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قرارداد        
)سررای ا ستیرر(ی) س ) سررهامی خات س ث ت شررد  به حمل و نقل چند وجهی سررای ا اين قرارداد فیمابین شررر ت    

نمایندگی آقایان به  10102739529، شرررناسررره ملی  411148489475و به شرررمار  اق(یرررادی  232958شرررمار  

  -به آدرس : تهرانو میرجلیل نگارند  به سمت رئیس هیات مدیر   علیرضا نعم(ی فر به سمت سرپرست شر ت

قدیم سررررررراو   12 یلوم(ر  -بزرگرا  آیت هللا سررررررعیدی  مار  تل ن –جاد   به شرررررر گه                      بعد از میررررررلی چهاردان

به   --------------------------------  شررر ت/ آقایو ی) طرف  می شررود از نامید   ارفرما ه از این پس  7-55250931

به  ---------------------- و شررررمار  اق(یررررادی   --------------------  د ملیشررررناسرررره ملی/به  ------------------- شررررمار  ث ت

 ه از   ---------------------------------- و تل ن ------------------------------------------------------------------------------------آدرس 

شرررري  يل منعقد گرديد  و طرفين ملز  و م(عهد به اجرال هليه م اد و ه مي شرررود  ب " ناميد پيمانكاراين پس "

 باشند شرايط اين قرارداد مي 

 س موضوع قرارداد :1ماد  
واگنهای خودروبر در  بهبارگیری خودروهای تتاری اجرا و مديريت  موضوع قرارداد ع ارت است از میئوسيت

تخلیه و  را  آهن  اشانسایی(گا  آپرین و ایی(گا  سای استی(ی)، شر ت ایی(گا  را  آهن م دا )پایانه ریلی 

) ایی(گا  را  آهن شیراز، مشهد، اص هان، را  آهن مقید بر در ایی(گا  خودرو های تتاری از واگنهای خودرو

و حراست و نگهداری   ه توسط  ارفرما مشخص می گردد رشت ، ت ریز، اهواز،  رمانشا ، همدان،  رمان،زاهدانس

 .ساعت پس از تخلیه آخرین خودرو از واگن 8از خودروها حدا ثر تا 

 ریلی مراتب بیورت  ( ی به پیمانکار ابالغ میگردد در صورت تغییر در مقاصد : 1ت یر 

قرارداد حاضر با توجه به شرايط و برنامه توسيد هارفرما قابل اجراء بود  و در غير اينیورت امكان ادامه  :2ت یر  

 و يا توقف آن با نظر هارفرما مي اشد 

برحیب اسزامات  ارل از طرف  ارفرما  هليه بخشنامه ها و دس(وراسعملهايي  ه م(عاقب اين قرارداد و :3ت یر  

 به پيمانکار ابالغ مي گردد همانند ساير ماد  هال اين قرارداد الز  االجرا مي باشد 

 س م لغ قرارداد :2ماد  
 م لغ قرارداد بر اساس قيم(های مندرج در جدول  یل تعيين مي گردد  
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 یالر  -م دا بارگیری  اشان

 روبه ازای هر خود -
 –م دا بارگیری تهران 

 ردیف مقاصد  ودروخبه ازای هر  -ریال

 1 تهران - 
 2 مشهد  
 3 رشت  
 4  رمانشا   
 5 یزد  
 6 همدان  
 7 ت ریز  
 8 شیراز  
 9  رمان  
 10 زاهدان  
 11 اهواز  
 12 اص هان  

 
پيمانكار حق هيچ گونه افزايش قيمت بر م اسغ قرارداد تحت هر شرررررررایقی از ق یل افزایش حقو  و  :4ت یررررررر  

دسررررر(مزد، تعدیل، ما به اس( اوت نر. و     را تا پایان مدت قانونی قرارداد نخواهد داشرررررت و پيمانكار م(عهد به 
 اضر می باشد  ارائه خدمات موضوع قرارداد و اجرای عملیات برابر م اد و نر. قرارداد ح

 س نحو  پرداخت :3ماد 
 نحو  پرداخت خدمات موضوع قرارداد حاضر به شري  يل مي اشد :

قرارداد ، پس از ارائه   2پرداخت هليه صورتحیاب ها به صورت ماهانه براساس نر. هال جدول ماد   -3-1
به امور و تیویب واحد بازرگاني  دس(گا  نظارتصورت حیاب توسط پيمانكار به شرهت ساي استی(يك و تأييد 

 در وجه پیمانکار پرداخت مي گردد  )بیمه و جرائم م(علقه و   س هیورات قانوني  یرماسی ارسال و پس از 
 روز مي باشد  60مدت  هرگونه پرداخت بر م نال صورتحیابهال ارائه شد  ازسول پيمانكار پس از -3-2

ر ارزش افزود  ، م لغ ریاسی در صورتی قابل پرداخت است  ه در در راس(ای اجرای نظا  ماسیات ب :5ت یر  
فا (ورهای ارائه شد  درج گردید  و گواهی م نی بر پرداخت ماسیات بر ارزش افزود  به ادار  دارایی به واحد امور 

ا (ور و ماسی  ارفرما تیلیم گردد   در غیر اینیورت  ارفرما هیچ میئوسی(ی در ق ال موارد ناشی از عد  درج ف
پرداخت نخواهد داشت  با توجه به تغییر اح(ماسی در نر. محاس ه ماسیات بر ارزش افزود  ، مالک عمل در 

 صورتحیابهای نر. اعالمی سازمان امور ماسیاتی  شور در سال فعاسیت می باشد
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های  یربط، از طريق شمار  ش ا واريز وجو  صورتحیاب هال پيمانكار پس از اخذ تائيدات  از واحد   :6 ت یر              
                         به                بانك                م(علق                                                                  

 امكان پذير خواهد بود 
ما  هزينه هال مربوطه  3پيمانكار بايد دارال توان ماسي وهافي بود  هه در صورت نياز قادر به پرداخت  : 7ت یر  

)در صورت عد  پرداخت آن توسط هارفرماس باشد  در صورت تاخير دريافت وجه صورتحیابهال ارساسي پيمانكار  
 اد ايتاد نگردد مي بايد به گونه ال عمل نمايد هه خدشه در انتا  خدمات موضوع قرارد

در صورت مشاهد  هرگونه اشکال در صورتحیاب ارساسی از طرف پیمانکار ، مراتب به صورت  ( ی  : 8ت یر  
به ایشان اعال  خواهد شد   بدیهی است در چنین مواردی میئوسیت هرگونه تأخیر در پرداخت صورتحیاب 

 برعهد  پیمانکار می باشد   
 س  یورات قانونی:4ماد  

حق بيمه علی اسحیاب  %5قانون هار و تامين اج(ماعي، از هر صورت حیاب پیمانکار  38براساس م اد ماد   -4-1
توسط  ارفرما هیر و نزد شر ت س رد  می گردد ضمن آنکه پرداخت آخرین وجه صورتحیاب ارساسی و حق بیمه 

یمانکار مکلف است اقدامات الز  س رد  شد  منوط به ارائه م اصا حیاب سازمان تامین اج(ماعی خواهد بود  پ
جهت اخذ م اصا حیاب را بعد از اتما  قرارداد انتا  دهد و در صورت عد  ارائه می(ندات م نی بر شروع اخذ 

 م اصا حیاب،  ارفرما می تواند راساً اقدا  و  لیه هزینه های مربوطه به حیاب پیمانکار منظور نماید 
درصد به عنوان تضمین حین انتا   ار قرارداد  یر و پس از احراز صحت  10از هر صورت حیاب پیمانکار  -4-2

اجرای تعهدات قرارداد و رضایت دس(گا  نظارت از  میت و  ی یت خدمات ارائه شد  پس از اتما  قرارداد و ارائه 
 ا حیاب بیمه به پیمانکار می(رد خواهد شد صم ا
 مانکار می باشد و  ارفرما در پرداخت آن هیچ تعهدی ندارد  لیه  یورات قانونی این قرارداد به عهد  پی -4-3

 :قراردادس مدت 5ماد  
 تعيين مي گردد بمدت ی) سال شمیی                  سغایت                ت اجرای موضوع قرارداد از مد

انقضررراء مدت پيمان رافع تعهدات و میرررئوسيت هال پيمانكار ن ود  و پیمانکار م(عهد به ای ای تمامی  :9 ت یرررر 
تعهدات این قرارداد می باشررررررد و بعد از اتما  مدت قانوني قرارداد، پيمانكار در صررررررورت دسرررررر(ور ه( ي هارفرما 

ه با هليه شرررررايط مندرج در قرارداد م(عهد به انتا  عمليات موضرررروع قرارداد به مدت دو ما  بدون تنظيم اسحاقي
 حاضر خواهد بود  واحد ماسي بر اساس نامه تمديد حق اسزحمه پيمانكار را پرداخت مي نمايد 

 س تعهدات و تائيدات پيمانكار :6ماد  
 اسف س وظایف و میئوسيت هال اخ(یاصي پيمانكار :

انیاني، تتهيزات و امكانات الز  و هافي را براساس پيمانكار موظف است جهت انتا  امور محوسه ، نيرول  -6-1
 نظر هارفرما تامين نمايد 

گزارشات آماری مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه خودرو و یا خیارت اح(ماسی به صورت روزانه به واحد  -6-2
 ناظر اعال  نماید 
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گن های بارگیری شد  در م دا به پیوست صورتحیاب می باییت گزارش عملیات شامل تاریخ و شمار  وا -6-3
به همرا  تعداد خودرو هر واگن ، تاریخ و شمار  واگنهای تخلیه شد  در مقید  ه به تاییدواحد ناظر رسید  

 است، باشد 
 سییت عملکرد عملیاتی خود را به  ارفرما ارائه نماید   در پایان هر ما  صورتحیاب خود به انضما  -6-4
 ار نان خود در محل انتا  عملیات می باشد و  لیه پرسنل تابع قوانین و مقررات میئول حین رف(ار  -6-5

       یو ایی(گا  هاهای شر ت  ارفرما سایت هر ی) از در ج ا ا از زمان حضور  را  آهنشر ت و   ارفرما اداری
  می باشندرا  آهن 

در صورت بروز هر گونه خیارت توسط پیمانکار و یا  ار نان وی , می بایی(ی موضوع را به  ارفرما اعال   -6-6
نماید بدیهی است هر گونه خیارت ) خودروهای سواری، واگن و    س  ه ناشی از فعل یا عد  فعل پیمانکار باشد 

 پیمانکار می باشد  بر عهد میئوسیت پرداخت خیارت 
لیه دس(وراسعملهای داخلی شر ت  ارفرما و را  آهن ج ا ا در محل ایی(گاههای محل فعاسیت رعایت   -6-7

 اسزامی می باشد  
انتا  عمليات موضوع قرارداد را   ل یا بخشی از پیمانکار هيچگونه حقي در خیوت واگذارل میئوسيت -6-8

 بدون هماهنگي با هارفرما را ندارد 
از واگن و جابتايي خودروها موارد ايمني و جلوگیری از سرقت را رعايت نمود  و  در حین ، بارگیری و تخلیه -6-9

خودرو صحيح و ساسم بارگیری / تخلیه نمايد و در صورت بروز هرگونه حادثه هه منتر به ايراد خیارت شود ، اعم 
ط ق قيمت هال فروش  و يا شخص ديگرل را مأمور هرد  باشد ، م لغ مربوطه نمود  از اينكه پيمانكارخود م ادرت

روز بازار پس از اعال   می(ه خیارت هارفرما به حیاب بدهکاری پيمانكار منظور و از اوسين صورتحیاب يا 
مقاس ات وی  یر خواهد گرديد و  ارفرما می(واند از تضامین قرارداد به منظور وصول مقاس ات خود اس( اد  

 سلب می نماید  و پیمانکار حق هرگونه اع(راضی را از خود نمود 
و تخلیه خودرو از واگنهای خودروبر در ایی(گا   در م ادی مدت زمان بارگیری خودرو به واگنهای خودروبر -6-10

دس(گا  خودرو هر  دا   120را  آهن مقید از زمان واگذاری و تخییص واگن به خط بارگیری/تخلیه به تعداد 
 عهد به انتا  آن می باشد ساعت تعیین می گردد و پیمانکار م( 24به میزان 

پيمانكار م(عهد است نی ت به پذيرش و اجرال تمامي میوبات همي(ه تعيین خیارت و ساير شرهت هال  -6-11
 د نمای گرو  ساي ا در خیوت خودروهال آسيب رساند  اقدا 

تخلیه خودرو از واگن می باییت نظارت دقیق داش(ه باشد و خودروها بدون  بارگیری/ پیمانکار در هنگا  -6-12
ایراد و  یر ققعات در محل محوطه ایی(گا  را  آهن با تنظیم صورتتلیه به نمایند / پیمانکار حمل مویرگی 

مانکار ، تحویل نماید در غیر اینیورت میئوسیت هرگونه  یری و یا ایرادی به عهد  پی ه  ارفرما مشخص نمود 
 می باشد 
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م دا )پایانه ریلی شر ت سای استی(ی)، ایی(گا  آپرین در همانگونه  ه خودروها بیورت صحیح و ساسم  -6-13
تحویل پیمانکار می گردد می باییت صحیح و ساسم در مقاصد ریلی به نمایند / و ایی(گا  را  آهن  اشانس 

 اید پیمانکار حمل مویرگی  ارفرما مشخص نمود ، تحویل نم
در صورتیکه خودرو در فرآیند حمل ریلی از م داء به مقید دچار آسیب شد  باشد، پیمانکار می  : 10ت یر  

باییت ق ل از تخلیه خودرو مراتب را سریعاً به ناظر قرارداد اطالع رسانی و نی ت به انتا  اقدامات آتی وفق 
 ت بر عهد  پیمانکار خواهد بود نظر ایشان اقدا  نماید بدیهی است در غیر اینیورت  لیه میئوسی(ها و خیارا

 ب سوظايف و میئوسيت هال عمومي پيمانكار :  
در  پیمانکار با روش اجرایی انتا   ار آشررررررنایی داشرررررر(ه و بدین سحاا هیچ عذری قابل ق ول نمی اشررررررد و -6-14

امه فعاسيت صررورت مشرراهد  و يا وصررول گزارش هرگونه ت اني از سررول پيمانكار با پرسررنل نمايندگي و     ، از اد
           پيمررانكررار جلوگيرل بعمررل آمررد  و هررارفرمررا مقررابق روش اجرايي نحو  رسرررررريرردگي برره جرائم پيمررانكرراران اقرردا  

 مي نمايرد 
و  پیمانکارم(عهد اسررررررت  لیه عملیات موضرررررروع قرارداد حاضررررررر را ط ق موارد مندرج در موضرررررروع قرارداد -6-15

گا  نظارت ها و روش های اجرایی و مقابق نظر دسرررررر( با ابزار آالت و  دسرررررر(وراسعمل  با به(رین روش فنی و 
با  و فرما، بوسررریله نیرو هایی  ه در  ار خود تخیرررص و تتربه  افی دارند ار  تأييددسررر(گاههای اسررر(اندارد مورد 

 هزینه خود انتا  دهد 
رای  ارهای موضرروع قرارداد را بر اسرراس مشررخیررات و دسرر(ور پیمانکار میررئوسیت  امل حیررن انتا  اج -6-16

 ( ی  ارفرما به عهد  دارد و نظارتی  ه از طرف  ار فرما در اجرای  ارها انتا  میشررررررود به هیچ وجه ازمیزان 
 میئوسیت وی  نمی  اهد 

حو  تنظیم صورت پیمانکار م(عهد است  لیه دس(وراسعملهای صادر  از طرف دس(گا  نظارت در رابقه با ن -6-17
 وضعی(ها و صورتتلیات و     را مراعات نماید   

هارگراني هه برال اجرال موضرررررروع قرارداد از طرف پيمانكار منیرررررروب و به هار گيرل مي شرررررروند نيرو هال  -6-18
پيمانكار بود  و پيمانكار میئول پرداخت حقو  ، دس(مزد و ساير مزايايي هه ط ق مقررات و میوبات قانون هار 

اسررخگویي به مراجع  يیررالي بعهد  و سررازمان تامين اج(ماعي به آنان تعلق مي گيرد خواهد بود و میررئوسيت پ
پیمانکار بود  و هارفرما هيچگونه تعهدل در اين زمينه ندارد  در صررررررورت عد  پرداخت حقو  پرسررررررنل، هار فرما 
متاز خواهد بود از محل مقاس ات و یا  هر محل ديگرل بنا بر بررسرررررري هال خود ، حقو  پرسررررررنل پيمانكار را 

 يي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود پرداخت نمايد پيمانكار هرگونه ادعا
ادعال حقوقي)میرئوسيت مدنيس و هي رل هليه اشرخات حقيقي و حقوقي ثاسا از ق يل هارگران پيمانكار،  -6-19

سازمان ها، تشكيالت قضایي و ادارل و    در مراجع قضایي و ش ه قضائي در خیوت انتا  اين قرارداد و حل 
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الت هارگرل اعم از بيمه ، ماسيات و سررررراير موارد قانوني بر عهد  پيمانكار بود  و و فیرررررل هليه میرررررائل و مشرررررك
 چنانچه از محل ادعاهال فو  خیاراتي م(وجه هارفرما شود ، پيمانكار ملز  به ج ران خیارت مذهور مي باشد 

یا دارای سرروء پیمانکار م(عهد اسررت از اسرر(خدا  افرادی  ه وضررعیت نظا  وظی ه آنها نامشررخص بود  و  -6-20
سابقه و اع(یاد می باشند , جدا خودداری نماید   بدیهی است در صورت مشاهد  چنین مواردی پیمانکار مقیر 

 بود  و  ارفرما می تواند با پیمانکار برخورد قانونی نماید   
ن  ارمندان و  ارمندان و  ارگران ایرانی در  ارگا  پیمانکار می باید دارای شررررررناسررررررنامه باشررررررند و همچنی -6-21

 باید دارای پروانه اقامت و اجاز   ار باشند    ات اع خارجی ارگران 
پیمانکار م(عهد است نمایند  تا  االخ(یار خود را با ی) خط تل ن همرا  برای دریافت دس(ورات و سایر  -6-22

امور الز  رسما و  ( ا به دس(گا  نظارت معرفی نماید   هرنوع اخقار و ابالغی  ه مربوط به اجرای عملیات باشد 
 مانکار خواهد بود  و از طرف  ارفرما یا نمایند  آن ابالغ شود در حکم ابالغ به پی

قانون هار و همچنين ساير موارد و مقررات ايمني و  85عد  رعايت دس(وراسعملهررررررررررررررررال مندرج در ماد   -6-23
قانون هار در مراجع  92و 95ط ق مواد  هه به عنوان هارفرمال هارگر وموجب میررررررئوسيت برال پيمانكار اسررررررت 

و در جهت رعايت اين اصرررررررررررررررول، تعهد و تضمين الز  را به  يربط اعم از اجرايي و قضايي، پاسخگو خواهد بود 
 هارفرما ميدهد تا در موقع سزو  و تشخيص خود اقدا  نمايرد 

برال پيمانكار در اس(خدا  هارگران و جذب نيرو اسزامري  1369رعايت مقررات مندرج در قانون هار میوب  -6-24 
ل هرررارگر محیوب ارفرمايت برال پيمانكار است هه هاست و هرگونه تخل ي در اين خیوت موجب ايتاد میئوس

تشررخيص از ورود آنها جلوگيرل و چنانچه هارت ترددل صررادرشررد   مي شررود و هارفرما حق دارد درصررورت اطالع و
باشررد نیرر ت به ضرر ط آن اقدا  نمايد  بديهي اسررت میررئوسي(هال ناشرري از اين اقدا  به عهد  پيمانكار بود  و از 

 ادعايي عليه هارفرما نخواهد داشت  اين بابت هيچگونه
پيمانكار میرررئوسيت اجرای تمامی قوانين و مقررات جارل هشرررور را از هر حيا بر عهد  داشررر(ه و هرگونه  -6-25

دعاول هه از طرف اشخات حقيقي و حقوقي مربوط به موضوع اين قرارداد صورت ميگيرد به عهد  ول مي اشد 
 ين بابت م رل است  و هارفرما از هرگونه میئوسيت از ا

را بر عهد   تامين هليه مايح(اج عمومي و ديگر امكانات رفاهي مورد نياز پرسررنل تحت االخ(يارمیررئوسیت  -6-26
  دارد 

پيمانكارموظف اسرررت هليه پرسرررنل شررراغل در اجرال قرارداد حاضرررر را تحت پوشرررش سرررازمان تامين : 11ت یرررر  
نامه هال وزارت هار و امور 66اج(ماعي)ماد   س قرارداد  و آنها را در مقابل حوادث بيمه نمود  و هليه بخشرررررر

 موضوع اين قرارداد اجراء هند  پرسنل خود رد راس(ایاج(ماعي را در مورد 
سرراعت بعد از تخلیه آخرین خودرو /  8ریلی تا در مقاصررد  ی تحویلیخودروهااز حراسررت و نگه انی  :12ت یررر  

  جزء وظایف پیمانکار می باشدتحویل به نمایند / پیمانکار حمل مویرگی  ارفرما 
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 ج سضوابط حراس(ي و ح اظ(ي :
چنانچه هارفرما تخل اتي نظير تخليه بنزين خودرو، عد  پاهيزگي داخل و خارج خودرو، باز بودن درب ها  -6-27

و شررررريشررررره ها در محل هايي هه خودرو تحويل پيمانكار مي باشرررررد، روشرررررن بودن خودرو و چراغ هال آن، درج 
د نمودن صررورتتلیرره و م قوايرادات بررول شرريشرره، اسرر(عمال دخانيات، سررهل انگارل در نگهدارل میرر(ندات، 

مشاهد  نمايد، می(ندات مربوط به تحويل خودرو، سهل انگارل در نگهدارل می(ندات مربوط به رسيد خودرو 
  نماید با پيمانكار رف(ار ارفرما متاز می باشد بر اساس رویه های جاری خود 

       ل به محیرررررروالت در ت اني با عوامل نمایندگی، خیرررررررارت عمد   مواردل از ق يل ؛درصررررررورت مشررررررراهد -6-28
فرایند های حمل، عد  اعال  عمدل خودروهال  یند های حمل ، اعال  عمدل خودروهال خیررررررارت ديد  درآفر 

تحويل خودرو ، هارفرما مي تواند از ادامه هار  خیارت ديد  درفرایند های حمل، خيانت در امانت و گروهشي در
قدا  به عهد  اسرررررررت هليه میررررررئوسي(ها و جرائم ناشرررررري از اين ا پيمانكار و عوامل آنان جلوگيرل نمايد  بديهي

و  ارفرما متاز می اشد به منظور دریافت حقو  حقه خود از تضامین قرارداد اس( اد  نماید  پيمانكار خواهد بود
 نماید  و پیمانکار حق هرگونه اع(راض را از خود صلب می

میرررئوسيت هرگونه دخل و تیررررف در خودروها از  مانکار،در باز  زمانی اجرای موضررروع  قرارداد توسرررط پی -6-29
      ق يل تعويض ققعه، اسرررر( اد  شررررخیرررري،هیرررررل م(علقات خودرو و نيز سرررررقت خودروها بر عهد  ل پيمانكار
مي باشرررررد  درصرررررورت گزارش و اث ات آن با پیمانکار حمل ققع همکاری می گردد  مقابق آخرين نیرررررخه روش 

 با پيمانكار حمل رف(ارخواهد نمودم پيمانكاران حمل اجرايي نحو  رسيدگي به جراي
 :  دس(گا  نظارتس 7ماد  

به منظور نظارت بر اجرای تعهدات این قرارداد از سرررررروی  ارفرما، واحد عملیات ستیرررررر(ی) مواد و ققعات  -7-1
بعنوان دسرررررر(گا  نظارت تعیین گرديد  و پيمانكار م(عهد می باشررررررد  لیه فعاسیت های موضرررررروع قرارداد را ط ق 

ئوسيت تأييد صورتحیابهال جارل میاصول فنی و دس(وراسعمل ها و آموزش های دس(گا  نظارت اجراء نمايد   
، پيگيرل و نظارت بر فعاسي(هال اجرایی پيمانكار و تأييد اس(رداد تضامين قرارداد و هرگونه مكات ات با پيمانكاران 

 موضوع قرارداد بر عهد  مديريت عملیات ستی(ی) مواد و ققعات مي باشد 
نكار را بازرسي نمايد و پيمانكار موظف است هرنوع هارفرما در مدت اجرال قرارداد متاز است عمليات پيما -7-2

اطالعات و مدارك مرت ط با موضررررروع قرارداد هه مورد نياز باشرررررد در اخ(يار هارفرما قرار داد  و تیرررررهيالت الز  را 
 برال انتررا  اين بازرسي فراهم نمايد  بديهي است انتا  اينگونه امور رافع میئوسي(هال پيمانكار نخواهد بود 

 جرائم تاخير و يا عد  سرويس دهي : س8  ماد
سررراعت می باییرررت نیررر ت آغاز انتا   24بعد از اطالع رسرررانی از سررروی دسررر(گا  ناظر، پیمانکار حدا ثر تا  -8-1

 موضوع قرارداد اقدا  نماید  
باشرررد به س از سررروی پیمانکار ،  ارفرما متاز می 11-6در صرررورت تاخیر و یا عد  انتا  تعهدات ) مقابق بند  -8-2

ریال به ازای هر دسررر(گا  واگن به حیررراب بدهکاری پیمانکار منظور نماید و  5.000.000ازاء هر روز تاخیر م لغ 
 پیمانکار حق هرگونه اع(راض را از خود سلب می نماید 
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سرررراعت بیش از زمان مقرر شررررد   24در صررررورت تأخیر پیمانکار در انتا  عملیات موضرررروع قرارداد  :13ت یررررر  
س،  ارفرما متاز می باشد بنا به تشخیص و هزینه خود نی ت به انتا  آنچه در موضوع قرارداد 10-6بند  )مقابق

درصد باالسری به حیاب بدهکاری پیمانکار منظور  20توافق گردید  اقدا  و صورتحیاب مربوطه را با اح(یاب 
 نماید و پیمانکار حق هرگونه اع(راض را از خود سلب می نماید 

 : فیخ قرارداد : 9ماد  
یان وارد  به  چنانچه پیمانکار به هر علت از اجرای م اد این قرارداد ام(ناع ورزد، م(عهد به ج ران ضرررررررر و ز
 ارفرما بود  و  ارفرما متاز خواهد بود ضمن  یر هزینه های مربوطه ) از محل مقاس ات پیمانکار و یا تضامین 

اید  برآورد میزان خیارت توسط  می(ه خیارت  ارفرما انتا  خواهد مربوطهس قرارداد را بیورت یکقرفه فیخ نم
شد و نظر و م لغ اعالمی مورد ق ول و تأیید پیمانکار بود  و حق هرگونه ادعا و اع(راضی را از خود سلب و ساقط 

 می نماید 
 : تضامين انتا  تعهدات، حین انتا  هار و خودروهال در اخ(يار: 10ماد  

به منظور رسررريدن هارفرما به حقو  حقه خود در صرررورت عد  انتا  تعهدات، وصرررول ای قرارداد با امضرررپيمانكار 
پرداخ(يها، ج ران خیارات وارد  و جرائم تاخير و عملكردل و     هه طلب هارفرما از پيمانكار مي باشد و همچنين 

و دوییت ل ) ی) میلیارد ریا 12.000.000.000بابت ضمانت خودروهال در اخ(يار ی) فقر  چ) صیادی معادل 
س به عنوان ضرررررمانت در اخ(یار  ارفرما قرار می دهد   پیمانکار مکلف به اجرای  امل م اد قرارداد  تومانمیلیون 

می اشد و هرگونه خیارت ناشی از عملکرد پیمانکار از محل تضمین و یا مقاس ات ایشان قابل وصول خواهد بود 
مراجعه به مراجع قضررررايي را در اين خیرررروت از خود سررررلب و سرررراقط    می   و پيمانكار حق هرگونه اع(راض و 

نماید  بديهي اسررررت درصررررورت صررررحت اجرال تعهدات مندرج در اين قرارداد اسررررناد مربوطه پس از پايان ای ای 
 تمامی تعهدات پیمانکار و تأييد دس(گا  نظارت، به پيمانكار می(رد خواهد شد 

 :  فورس ماژور :11ماد  
اگر به عللي خارج از حيقه اق(دار و اراد  طرفين ناشي از )سيل، زسزسه، جنگ، آتش سوزل و     س انتا  تما  و  

يا قیررررررم(ي از تعهدات موضرررررروع اين قرارداد امكان پذير ن اشررررررد مادا  هه جهات مذهور ادامه دارد، عد  انتا  
ن قرارداد محیوب نمي شود و در صورت فیخ تعهدات هه عرفا"م(اثر از حاالت فو  مي باشد تخلف از م اد اي

قرارداد بعلت بروز فورس ماژور هيچ يك از طرفين حق هيچگونه ادعايي از جمله مقاس ه خیرررررررارت نخواهند 
ند تعهدات خود را ط ق قرارداد انتا  دهد  داشرررررررت  هرگا  به علت وقوع  قاهر  )فورس ماژورس پيمانكار ن(وا

خود باقي اسررررررت و پس از رفع شرررررررايط فو ، پيمانكار م(عهد به ادامه انتا   قرارداد منعقد  هما هان  به قوت
ما ، شرايط فورس ماژور بر طرف نگرديد دو طرف نی ت به فیخ  3تعهدات مي باشد  چنانچه پس از گذشت 

 گيرل خواهند نمود يا ادامه قرارداد تیميم
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 : رفع اخ(الف :12ماد  
قرارداد یا تع یر و ت ییر مندرجات آن بین طرفین قراداد بروز  ند، چنانچه   لیه اخ(الفاتی  ه بر اثر اجرای این

ن(وان آن را از طریق مذا ر  و یا مکات ه حل نمود، در مرحله اول موارد در  میییونی مر ب از باالترین مقا  / 
 خودرو گرو  داوری مر زنمایندگان تا  االخ(یار  ارفرما و پیمانکار مقري و در صورت عد  توافق، در مرحله دو ، 

 طرفین برای  ریه داوری صادر باشد و نظ می رسیدگی به صاسح گرو  حقوقی مر زی دف(ر در می(قر سای ا سازی
سیکن طرفین قرارداد در طول مدت اخ(الف باید به تعهدات ناشی از این   میگردد تلقی اسرعایه و الز  ققعی

 قرارداد عمل نمایند 
 طرفين ::  اقام(گا  13ماد  

اقام(گا  طرفين همان است هه در مقدمه اين قرارداد درج گرديد  و نشاني هال مرررررررزبور از نظر ابرررررررالغ اورا  و 
مراسالت مع( ر است  طرفين قرارداد م(عهد مي باشند يك ه (ه ق ل از تغيير محل يا نقل مكان، آدرس جديد 

 خود را  ( اً به طرف مقابل اطالع دهند 
 مواد و نیخ قرارداد : : تعداد14ماد  

نیخه تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد مذهور در مقدمه رسيد  و تما   3ت یر  و  13ماد  و  14اين قرارداد در 
 آنها حكم واحد را داش(ه و دارال اع( ار يكیان است 

 
 
 

 پیمانکار                    ارفرما                                                                            
 شر ت حمل و نقل چند وجهی سای ا                                                                   

 ) شر ت سای ا ستی(ی) س                             
 
 
 

                                              


