيز سپپپپپرقت خودروها در تمامي مراحل و ايسپپپپپتگاههاي كاري

بر عهده ي پيمانكارمي باشپپپپپد. درصپپپپپورت گزارش و اثبات آن با پیمانکار حمل قطع  (شپپپپپبکه نمایندگی های فروش 
با پيمانكار حمل نسپپپپپخه روش اجرايي نحوه رسپپپپپيدگي به جرايم پيمانكاران حمل همکاری می گردد. مطابق آخرين 

 رفتارخواهد نمود
 

 تعهدات و اختيارات كارفرما : (6ماده 
كارفرما ارزش خدمات انجام شده را  رف مدت دو ماه پس از ارائه هرصورت وضعيت رسيدگي و پس از كسور  (1-6

احتمالي در فرایند ارسپپپپپپپال محصپپپپپپوالت از پاركينگهاي مديريت توزیع بيمه، بهاي خودروهاي خسپپپپپپپارتي و جرائم 
 محصوالت گروه به پيمانكار پرداخت مي نمايد .

 مابين مي باشد.نام پيمانكار از محل مطالبات في كارفرما مجاز به فاكتور نمودن خودرو خسارتي به (2-6
، (ساعت 48خودرو  ی  120حداقل  )در مقاصد در صورت تاخیر در تخلیه واگن و توزیع خودروهای ارسالی  (3-6

ا یو   (سپپپپپپاعت 24دسپپپپپپتگاه خودرو  ی  120حداقل )در مبادی بارگیری ، حمل درون شپپپپپپهری و بارگیری واگن ها 
ساير اشخا   كتبي به پيمانكار راسا و يا توسطاستنكاف پيمانكار از حمل خودرو ها ، كارفرما ميتواند پس از اخطار 

خود  نسپپپپپبت به انجام عملیات و انتقال خودروهای موضپپپپپوع قرارداد اقدام و کلیه هزينه هاي به شپپپپپيوه مورد نظر 
 درصد خسارت وارده را از پيمانكار اخذ نمايد. 20صورت گرفته به انضمام 
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ریال بابت توقف هر  2.000.000سپپپپپاعت به ازای هر روز مبلغ  24در صپپپپپورت عدم تخلیه واگن  ی  ( 28تبصپپپپپره 
 .واگن در حسا  بدهکاری شرکت پبمانکار منظور خواهد شد

در صپپپورت عدم توانايي پيمانكار در حمل و ارسپپپال خودروها به شپپپبكه نمايندگي ها، كارفرما مجاز به برگزاري  (4-6
آن مي باشپپد و پيمانكار حق اعتراض را در اين خصپپو  از كاهش و يا تغيير سپپهم حمل پيمانكار تمام يا بخشپپي از 

 خود سلب مي نمايد.
قرارداد  10در صپپورت ارتکا  تخلف از سپپوی پیمانکار و محرز شپپدن آن ، کارفرما مجاز خواهد بود مطابق ماده  (5-6

 مذکور اقدام و یا مطابق دستورالعمل  های جاری شرکت اقدام خواهد گردید.

 ير كار : تغيير مقاد (7ماده 
درصپپد مبلغ اوليه قرارداد، حجپپپپپپپپپم عمليات را افزايش دهد كه در صپپورت  25كپپپپپپپپپارفرما مجاز خواهد بود به ميزان 

 افزايش، پيمانكار متعهد به اجراي كار براساس مبلغ و نرخ قرارداد حاضر، خواهد بود .
هر دليلي براي پيمانكار هيچ گونه كاهش تعداد خودرو جهت حمل به هر ميزان از سپپپوي كارفرما بنا به (29تبصپپپره 

را از خود سلب نموده   (تجهيزات ، نيروي انساني و غيره)حقي را بوجود نخواهد آورد و پيمانكار حق هرگونه ادعایي 
و كارفرما هيچ تعهدي در اين خصپپو   و پيمانكار با علم به اين موضپپوع نسپپبت به عقد قرارداد اقدام نموده اسپپت

 نخواهد داشت.
 

 نظارت در اجراء :  (8ماده 
نظارت در اجراء تعهداتي كه پيمانكار بر بق مفاد اين قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نمپپپپپپپپپپپپوده است از 

واگذار گرديده اسپپپپپپپت و  مديريت عملیات حمل خودرو و عملیات لجسپپپپپپتیک موارد و قطعات رف كارفرما برعهده 
پيمانكار متعهد اسپپپت كارها را بر بق مفاد قرارداد حاضپپپر و اصپپپپپپپپپپپپپول فني و همچنين دسپپپتورات و آموزشپپپهائي كه 

 دستگاه نظپارت و يا نماينده آن در حدود مشخصات اسناد ومپدارك پيوست قرارداد مي دهد، اجراء نمايد . 
بت سيستمي صورت وضعيتها ، پيگيري و نظارت بر فعاليتهاي ث ،مسئوليت ت ييد صورتحسابهاي جاري (30تبصره 

اجرایی پيمانكار و ت ييد استرداد تضامين قرارداد و هر گونه مكاتبات با پيمانكاران موضوع قرارداد بر عهده مديريت 
 مي باشد .و عملیات لجستیک مواد و قطعات عملیات حمل خودرو 

 
 : جرائم تاخير و يا عدم سرويس دهي (9ماده 
مشپپپپمول جرایم  (خودروهای قطعی و امانی  )پیمانکار درصپپپپورت تاخیر در فرآیند تحویل خودرو و یا برگشپپپپت  (1-9

ماده  3-6در بند براساس مدت زمان تعیین شده  ،ذیل میگردد. در صورت تاخیر در ارسال خودرو از  ریق پیمانکار
تحویل خودرو به نمایندگی جریمه ای معادل سپپپپپپود تاخیر در به ازای هر روز تاخیر در تعهدات و اختیارات کارفرما 

 (سپپپالیانه از بهای پایه فروش خودرو  %36 )تحویل خودروی مشپپپتری بر اسپپپاس نرخ مصپپپو  حسپپپابداری فروش 
  محاسبه و از صورت وضعیت ماهانه پیمانکار کسر می گردد.

 ودروهاي آسيب ديده سود وجرائم ناشي از تاخير تحويل خودرو به مشتري مرتبط با خ (2-9
 (خودروهاي تخصيص يافته به مشتري)سود ناشي از تاخير در تحويل خودرو به مشتري (3-9
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جرايم مربوط به عملكرد رفتاري پرسنل پيمانكاركليه جرائم مربوط به نيروي انساني براساس ضوابط و الزامات  (4-9
 انجام مي پذيرد. 2604- 1 (زمانيمستندات سا)نيروي انساني مندري در قرارداد به شماره مدرك 

در محاسپپبه جرائم ،  مفاد دري شپپده در روش اجرایی نحوه رسپپیدگی به جرائم پیمانکاران حمل جاری شپپرکت  (5-9
 جزء الینفک شرایط قرارداد بوده و از سوی کار فرما قابل استناد و اجرا می باشد .

در صپپپورت بازنگری روش اجرایی نحوه رسپپپیدگی به جرائم پیمانکاران حمل و دسپپپتور العمل اسپپپتاندارد  (31تبصپپپره 
 سازی ناوگان حمل بر اساس آخرین ویرایش اقدام خواهد شد .

، كارفرما نسپپبت به هري  از موارد ذكر شپپده جريمه اي بر اسپپاس   5در صپپورت عدم رعايت موضپپوعات ماده  (6-9
يدگي به پيمانكاران حمل محاسپپپپپبه و از پيمانكار اخذ و مجاز به فسپپپپپخ یکطرفه قرارداد می روش اجرايي نحوه رسپپپپپ

 باشد . 
در صورت مفقودي و يا كسري قطعات، پيمانكار مي بایست در اسرع وقت نسبت به تامين قطعات با صحه  (7-9

 يمانكار اخذ مي نمايد . گذاری معاونت کیفیت اقدام و به ازاي هري  از اقالم كسري جريمه محاسبه و  از پ
 كليه جرايم محاسبه شده درصورت وضعيت ماهيانه پيمانكار محاسبه، دري و كسر مي گردد. (10-9
 

 فسخ قرارداد : (10ماده 
چنانچه به تشپپپپپپخيص كارفرما، پيمانكار در انجام تمام و يا قسپپپپپپمتي از مفاد مندري در قرارداد حاضپپپپپپر تخطي و يا 

صورت كلي يا جزئي خودداري نمايد، كارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد انجام تعهدات خود، بهقصوري نمايد و يا از 
داشپپپت. در اينصپپپورت كارفرما به پيمانكار اخطار كتبي خواهد نمود و چنانچه پيمانكار نواقص و معايب خود را  رف 

داد را بصپورت يكجانبه فسپخ نمايد. مدت دو روز از دريافت اخطار كتبي بر رف نكند كارفرما حق خواهد داشپت قرار 
، كارفرما محق خواهد بود بدون هيچگونه تشپپريفات (اعمال از سپپوي كارفرما)در صپپورت تحقق موارد فسپپخ قرارداد 

اداري و قضپپپپایي صپپپپرفا با ارسپپپپال نامه مكتو  ، فسپپپپخ قرارداد را اعالم نموده و برابر مفاد آن نسپپپپبت به مطالبه و 
پيمانكار ضپپمن پذيرش اين موضپپوع  محل تضپپمينات يا هر محل ديگري اقدام نمايد.برداشپپت خسپپارات و جرائم از 

  رح هرگونه ادعا و دعواي احتمالي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
شپپپپده جهت تكميل كار را از مانده مطالبات هاي انجامكارفرما متعهد اسپپپپت وجوه خسپپپپارت وارده بر اسپپپپاس هزينه

 ر اخذ نمايد.پيمانكار و يا اسناد تعهدآو
اي نيز در نظر گرفته شده چنانچه در بندهاي قرارداد حاضر به دليل تخلف پيمانكار از شرايط و مفاد قرارداد، جريمه

باشد، كارفرما محق است ضمن اعمال و دريافت جرايم و خسارات وارده، نسبت به فسخ قرارداد حاضر نيز اقدام 
 نمايد.  

تواند با اعالم كتبي نسپپبت به فسپپخ قرارداد اقدام نمايد. در رداد حاضپپر، كارفرما ميدر هر مقطع زماني از اجراي قرا
صپپورت فسپپخ قرارداد از سپپوي پيمانكار، پيمانكار مي بايد از دو ماه قبل موضپپوع فسپپخ قرارداد را كتباً اعالم نمايد كه 

یان مدت قرارداد بر عهده در اين صپپپپپپورت هرگونه هزينه و خسپپپپپپپارات مربو ه جهت انجام تعهدات قرارداد تا پا
 پيمانكار خواهد بود. 
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 .باشدتشخيص ورود خسارت و ميزان آن به كارفرما از سوي پيمانكار يا كارگران وي، بعهده كارفرما مي
 
 

 كنترل و بازرسي عمليات :   (11ماده 
مو ف است هرنوع ا العات كارفرما در مدت اجراي قرارداد مجاز است عمليات پيمانكار را بازرسي نمايد و پيمانكار 

و مداركي كه مورد نياز باشد در اختيار كارفرما قرار داده و تسهيالت الزم را براي انجپپپپپپپپپپام اين بازرسي فراهم نمايد. 
 بديهي است انجام اينگونه امور رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود.

 
 اختيار:  خودروهاي درتضامين انجام تعهدات، حسن انجام كار و  (12ماده

پيمانكار به منظور رسپپپپپيدن كارفرما به حقوب حقه خود در صپپپپپورت عدم انجام تعهدات، وصپپپپپول پرداختيها، جبران 
خسپپپپپپارات وارده و جرائم تاخير و عملكردي و ... كه  لب كارفرما از پيمانكار مي باشپپپپپپد و همچنين بابت ضپپپپپپمانت 

در زمان  (صپپپپپپیادی  /چ  شپپپپپپركتي ) ريال 180.000.000.000خودروهاي در اختيار، اسپپپپپپناد تعهدآور الزم را معادل
امضپپپپاء قرارداد به كارفرما تسپپپپليم مي نمايد كه تا ایفای تمامی تعهدات پیمانکار نزد كارفرما باقي خواهد ماند و در 
صپپپورت تشپپپخيص تخلف پيمانكار توسپپپط كارفرما از هر ي  از مفاد اين قرارداد، كارفرما حق خواهد داشپپپت كارفرما 

واهد بود نسبت به ضبط تضامين اقدام و مطالبات و خسارات وارده را از محل كليه تضامين و اسناد تجاري محق خ
و سپپپاير مطالبات پيمانكار  (تحت هر عنوان از جمله پيش پرداخت، علي الحسپپپا ، حسپپپن انجام كار و... )دريافتي 

يي را در اين خصو  از خود سلب و ساقط برداشت نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراض و مراجعه به مراجع قضا
می نماید. بديهي اسپپپت درصپپپورت صپپپحت اجراي تعهدات مندري در اين قرارداد اسپپپناد مربو ه پس از پايان ایفای 

 تمامی تعهدات پیمانکار و ت ييد دستگاه نظارت، به پيمانكار مسترد خواهد شد.
نت نامه به اختيار و تائيد كارفرما، كه در پايان مدت در صپپپپپپورت عدم توانایي پيمانكار در ارائه ضپپپپپپما ( 32تبصپپپپپپره 

 قرارداد و تائيد انجام كار توسط دستگاه نظارت، نسبت به تسويه آن اقدام خواهد شد.
 

 عدم انجام تعهدات : (13ماده 
نمايد در صپپپپپورتي كه پيمانكار به هر علت به غير از موارد فورس مازور از اجراي عمليات موضپپپپپوع قرارداد خودداري 

متعهد است نسبت به جبران ضرر و زيان حاصله بر اساس نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي به عالوه جرايم 
قرارداد حاضپپپپر، در زمان اعتبار پيمانكار اقدام نمايد و اسپپپپناد تعهدآور دريافتي از پيمانكار  9دير كرد مذكور در ماده 

 به حيطه وصول درخواهد آمد.
 

 زور :فورس ما (14ماده 
انجام تمام و يا  (سپپيل، زلزله، جنگ، آتش سپپوزي و ....)اگر به عللي خاري از حيطه اقتدار و اراده  رفين ناشپپي از  

قسپپپمتي از تعهدات موضپپپوع اين قرارداد امكان پذير نباشپپپد مادام كه جهات مذكور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات 
فاد اين قرارداد محسپپپو  نمي شپپپود. و در صپپپورت فسپپپخ قرارداد متاثر از حاالت فوب مي باشپپپد تخلف از م"كه عرفا
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بعلت بروز فورس مازور هيچ ي  از  رفين حق هيچگونه ادعايي من جمله مطالبه خسارت نخواهند داشت.هرگاه 
پيمانكار نتواند تعهدات خود را  بق قرارداد انجام دهد قرارداد منعقده كما  (فورس مازور)به علت وقوع  قاهره 

 به قوت خود باقي است و پس از رفع كان  
شرايط فوب، پيمانكار متعهد به ادامه انجام تعهدات مي باشد. چنانچه پس از گذشت ... ماه، شرايط فورس مازور 

 گيري خواهند نمود.بر  رف نگرديد دو  رف نسبت به فسخ يا ادامه قرارداد تصميم
 

 رفع اختالف : (15ماده 
ف بدواً از  ريق اقدامات دوستانه و مذاكره و در صورت موثر نبودن اقدامات مذكور از در صورت بروز هرگونه اختال

 ريق مراجع ذیصپپپالح حل و فصپپپل گرديده و راي داوري سپپپازماني براي  رفين قطعي و الزم االجراسپپپت. اين ماده 
 مستقل از مفاد قرارداد، براي  رفين داراي اعتبار بوده و الزم االجراست.

 
 امتگاه  رفين :اق (16ماده 

اقامتگاه  رفين همان اسپپت كه در مقدمه اين قرارداد دري گرديده و نشپپاني هاي مپپپپپپپپپزبور از نظر ابپپپپپپپپپالغ اوراب و 
مراسپپپالت معتبر اسپپپت.  رفين قرارداد متعهد مي باشپپپند ي  هفته قبل از تغيير محل يا نقل مكان، آدرس جديد 

 خود را به  رف مقابل ا الع دهند.
 

 اجراء قرارداد : محل (17ماده 
محل اجراي عمليات موضوع قرارداد جهت بارگیری و تخلیه خودروهای تجاری در واگن های مخصو  حمل خودرو 
توسط کارفرما مشخص می گردد و در خصو  حمل مویرگی خودروهای تجاری به نمایندگیهای بازاریابی و فروش 

 راه آهن استان مقصد مي باشد.
 

 نسخ قرارداد :تعداد مواد و  (18ماده 
نسخه در تهران تنظيم و به امضاء  رفين قرارداد مذكور در مقدمه رسيده  3تبصره و  32ماده و  18اين قرارداد در 

 و تمام آنها حكم واحد را داشته و داراي اعتبار يكسان است.
 
 
 

 کارفرما                                                                                      پیمانکار                               
 شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا                                                              

                                                                                                                                                                 (شرکت سایپا لجستیک  )           
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 فرم پیشنهاد قیمت )پاکت ي(

 مشخصات پیمانکار
 نام شرکت :
اقتصادی : /کدملی   
 آدرس:
 تلفن:

 کد پستی :

مبلغ به ازای هر  مقصد فعالیت
 (ریال ) خودرو

A1 
 بارگیری، حمل و تخلیه هر خودرو تجاری از پارکینگ اتکا

  توسط ناوگان دبل دک آپرینبه پایانه ریلی سایپا لجستیک و 

A2 
 حمل و تخلیه هر خودرو تجاری از پارکینگ سایپا سیتروئنبارگیری، 

 توسط ناوگان دبل دک به پایانه ریلی کاشان
 

B 
مبادی ریلی )بارگیری خودروهای تجاری در واگنهای خودرویی در ایستگاه راه آهن مبدا 

  راه آهن کاشان ،آپرین ،پایانه مرکزی

C 
تخلیه خودرو های تجاری از واگنهای خودرویی در ایستگاه راه آهن مقصد که توسط 

 .کارفرما مشخص می گردد
 

D1 
و  شهر مشهدو توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  صدور بارنامه برای ناوگان حمل
 توسط ناوگان دبل دک خراسان رضوی استان شهرستانهای تابعه

 

D2 
و  رشتشهر و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  ناوگان حملصدور بارنامه برای 

  توسط ناوگان دبل دکگیالن  استان شهرستانهای تابعه

D3 
و  شیرازشهر و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  صدور بارنامه برای ناوگان حمل
 توسط ناوگان دبل دکفارس  استان شهرستانهای تابعه

 

D4 
و  تبریزشهر و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  ناوگان حملصدور بارنامه برای 

 توسط ناوگان دبل دکآذربایجان شرقی  استان شهرستانهای تابعه
 

D5 
و  کرمانشاهشهر و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  صدور بارنامه برای ناوگان حمل
  توسط ناوگان دبل دککرمانشاه  استان شهرستانهای تابعه

D6 
و  اهوازشهر و توزیع مویرگی خودرو های تجاری در  صدور بارنامه برای ناوگان حمل
 توسط ناوگان دبل دکخوزستان  استان شهرستانهای تابعه

 

                                                                                                                 


