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و امضا انگشت اثر / مهر  

  

 «قرارداد »  

 232958اره )سایپا لجستیک( ) سهامی خاص ( ثبت شده به شمحمل و نقل چند وجهی سایپا  فیمابین شرکتاین قرارداد 

 ی شهرکیمحمد حسین امیرخانبه نمایندگی آقایان  10102739529، شناسه ملی  411148489475و به شماره اقتصادی 

بزرگراه   -رانبه آدرس : ته میرجلیل نگارنده به سمت رئیس هیاًت مدیره و مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیرهبه سمت 

که از این پس  55250931-7بعد از مصلی چهاردانگه به شماره تلفن  –جاده قدیم ساوه  12کیلومتر  -آیت اله سعیدی 

به  ------------و شناسه ملی  ------به شماره ثبت  --------- و شرکتطرف  یک نامیده می شود از کارفرما

-------------- :به سمت رئیس هیات مدیره  به آدرس  ----------به عنوان مدیرعامل و  ------------نمایندگی آقایان 

ردیده و نعقد گنامیده میشود از طرف دیگر بشرح ذیل م پیمانکار که از این پس  -----------کد پستی  -------------

 یه مفاد و شرایط این قرارداد میباشند .طرفین ملزم و متعهد به اجرای کل
 

 موضوع قرارداد -1ماده 

ر سایز و )به هارده ناژ(، شیت آهن ورق و کویل وتکانتینر )به هر سایز و  عملیات تخلیه و بارگیری و جابجایی انواع کاال، -1-1

 ه هر سایز و)ب العکسبه خوابیده و ب الت ایستادهاز ح)نحوه چیدمان( به صورت ریلی و جاده ای و تغییر وضعیت کویل  تناژ(

ایپا کزی شرکت سنه مرپایاتناژ(، استریپ کاالی کانتینری و غیر کانتینری شامل چیدمان، جابجایی، دریافت و انبارش در محل 

 شد.فرما می بااربر اساس نیاز ک  218پالک  –چهاردانگه بعد از مصلی  –ه آیت اهلل سعیدی بزرگرا -به آدرس تهران  لجستیک
 

 مدت قرارداد -2ماده 

حسب رضایت  می گردد که این مدت تعیینبه مدت یک سال شمسی  1401/--/--لغایت  1401/--/--از تاریخ مدت قرارداد 

 طرفین قابل تمدید خواهد بود.

             د ن قراردایعهدات اانقضاء مدت قرارداد رافع تعهدات و مسئولیت های پیمانکار نبوده و متعهد به ایفای تمامی ت :1تبصره

رارداد به قیات موضوع م عملمی باشد و بعد از اتمام مدت قانونی قرارداد، پیمانکار در صورت دستور کتبی کارفرما متعهد به انجا

ق مه تمدید حاس نامدت دو ماه بدون تنظیم الحاقیه با کلیه شرایط مندرج در قرارداد حاضر خواهد بود. واحد مالی بر اس

 پیمانکار را پرداخت می نماید. الزحمه

 اشد .می بو سازه گستر منعقده با شرکت سایپا ین قرارداد مربوط به قرارداد های انجام عملیات ا : 2تبصره 

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -3ماده 

 یکی از حالتهای ذیل در قرارداد درج می گردد . برگزاری مناقصهبعد از 

جهیزات ماهیانه ت ین که در ذیل خواهد آمد مبلغ خدمات ارائه شده به ازاء اجارهدر تعهدات طرف با توجه به شرایط مندرج 1-3

ارفرما در محل های که بر اساس اعالم نیاز کبه شرح ذیل می باشد  1مورد استفاده توسط پیمانکار جهت انجام موارد ماده 

 مورد نظر مستقر خواهد گردید. 

 توضیحات اجاره ماهیانه مبلغ شرح تجهیزات/ عملیات ردیف

 اجاره ماهیانه ریال     --------------- تن  22لیفتراک  1

 اجاره ماهیانه ریال     --------------- تن 15لیفتراک  2

 اجاره ماهیانه ریال     --------------- تن 10لیفتراک  3

 به ازای هر عملیات ریال     --------------- هزینه استریپ 4

 اجاره ماهیانه ریال     --------------- ستاکراپ لیفت / ریچ تا 5
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و امضا انگشت اثر / مهر  

  

 

 بارگیری آهن /تخلیه به ازاء شده  با توجه به شرایط مندرج در تعهدات طرفین که در ذیل خواهد آمد مبلغ خدمات ارائه -1-3

ه بر اساس اعالم نیاز کیل می باشد به شرح ذ 1ماده توسط پیمانکار جهت انجام موارد  میانگین ماهیانه عملیات ورق و کانتینر

 کارفرما در محل های مورد نظر مستقر خواهد گردید. 

 

تأیید ز اپس و تنظیم توسط پیمانکار اه ، بر اساس فرمت مورد تایید در پایان هر مصورت وضعیت عملیات انجام شده  -2-3

سورات کس از کسر پمالی ارسال  به اموربازرگانی و تصویب امور ) مدیریت لجستیک مواد و قطعات . حراست( دستگاه نظارت 

 قانونی و جرایم احتمالی و... ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت اقدام خواهد گردید.

ا یش قیمت رگونه افزاثابت بوده و پیمانکار حق هیچ مدت زمان و شرایط اعالمی قرارداد: قیمت فوق الذکر تا پایان 3تبصره 

 نخواهد داشت.

ورهای ه در فاکتت است کی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده ، مبلغ ریالی مالیات در صورتی قابل پرداخ: در راستا 4تبصره 

. تسلیم گردد لی کارفرمار ماحد اموارائه شده درج گردیده و گواهی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی به وا

غییر توجه به ت ت. بابال موارد ناشی از عدم درج فاکتور و پرداخت نخواهد داشدر غیر اینصورت کارفرما هیچ مسئولیتی در ق

ر سال اتی کشور دیمال احتمالی در نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ، مالک عمل در صورتحسابهای نرخ اعالمی سازمان امور

 فعالیت می باشد.

 شرح

میانگین 

 تناژ/عملیات ماهیانه

مبلغ انجام عملیات 

 توضیحات )ریال(

A B 

1 

تخلیه و بارگیری کاالی 

ویل، آهن ورق ) ک -فله 

 نت  -شیت و ... (
43.000  

تناژ گین میاندر صورت افزایش تناژ بیش از 

تن به  1000بازه هر به ازای ( A ) ستون 

تا  و (B ) ستون از مبلغ اعالمی  %10میزان 

 48000) میانگین اعالمی تن مازاد  5000

مبلغ   %50کسر و مابقی بر اساس تن( 

 محاسبه می شود (B ) ستون اعالمی 

2 
تخلیه یا بارگیری کانتینر 

 ددع  -فوت  پر  40
60  

بیش از  تعداد اعالمیدر صورت افزایش 

به ازای ( A ) ستون  میانگین تعداد عملیات

 از مبلغ اعالمی  %10به میزان  عدد 10بازه 

میانگین مازاد  عدد 50تا  (B ) ستون 

  %50کسر و مابقی بر اساس قیمت اعالمی 

 محاسبه می شود( B ) ستون اعالمی 

3 
تخلیه یا بارگیری کانتینر 

 ددع -فوت پر  20
140  

4 
تخلیه یا بارگیری کانتینر 

 ددع   -فوت  خالی  40
60  

5 
تخلیه یا بارگیری کانتینر 

 ددع -فوت خالی  20
140  

6 
استریپ و پاکسازی 

 کانتینر
-  

به ازای هر عملیات انجام یافته هزینه 

 پرداخت خواهد شد.

( A ن ) ستوعالمی ملیات اعتوضیحات : در صورت عدم انجام میانگین تناژ  / عملیات اعالمی در هر ماه صورت حساب آن ماه بر اساس تناژ / تعداد 

 محاسبه می گردد.
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و امضا انگشت اثر / مهر  

  

نکار تیار پیماام االخنماینده تی از طرف پیمانکار ، مراتب به : در صورت مشاهده هرگونه اشکال در صورتحساب ارسال 5تبصره 

 می باشد . انکاراعالم خواهد شد . بدیهی است در چنین مواردی مسئولیت هرگونه تأخیر در پرداخت صورتحساب برعهده پیم

و  ----------------حساب ورت حسابهای پیمانکار پس از اخذ تائیدات مورد لزوم از طریق شماره صواریز وجوه  -3-3

 د .امکانپذیر خواهد بو  ----------رکت شبه نام   ----------بانک  IR  ----------------------------شماره 

 کسورات : -4ماده 

ب توسط حق بیمه علی الحسا %5قانون کار و تامین اجتماعی، از هر صورت حساب پیمانکار  38ماده  براساس مفاد -1-4

منوط  ده شدهشرکت سپرده می گردد ضمن آنکه پرداخت آخرین وجه صورتحساب ارسالی و حق بیمه سپرکارفرما کسر و نزد 

 3کثر رارداد حداقتمام به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. پیمانکار مکلف است مفاصا حساب را بعد از ا

ا بزینه بیمه د و هن صورت وضعیت به نفع شرکت ضبط خواهد شماه بعد به شرکت ارایه و در صورت عدم ارایه ، سپرده و آخری

 ضریب قطعی به حساب پیمانکار منظور می گردد .
پس از احراز صحت اجرای  درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار قرارداد کسر و 10از هر صورت حساب پیمانکار  -2-4

یمه به اسا حساب بئه مفو ارا قراردادت ارائه شده پس از اتمام تعهدات قرارداد و رضایت دستگاه نظارت از کمیت و کیفیت خدما

 پیمانکار مسترد خواهد شد.

 تعهدات پیمانکار -5ماده 

 ایپا لجستیکمورد تایید شرکت س وی انسانینیرپیمانکار موظف به تامین کلیه تجهیزات همراه اپراتور ماهر می باشد و  -1-5

 .می باشدام امور محوله مندرج در قرارداد و انجبرداری  جهت بهره 16-5مطابق بند 

 و پرسنل...(  ) بیمه نامه ثالث و مسئولیت وی تجهیزات یاز برانپیمانکار موظف می باشد پوشش های بیمه ای مورد  -2-5

 تحت اختیار را تهیه نماید و از این بابت مسئولیتی به عهده کارفرما نمی باشد.

به وزانه رری به صورت خسارتهای احتمالی و کاالهای کانتینری و یا غیر کانتیناتی ، گزارش عملیپیمانکار موظف است  -3-5

 اعالم نماید.هندسی طرح و توسعه ( م -حراست   –واحدهای مربوطه ) عملیات لجستیک مواد و قطعات 

 اشد.متری بنا به اعالم کارفرما می ب 100پیمانکار موظف به حمل اوراق تخلیه شده تا شعاع :  6تبصره 

دی و نتینری وروه که بتواند روزانه کلیه کاالهای کانتینری و غیر کاشکلی خود را تجهیز نمود هپیمانکار موظف است ب -4-5

 خروجی را پذیرش نموده و ارائه خدمات نماید.

 ائه نماید.ظف است در پایان هرماه صورتحساب خود به انضمام لیست عملکرد عملیاتی را به کارفرما ارپیمانکار مو -5-5

 داری شرکتمقررات ا وپیمانکار مسئول حسن رفتار کارکنان خود در محل قرارداد می باشد و کلیه پرسنل تابع قوانین  -6-5

ن شرکت مانکارانحوه رسیدگی به جرایم پی دستورالعملاز زمان حضور در سایت شرکت می باشند و در صورت تخلف بر اساس 

 پیمانکار کسر خواهد گردید. صورتحسابه محاسبه و از اولین جرایم متعلق (3)پیوست  کارفرما

( 66عی)ماده پیمانکارموظف است کلیه پرسنل شاغل در اجرای قرارداد حاضر را تحت پوشش سازمان تامین اجتما -7-5

ضوع این پرسنل مو در موردقرارداده و آنها را در مقابل حوادث بیمه نموده و کلیه بخشنامه های وزارت کار و امور اجتماعی را 

 انونی ندارد.ونه تعهد قگهیچ  قرارداد اجراء و اعالمیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما در قبال نیرو های پیمانکار

صورت  را به رکزیپایانه م پیمانکار موظف است در صورت نیاز کارفرما به انجام تخلیه و بارگیری امکان انجام عملیات در -8-5

غیر  ایام تعطیل و )ساعت تخلیه گردند.  24ساعته فراهم نماید و کلیه محموالت موضوع قرارداد وارد شده به شرکت ظرف  24

 باشد. ار میتعطیل( در غیر اینصورت به ازای هر ساعت توقف عملیات ، هزینه اعالمی از سوی کارفرما بعهده پیمانک

 نکاراینده پیماآسیب دیدگی کاال و یا کانتینر ها، سریعا مراتب را به نم یمانکار موظف است در صورت مشاهده هرگونهپ -9-5

 مورد بررسی قرار گیرد. )دستگاه نظارت( اعالم نماید تا سریعاً
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 ام عملیاتعد از انجمانکار موظف به بازرسی و کنترل در هنگام ورود و تحویل دهی صحیح و سالم اقالم تحویلی بپی -10-5

ه و....( یسات پایان، تاس گونه خسارت ) به کاال ، واگن ، تریلی ، کانتینردر صورت بروز و ایجاد هرشد و موضوع قرارداد می با

کسر  واه محاسبه مان متوسط پیمانکار و یا کارکنان وی پس از تنظیم صورتجلسه و تائید پیمانکار ، در حسابهای فی ما بین ه

 خواهد گردید.

ر عهده رفرما بالهای خسارت دیده در محوطه کارفرما به محل مشخص گردیده توسط کاهزینه حمل و جابجایی کا : 7تبصره 

 پیمانکار می باشد.

اه انکار دستگعدم امضاء صورتجلسه خسارت توسط پیمعدم اعالم خسارات وارده از سوی پیمانکار یا در صورت : 8تبصره 

ی خسارت ش اجرایو بر اساس روتایید صورتجلسه اقدام  نسبت به می تواند راساًمدیریت لجستیک مواد و قطعات (  ) تنظار

 ماید.اقط می نسحق هرگونه اعتراض و مراجعه به مراجع قضایی را در این خصوص از خود سلب و  و پیمانکار نمایداقدام 

ه هزینه هدی نسبت بنگهداری کلیه ماشین آالت تماماً بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه تعتعمیرات و  -11-5

 ودستگاه دل امعاً تعمیرات ،نگهداری و غیره را ندارد و می بایست در صورت خرابی ماشین آالت یا عدم کارایی آنها سریع

 . با هماهنگی دستگاه نظارت جایگزین نمایدتجهیز مورد نظر را 

رت اعالم و در صو غیره نماید پیمانکار موظف می باشد کلیه پرسنل خود را مجهز به تجهیزات ایمنی ،لباس کار ،و -12-5

ورد نظر مرود پرسنل از و کارفرما در خصوص سوء رفتار هر یک از کارکنان سریعاً اقدام بایسته معمول گردد و کارفرما می تواند

 ممانعت نماید.

الم سبت به اعنکار موظف می باشد در هنگام تخلیه کاالی کانتینری و غیر کانتینری و یا هرگونه کاالی دیگری نپیما -13-5

 آخرین وضعیت به صورت کتبی به کارفرما اقدام نماید.

 .باشد می ارفرماو غیره ک ریبارگی ه ،و الزامات فنی و کیفی و ایمنی تخلی العملهاوظف به رعایت کلیه دستورپیمانکار م -14-5

د بوده و نیاز کارفرما می باش و یا هرگونه روش اجرایی دیگر که مورد FIFOیمانکار موظف به اجرای صحیح روش پ -15-5

ب رده به حسارت واکلیه خسارات در خصوص عدم اجرا به عهده کارفرما می باشد و در صورت گزارش ناظر قرارداد، هزینه خسا

 پیمانکار منظور و از کارکرد ایشان کسر خواهد شد.

ه الم و آمادمربوطه را بصورت س یه تجهیزاتپیمانکار موظف می باشد کل بوده وتجهیزات مورد نیاز به شرح جدول ذیل  -16-5

نکار یین و پیمارا تع و دستگاه نظارت نسبت به حجم کار در طول مدت قرارداد تعداد ادوات مورد نیازفعالیت نگهداری نماید 

دون ) بت رع وقدر اس صورت خرابی و یا نیاز به تعمیرات هر یک از ادوات مربوطهدر  موظف به رعایت موارد اعالمی می باشد.

 رماملیات ،کارفعتوقف  ورت عدم تامین تجهیزات مورد نیاز نسبت به تعمیر و یا جایگزینی نماید. در صوایجاد هر گونه توقف ( 

رایم جدگی به نحوه رسی دستورالعملاساس بر نسبت به تامین تجهیز مورد نیاز اقدام و کلیه هزینه های مربوطه  راساً

 شد. پیمانکار کسر خواهد از اولین صورتحساب اسبه وپیمانکاران شرکت کارفرما مح
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 سایت پایانه مرکزی

 نیروی انسانی مورد نیاز مورد نیازو تعداد تجهیزات 

 کارگر محوطه راننده تعداد مورد نیاز نوع تجهیزات

 1 2 2 تن 10لیفتراک 
 1 3 3 تن 15لیفتراک 

 1 1 1 تن  22 لیفتراک سنگین
 - - به تعداد مورد نیاز فوت 40 / 20جهت استریپ کانتینر  تجهیز مناسب

 1 1 1 تاپ لیفت / ریچ رستاکر
 

د که در ندارار را ی به غیر از لیفتراک فورک دپیمانکار به هیچ وجه مجوز جابه جایی ورق رول توسط تجهیزات -9تبصره 

د کارفرما و صالحدی (3) پیوست پیمانکاران  نحوه رسیدگی به جرایم دستورالعملصورت مشاهده شامل جریمه بر اساس 

 خواهد شد.

    مه از چوب و تس ) اعمکاال  استریپپیمانکار موظف به جمع آوری ضایعات ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری و  -17-5

محل های  انتقال به و اشد() در رابطه با آنچه به موضوع قرارداد مربوط می ب پارچه ای و مفتول فلزی و . . . ( در سطح پایانه

       هقدام و کلییرو اری می باشد . در صورت عدم انجام کارفرما راساً نسبت به تامین نهر روز کا ه درتعیین شده در پایان

حساب ولین صورتاز ا و محاسبهشرکت کارفرما  نحوه رسیدگی به جرایم پیمانکاراندستورالعمل بر اساس مرتبط هزینه های 

 واهد شد.پیمانکار کسر خ

 زیر کویل بر عهده پیمانکار می باشد. جمع آوری و جاگذاری سدل : 10تبصره 

ه ج از پایانند و جهت خروکلیه پرسنل پیمانکار موظف به ثبت ورود و خروج خود توسط حراست پایانه کارفرما می باش -18-5

 ام نمایند.در ساعات اداری می بایست نسبت به اخذ مجوز از مسئول پایانه کارفرما اقد

 .نجام شوداوسط پیمانکار ت ) تسمه کشی ، لفاف بندی و ... (جمع آوری و تعمیرات انواع محموالت خسارت دیده جزئی  -19-5

 دات) مستن یدا رعایت نمارپیمانکار موظف می باشد الزامات کیفی و ایمنی و استاندارهای تعریف شده از طرف کارفرما  -20-5

 به کارفرما معرفی نماید. 25-5خود را مطابق بند ده ( و نماین 2و  1 پیوست

زان از تعیین می بوده که پسکارفرما کمیته خسارت  ،مالک تعیین میزان ریالی خسارات وارده از سوی پیمانکار -21-5

از پس  ردد وگخسارت تا زمان دریافت اعالمیه بدهکار از سوی مشتری بصورت علی الحساب به حساب پیمانکار منظور می 

فرما شرکت کار نحوه رسیدگی به جرایم پیمانکاران دستورالعملبر اساس و دریافت اعالمیه بدهکار، میزان خسارت مشخص 

 نهایی خواهد گردید.

 هد، در غیردگیرد و سالم تحویل بپیمانکار موظف است آهن ورق، کانتینرها و سایر محموالت را به صورت سالم تحویل  -22-5

اظ   یمانکار لحساب پحت ناشی از خسارت ایجاد شده و کلیم آهن ورق و کانتینر و... از جانب کارفرما به اینصورت کلیه تبعا

سایر  کت سایپا ورف شرمی گردد. لذا مدارک و تضامین حسن انجام تعهدات پیمانکار تا زمان صدور اعالمیه بدهکار صادره از ط

 رق، در نزد این شرکت خواهد ماند.مشتریان، جهت کسر خسارت های احتمالی و کلیم آهن و
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شد زم می باو جابجایی ال های احتمالی ناشی از تخلیه، بارگیریبه جهت سهولت و تسریع در بررسی خسارت  :11تبصره 

یافته و در ندی انتقال ای بعهپیمانکار در پایان هر ماه نسبت به  گزارش و رفع موارد احتمالی با کارفرما نموده و موارد به ماه 

 هر ماه طی جلسه ای مشترک حل و فصل صورت پذیرد.

ای ه پایانه هباالهای ورودی کاستفاده از تجهیزات و ماشین آالت استاندارد جهت تخلیه آهن ورق و .. متناسب با وزن   -23-5

 باشد و در ار میشرکت سایپا لجستیک به نحوی که کلیه کاالهای موضوع قرارداد دچار آسیب دیدگی نشوند به عهده پیمانک

ز تجهیزات اده اصورت بروز هرگونه آسیب دیدگی آهن ورق و سایر موارد قید شده در موضوع قرارداد که به علت عدم استف

کلیم  رد ریالی وز موااستاندارد و یا روش ناصحیح تخلیه ، انبارش و بارگیری در محیط شرکت سایپا لجستیک یا تبعات ناشی ا

 د از جانب مشتریان شرکت سایپا لجستیک به عهده پیمانکار می باشد.اقراردکاالی اعالم شده در موضوع 

شاخ  کویل ازرسال جابجایی، انبارش و اتخلیه، دریافت، به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی و خسارات در عملیات  -24-5

 ازغیره و  ه آهن ورقتخلیستریپ و اجهت و  برای بندیل از شاخ تخت و متناسب با طول ورق وفورک دار( لیفتراک استاندارد ) 

ائز حستاندارد ناسب و ام استفاده از تجهیزاتدیدگی نشوند  آسیبدچار و کانتینر مورد تخلیه  ل کانتینر به نحوی که کاالیداخ

هده عارداد( به وع قروضمسئولیت تامین، تهیه این نوع تجهیزات ) تجهیزات مرتبط به تخلیه سالم کاالهای م می باشد واهمیت 

ر اب پیمانکاات به حسدیدگی کاالهای موضوع قرارداد، کلیه تبعات ریالی ناشی از ضایع آسیبو در صورت بروز  بودهپیمانکار 

 لحاظ می شود.

د. همچنین ظف به معرفی نماینده کیفی تام االختیار و تمام وقت به صورت مکتوب به کارفرما می باشپیمانکار مو -25-5

 ید.بایست نسبت به تایید صورتجلسات و فرم های مربوط به اوراق نامنطبق اقدام نمانماینده پیمانکار می 

اد ورق در ندیل )هم راستایی(، تعددمان کویل و بچیانبارش و نحوه جهت دریافت، جابجایی؛ رعایت کلیه الزامات کیفی  -26-5

        یدگی آهن ورق دد و در صورت هرگونه آسیب الزامی می باش ( 2و  1 پیوست مستندات) ارسال آهن ورق  ،ارتفاع، بارگیری

نب تینر از جاو کان در محیط شرکت سایپا لجستیک یا تبعات ناشی از موارد ریالی و کلیم آهن ورق) اجرای نادرست عملیات( 

رما کارف شرکت اننحوه رسیدگی به جرایم پیمانکاردستورالعمل اساس بر ضایعات و هزینه بوده مشتریان، بعهده پیمانکار 

 به حساب پیمانکار لحاظ می گردد.و  محاسبه

گاه زیر گیری از دفرمگی نشیمنپیمانکار موظف است جهت عدم نفوذ سنگریزه به داخل کویل و در نهایت برای جلو -27-5

اب به حسه ها هزین رولی، چهارتراش و یا ترکیب هر دو را بر روی زمین قرار داده و در صورت دفرمگی و ایجاد خسارت کلیه

 منظور خواهد شد. پیمانکار

ن         ساعت تعیی 24روی واگن  جهت تخلیه کانتینر، استریپ و بارگیری کانتینر خالی بر تعیین مدت زمان مجاز -28-5

       ذکور وارد ممموظف به رعایت  بوده و پیمانکار طرح و توسعهامور مهندسی  می گردد. مدت زمان مذکور بر اساس اعالم

 باشد.می 

ونه آسیب صورت هرگی باشد. و در مرعایت الزامات کیفی جهت دریافت، جابجایی، انبارش و ارسال آهن ورق )پیوست(  -29-5

 نب مشتریانر از جاتبعات ناشی از موارد ریالی و کلیم آهن ورق و کانتیندر محیط شرکت سایپا لجستیک یا دیدگی آهن ورق 

 د.رقم ضایعات مربوطه به حساب پیمانکار لحاظ خواهد ش %10به اضافه به عهده پیمانکار و هزینه ضایعات 
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وجود  ار کنترل و در صورتپیمانکار موظف است کلیه کاالهای ورودی قبل از انجام عملیات تخلیه توسط پیمانک -30-5

لی شفاف سه داخو موارد طی فرم / صورتجلدفرمگی یا هر گونه عیوب کیفی به نماینده شرکت سایپا لجستیک اطالع رسانی 

نحوه  ملستورالعدبر اساس جرایم ریالی و کلیم مشتریان شرکت سایپا لجستیک گردد در غیر اینصورت کلیه تبعات ناشی از 

 پیمانکار لحاظ می گردد.به حساب  محاسبهرسیدگی به جرایم پیمانکاران شرکت کارفرما 

، یند تخلیه و بارگیریکاالهای موضوع قرارداد جهت مصرف و تخصصی بودن فرآبا توجه به اهمیت سالم بودن  -31-5

تاندارد نیاز و اس مورد ساخت تجهیزات ه، تهیه،مسئولیت تخلیه و بارگیری صحیح و سالم کلیه کاالهای موضوع قرارداد و استفاد

اشد و در می بانکار ده پیم( بعهو غیره  کانتینرو سایر موارد از داخل  االها )تخلیه و بارگیری سالم کویل ، بندیلجهت تخلیه ک

اساس  برستیک و ضایعات مشتریان شرکت سایپا لجصورت معیوب کلیه هزینه های کلیم صورت تخلیه و بارگیری کاالها به 

 شد. به حساب پیمانکار لحاظ خواهدو  محاسبهنحوه رسیدگی به جرایم پیمانکاران شرکت کارفرما  دستورالعمل

ب دگی و معیومستقیم با آسیب دی ونه توقف بدلیل غیر استاندارد بودن و یا کمبود در تجهیزات تخلیه که ارتباطهرگ -32-5

عالم و ا نظارت دستگاهو ظرفیت از دست رفته توسط ) مطالبق جدول ذیل( شدن کاالهای موضوع قرارداد دارد، میزان توقف 

 رت به حساب پیمانکار لحاظ می گردد.جریمه توقفات پس از طرح و نهایی شدن در کمیته خسا

 جدول نرخ توقفات به شرح ذیل می باشد.: 12تبصره  
 

 ساعت ( 24مبالغ جرایم در صورت توقف ) بعد از 

 هزینه خواب تریلر )ساعتی( وزانهر - واگن وابخ فوت40هزینه دموراژ کانتینر  فوت20هزینه دموراژ کانتینر 

 هزینه حمل و نقل سرویس %10بر اساس  ریال 5،000،000 فه کشتیرانیمطابق تعر مطابق تعرفه کشتیرانی

 

ایان وقت در پ د )تخلیه /بارگیری/ استریپ(پیمانکار موظف می باشد کارکرد خود را بصورت روزانه طی لیست عملکر -33-5

 .نمایداداری به تایید نماینده کارفرما رسانده و تاییدیه اخذ 

نی منابع انسا وجهت تشکیل پرونده در حراست  کارفرماد کلیه پرسنل ذیربط را کتبا به نماینده یمانکار موظف می باشپ -34-5

 معرفی نماید.

ند نانچه خسارتی حین عملیات تخلیه و بارگیری محموالت وارد گردد مسئولیت آن با پیمانکار خواهد بود و مطابق بچ -35-5

 واهد گردید.های قرارداد و در انتهای هر ماه محاسبه و لحاظ خ

در محل آماده  (صبح  7:30)  دستگاهها و ادوات پیمانکار به همراه نیروی انسانی مربوطه با شروع ساعت کاری کارفرما -36-5

ای مربوطه ساعت ه و)بهره بردار( در کلیه روزها لجستیک مواد و قطعات اجرای تعهدات خود بوده و تا اعالم واحد عملیات 

 حضور خواهند داشت.

 رسنل خود را تامین نمایدپامکان پذیر است که کارفرما ناهار  در صورتیپرس  13به تعداد پیمانکار تامین ناهار پرسنل  -37-5

ار مانکهده پیعن به امین و هزینه آ. در غیر اینصورت تکه در این حالت هزینه آن از صورتحساب پیمانکار کسر خواهد گردید

 باشد.. پرسنل به عهده پیمانکار میو . .  البسه ،ایاب و ذهاببوط به کلیه هزینه های جانبی مر می باشد و

 کارفرما )پیوست( می باشد.  HSEیت الزامات پیمانکار موظف به رعا -38-5

 در تعهد پیمانکار می باشد.نیز سانی در پایانه مرکزی نفر نیروی ان 2مچنین کلیه تجهیزات همراه اپراتور بوده و ه -39-5
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ده ردد به عهرد گارفرما واکرد پیمانکار به اموال کسارات مالی که توسط تجهیزات پیمانکار و یا در اثر عملکلیه خ -40-5

 پیمانکار بوده و متعهد به جبران آن می باشد.

 دستگاه گواهی سالمت ،موظف می باشد کپی کلیه اسناد مربوط به تجهیزات ، گواهینامه اپراتور  پیمانکار -41-5

(Certificate) تاییدیه ،HSE داکثر پرسنلی را ح ،گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران و بیمه نامه های صادر شده تجهیزات و

ه جرایم ه رسیدگی بنحو لدستورالعماد به واحد بازرگانی ارسال نماید و در غیر اینصورت بر اساس تا دو هفته بعد از عقد قرارد

 خواهد شد. برخوردپیمانکار  باپیمانکاران شرکت کارفرما 

جام ملکرد و انعاص ثالث که در اثر مسئولیت کلیه خسارات جانی و مالی وارد بر پرسنل کارفرما یا پیمانکار و یا اشخ -42-5

پیمانکار  ید بر عهدهارد آوآنچه در مفاد قرارداد صورت می پذیرد و یا بوسیله تجهیزات پیمانکار در حین کار در محوطه کارفرما 

مه های د بیمه نارا پیش بینی و اسناوارده خسارات کلیه گردد پوشش بیمه ای کافی و مناسب جهت جبران بوده و متعهد می

 مربوطه در هنگام عقد قرارداد تحویل امور بازرگانی کارفرما گردد.

ا قل کارفرمنه حمل و کاال و وسیل ،صورتیکه با تشخیص کارفرما به علت عدم کارایی تجهیزات پیمانکار به کانتینر در  -43-5

ه جرایم سیدگی برنحوه دستورالعمل بر اساس جریمه ، دموراژ و یا خواب وسیله نقلیه تعلق گیرد کلیه هزینه های مربوطه 

 انکار کسر خواهد شد.از صورتحساب پیم پیمانکاران شرکت کارفرما محاسبه و

قرارداد  ات موضوعبه عملیی تجهیزات پیمانکار با تشخیص دستگاه نظارت در صورتیکه به علت عدم کارایی و خراب :13تبصره 

وزهای نصورت تعداد رغیر ایجهیزات بصورت یک ماه تایید خواهد گردید و در توارد نگردد کارکرد ساعت( 48) تا لطمه و خللی 

 از کارکرد ماهیانه کسر خواهد گردید.خارج از سرویس بودن تجهیز 

ابالغ  ه پیمانکاری از طرف کارفرما بمتعاقب این قرارداد و برحسب الزامات کار کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهایی که -44-5

سخه نخرین آهمچنین پیمانکار موظف به رعایت  می گردد همانند سایر ماده های این قرارداد الزم االجرا می باشد.

 در تمامی حوزه های کاری اقدام نماید.پیوستی های دستورالعمل

 نکار و اخذا ادوات دیگر موضوع قرارداد پس از درخواست مجوز ارفاقی توسط پیمادمات جایگزین بدر صورت ارائه خ -45-5

 تاییدات الزم و تایید دستگاه نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

 ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار و الزامات محیط زیستی : -6ماده 
 )حفاظت فنی و بهداشت 4و تأمین اجتماعی به ویژه فصل  ون کارمسئولیت عدم رعایت دستورالعمل های مندرج در قان -1-6

وزارت  تورالعمل های، همچنین الزامات، قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار، قوانین و دس95تا 85 کار(، ماده های

وابط و استانداردهای ضنیز  (، قوانین راهنمایی و رانندگی و13بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )خاصه، آیین نامه اجرایی ماده

 دپاسخگو خواه ضایی،قمحیط زیستی به عهده پیمانکـار است که به عنوان کارفرمای کارگر در مراجع قانونی اعم از اجرایی و 

 .مایدود اقدام نخشخیص تبود و در جهت رعایت این اصول، تعهد و تضمین الزم را به کارفرما می دهد تا در مواقع مورد لزوم و 

 یمانکار می بایست گواهی صالحیت ایمنی انجام کار خود را اخذ و در هنگام عقد قرارداد تحویل نماید.پ -2-6

 ای اجرایی،عهد است مقررات و دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و الزامات محیط زیستی، اعم از روش هپیمانکار مت -3-6

 ، ISO45001، الـزامات(MSDS)ای اطالعات ایمنی مواد و محیط زیست، برگه ه OH&Sدستورکارها و دستورالعمل های 

ISO14001  ت سوء اتفاقا را رعایت نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نسبت به حوادث و یاو موارد کیفی و مهندسی

 . احتمالی و تادیه خسارات ناشی از انجام کار به نیروهای پیمانکار را متقبل و عهده دار نخواهد بود

جهت انجام هماهنگی ها و دریافت مجوزهای الزم در زمینه امور ایمنی،  قراردادانکار متعهد است قبل از شروع پیم -4-6

تام االختیار خود را معرفی  بهداشتی و محیط زیستی به مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی کارفرما مراجعه کرده و نماینده

 . نماید
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و امضا انگشت اثر / مهر  

  

(،  ت مرتبطبا مدرک و تحصیال ار در حوزه ایمنی و بهداشت محیط کار )تیار پیمانکنماینده تام االخ /OH&Sکارشناس -5-6

تصمیم به  انکارتحت نظارت مستقیم مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی کارفرما می بایست فعالیت نماید. چنانچه پیم

ی کارفرما بع انساناداری و توسعه منا خود داشته باشد، الزم است این امر با تایید مدیریت مدیریت OH&Sتعویض نماینده 

 صورت پذیرد.

رویه  نیاز به خدمات درمانی پیدا کنند اقدامات الزم با لجستیکچنانچه کارکنان پیمانکار حین فعالیت در شرکت سایپا -6-6

 هر نفر از ته جهشرکت سایپا لجستیک و به هزینه پیمانکار انجام خواهد شد و بابت هزینه های درمانی سرپایی انجام شد

صورت  دد. اما درمی گرنکارکنان پیمانکار داخل شرکت ) درمانگاه سایپا لجستیک ( هزینه ای از پیمانکار و یا پرسنل وی اخذ 

ارفرما در کهد شد. هزینه های مربوطه اخذ خواراکز خارج از شرکت سایپا لجستیک، ( به م نیاز به اعزام ) بیمار / مصدوم

راکز ارفرما و مکمحیط  مختار می باشد و پیمانکار حق اعتراض ندارد. بدیهی است با توجه به مسافت بینانتخاب مراکز درمانی 

 .ی باشدرسیدن، اولویت پیمانکار برای اعزام بیمار/ مصدوم خود از طریق اورژانس شهری م تابعه و اهمیت زمان

ر( و متحد الشکل و با آرم شرکت پیمانکا مین البسه )ارفرما، نسبت به تاپیمانکار متعهد است براساس دفترچه مصوب ک -7-6

ه ین موضوع بظارت بر ا(. مسئولیت ن میباشد هزینه های آن به عهده پیمانکار) لوازم حفاظت فردی کارکنان خود اقدام نماید 

از و بدر محوطه  لیتعااست. الزم به ذکر است در صورت ف ری و توسعه منابع انسانی کارفرماعهده دستگاه نظارت و مدیریت ادا

ار ضروری یمانکپفصل زمستان اختصاص و تهیه اورکت، بادگیر، کاله بافتنی و دستکش زمستانی، ماسک برای کارکنان توسط 

 است.

دارک مربوط به قانون کار برای کلیه کارکنان خود پرونده بهداشتی تشکیل داده و م 92عهد است طبق ماده پیمانکار مت -8-6

رائه نموده ای کارفرما انسان به مدیریت اداری و توسعه منابع قراردادتخدام آنان را حداکثر یک ماه پس از انعقاد معاینات بدو اس

پیمانکار  به عهده "ام کالو ساالنه نسبت به تجدید آن اهتمام ورزد. هزینه های مربوط به ا نجام معاینات دوره ای و بدو استخد

 . میباشد

انسانی  زارش حوادث جانی و مالی خود را به دستگاه نظارت و مدیریت اداری و توسعه منابعیمانکار می بایست گپ -9-6

 کامل اجرا نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت را به طور HSEکارفرما بالفاصله پس از وقوع ارائه نموده وکلیه الزامات 

کارکنان وی خسارتی به محیط زیست شرکت  ارت، توسط پیمانکار یاچنانچه بنا به تشخیص و گزارش دستگاه نظ -10-6

 به عهده پیمانکار می باشد.باالسری  %20به اضافه کارفرما وارد آید، جبران خسارت احتمالی 

حفر  ول، مخازن،عهد است بر اساس روال کارفرما در صورت نیاز به انجام کار سرد ) در ارتفاع، داخل منهپیمانکار مت -11-6

 اید.نم( و کار گرم از مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی کارفرما مجوز دریافت چاه، استفاده از جرثقیل

حیط الزامات م وعهد است از کارکنانی که دارای صالحیت، آگاهی و آموزش الزم در زمینه ایمنی، بهداشتی پیمانکار مت -12-6

 استفاده نماید.زیستی بوده و از نظر جسمی، روحی و مهارتی با وظایف محوله متناسب باشند 

 ما نسبت بهظف است در طول مدت پیمان با هماهنگی و نظر مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی کارفرپیمانکار مو -13-6

 برگزاری دوره های آموزشی با موضوع ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی جهت پرسنل خود اقدام نماید.
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و امضا انگشت اثر / مهر  

  

ید و فراهم نما واجرائی خود درخصوص انجام کار موضوع قرارداد را رعایت  ایستی کلیه مسائل ایمنی عواملپیمانکـار ب -14-6

ی به نیروها م کارکارفرما هیچ گونه مسئولیتی نسبت به حوادث و یا اتفاقات سوء احتمالی و تادیه خسارات ناشی از انجا

 پیمانکار را متقبل و عهده دار نخواهد بود.

غاز به در زمان آ شیمیایی، تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده را تهیه نموده و بایست فهرستی از مواد پیمانکار می -15-6

 کار به مدیریت مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی کارفرما ارائه نماید.

و تخریب  عهد به ثبت و گزارش آمار و حوادث محیط زیستی ) مانند نشت و ریزش مواد شیمیایی، آسیبپیمانکار مت -16-6

 می باشد. نی کارفرماع انساسبز، انتشار آالینده ها به محیط های پذیرنده( و نیز ارائه آن به مدیریت اداری و توسعه منابفضای 

ستی و ارگیری هرگونه تجهیزات، مواد شیمیایی یا قطعات مصرفی دارای ممنوعیت قانونی )محیط زیورود و به ک -17-6

و  ارای آزبستصرفی دت مفرسوده و بدون برگه معاینه فنی، مواد و قطعاتجهیزات و  سالمت کارکنان( مانند استفاده از خودرو

 ط کارفرما ممنوع می باشد.... به محی

ه منجر به کعهد است تجهیزات مورد استفاده خود را به صورت منظم بازرسی نموده و در صورت نقص فنی پیمانکار مت -18-6

 به برطرف کردن آن اقدام نماید.نقص ایمنی و آلودگی محیط زیستی گردد، نسبت 

 د.عهد است قبل از استفاده از تجهیزات ، از ایمن بودن )سالمت( آنها اطمینان حاصل نماینپیمانکار مت -19-6

 بالمانع می باشد.در محوطه کارفرما وع قرارداد جزئی و موردی ادوات موضتعمیرات  -20-6

 ت استفاده از کاله ایمنی الزامی می باشد.ز پرسنل در هنگام انجام عملیاجهت حفاظت ا -21-6

( خود را تهیه و به مدیریت اداری و توسعه  OH&S PLANپیمانکار متعهد است طرح ایمنی و بهداشت شغلی)  -22-6

 منابع انسانی کارفرما ارائه نماید.

ایمن در محیط کاری و محل جهیزات گرمایشی و سرمایشی نا ایمن و سایر تجهیزات برقی غیرتهر گونه استفاده از  -23-6

 استقرار پیمانکار ممنوع می باشد.
 

 تعهدات کارفرما -7ماده 

در  ا امکانات متداولبمحلی مناسب با فضای کافی جهت استقرار پرسنل دفتری پیمانکار در صورت تخصیص کارفرما  -1-7

سر کساب پیمانکار از هر صورتحنت ماهیانه هزینه های آب ، برق ، گاز ، اینتر بعنوان ریال 000/000/20مبلغ  پایانهمحل 

 (نیروهای کارگری و راننده لیفتراک رایگان می باشد  خواهد شد. ) محل استقرار

ینرها ثبت ایست چک لیست روزانه جهت تایید تعداد عملیات تخلیه و بارگیری رول / ورق/ کویل و کانتکارفرما میب -2-7

 نماید.

ود نر های موجانه و پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت فیزیکی برای کلیه کاالها و کانتیولیت حفاظت فیزیکی پایمسئ  -3-7

 در پایانه به عهده کارفرما می باشد.

اکثر رف مدت حددر صورت وجود هرگونه مغایرت در صورتحساب ارسالی از سوی پیمانکار، کارفرما موظف است ظ:  14تبصره 

 صورت حساب را جهت اصالح عودت نماید.روز اصالحات مورد نظر را اعالم و  25
 

 نظارت بر اجراء-8ماده 5

 .نامیده میشوددستگاه نظارت  مدیریت لجستیک مواد و قطعات در این قرارداد -1-8
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وظف مپیمانکار  ز است طی مدت قرارداد توسط نمایندگان خود عملیات پیمانکار را کنترل و بازرسی نماید وکارفرما مجا -2-8

ما به ظارت کارفرنی است اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد در اختیار نمایندگان کارفرما قرار دهد . بدیهاست هر نوع 

 هیچ وجه از مسئولیت های پیمانکار نخواهد کاست .

 تضامین حسن انجام تعهدات -9 ماده

 ئم عملکردیو جرا خسارات وارده جبرانپیمانکار به منظور رسیدن کارفرما به حقوق حقه خود در صورت عدم انجام تعهدات، 

 /)چک صیادی راردادوردی قآمبلغ بر %120معادل را ... و همچنین بابت ضمانت حسن تعهدات قرارداد ، اسناد تعهدآور الزم و

باقی  رمار نزد کارفمانکا( در زمان امضاء قرارداد به کارفرما تسلیم می نماید و تا ایفای تمامی تعهدات پیضمانت نامه بانکی

بت اهد بود نسحق خومخواهد ماند و در صورت تشخیص تخلف پیمانکار توسط کارفرما از هر یک از مفاد این قرارداد، کارفرما 

مله جعنوان از  حت هربه ضبط تضامین اقدام و مطالبات و خسارات وارده را از محل کلیه تضامین و اسناد تجاری دریافتی ) ت

 ونه اعتراض ق هرگوح انجام کار و...( و سایر مطالبات پیمانکار برداشت نماید و پیمانکار علی الحساب، حسن پیش پرداخت،

ت تعهدا صورت صحت اجرای مراجعه به مراجع قضایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. بدیهی است در

ساب به حرائه مفاسا او رت ر و تأیید دستگاه نظات پیمانکامندرج در این قرارداد اسناد مربوطه پس از پایان ایفای تمامی تعهدا

 پیمانکار مسترد خواهد شد.

ید دداری نماارداد خودر صورتی که پیمانکار به هر علت به غیر از موارد فورس ماژور از اجرای عملیات موضوع قر: 15تبصره 

یمانکار تعهد از پ م انجامبه عنوان خسارت عد وجه ضمانت نامه بانکی دریافتی و یا معادل وجه آن راو کارفرما قرارداد را فسخ 

 دریافت خواهد نمود.

خسارات  ص کمیتهدر صورت عدم اجرای تعهدات قرارداد ،کارفرما مجاز در فسخ قرارداد و اخذ خسارات به تشخی :16تبصره 

 کارفرما می باشد و پیمانکار مکلف به تبعیت از نظر کمیته مربوطه می باشد.
 

 به غیرانتقال  -10ماده 

ه غیر را قال جزئی بلو انتوحق واگذاری موضوع قرارداد ،  پیمانکارشرط است بنابر این  پیمانکار درانجام موضوع قرارداد مباشرت

 در صورت  تخلف ،کارفرما مجاز است قرارداد را رأساً فسخ و سپرده را به نفع خود ضبط نماید. ندارد

 حل اختالف -11ماده 

مرکز  ور از طریقات مذکاختالف بدواً از طریق اقدامات دوستانه و مذاکره و در صورت موثر نبودن اقدامدر صورت بروز هرگونه 

این راست. االج داوری گروه خودروسازی سایپا اختالف حل و فصل گردیده و رای داوری سازمانی برای طرفین قطعی و الزم

 ه و الزم االجراست.ماده مستقل از مفاد قرارداد، برای طرفین دارای اعتبار بود

 شرایط فسخ قرارداد -12ماده 

ری ی و یا قصونانچه به تشخیص کارفرما، پیمانکار در انجام تمام و یا قسمتی از مفاد مندرج در قرارداد حاضر تخطچ -1-12

داشت. در د صورت کلی یا جزئی خودداری نماید، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهنماید و یا از انجام تعهدات خود، به

ریافت ه روز از دسمدت  ب خود را ظرفد و چنانچه پیمانکار نواقص و معایاینصورت کارفرما به پیمانکار اخطار کتبی خواهد نمو

داد د فسخ قرارموار اخطار کتبی برطرف نکند کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. در صورت تحقق

فسخ  مه مکتوب ،ال نا، کارفرما محق خواهد بود بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضایی صرفا با ارس)اعمال از سوی کارفرما(

ی اقدام ر محل دیگریا ه قرارداد را اعالم نموده و برابر مفاد آن نسبت به مطالبه و برداشت خسارات و جرائم از محل تضمینات

 ماید.می ن ای احتمالی را از خود سلب و ساقطو دعو نماید. پیمانکار ضمن پذیرش این موضوع طرح هرگونه ادعا

کار شده جهت تکمیل کار را از مانده مطالبات پیمان های انجامر اساس هزینهبکارفرما متعهد است وجوه خسارت وارده  -2-12

 و یا اسناد تعهدآور اخذ نماید.
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شده  نظر گرفته ای نیز درط و مفاد قرارداد، جریمهحاضر به دلیل تخلف پیمانکار از شرای چنانچه در بندهای قرارداد -3-12

 ماید.نقدام اباشد، کارفرما محق است ضمن اعمال و دریافت جرایم و خسارات وارده، نسبت به فسخ قرارداد حاضر نیز 

ورت فسخ در ص ماید.قدام نتواند با اعالم کتبی نسبت به فسخ قرارداد ادر هر مقطع زمانی از اجرای قرارداد حاضر، کارفرما می

گونه رت هردر این صو د که اعالم نمایقرارداد از سوی پیمانکار، پیمانکار می باید از دو ماه قبل موضوع فسخ قرارداد را کتباً

 هزینه و خسارات مربوطه بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 باشد.بعهده کارفرما میارت و میزان آن به کارفرما از سوی پیمانکار یا کارگران وی، تشخیص ورود خس -4-12
 

 قراردادنسخ  -13ماده 

احد سخه با اعتبار ومی باشد در سه ن قراردادالینفک این  جزء یک الی سه تبصره و پیوست های 16ماده  13در  قرارداداین 

 امضا و مبادله گردید .

 

 
 یمانکارپ                                                         کارفرما                                                                 

 -----------                                                                  شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا    

 ) سایپا لجستیک (                


