
 خودرو به نمایندگیهای سطح تهران و البرز اسناد مناقصه حمل                                                             

 مهر و امضای شرکت کننده )مناقصه گر(

 تعالي بسمه

 

 

 M9905:  شماره مناقصه

 

 مناقصه

 توليدي گروه خودروسازي سايپا از مراكز توزيع محصول گروه سايپا خودروهاي  حمل

 سطح تهران و البرزبه كليه نمايندگي هاي 

 

 



 خودرو به نمایندگیهای سطح تهران و البرز اسناد مناقصه حمل                                                             

 مهر و امضای شرکت کننده )مناقصه گر(
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 شرايط شركت در مناقصه

یپا ) حملل لیلدی گلروخ خودروسلازی سلاعملیات دریافت، بارگیری، حمل و تحویلل خودروالای تو:  مناقصه موضوع  -1

 روپایي ، دبل دك و خودروبر( به شرح ذیل:

 .برزتهران و ال و فروش استان اای انتقال خودرواا از مراكز توزیع محصول گروخ به  شبکه نمایندگي اای بازاریابي -1

 البرز.  واای تهران جابجایي محصوالت بین كلیه نمایندگي اای بازاریابي و فروش گروخ سایپا واقع دراستان   -2

 خ . برگشت خودرواا از شبکه نمایندگي اای تهران و البرز  به پاركینگ اای مدیریت توزیع محصوالت گرو -3

ا ی تولیدی بنلانتقال خودرواای ایرادی از طریق خودروبر از پاركینگ اای مدیریت توزیع محصوالت گروخ به سایتها -4

 به اعالم كارفرما.

 شركت سایپا لجستیک:  زار(گ )مناقصه کارفرما  - 2

 شمسي تمام یکسال:  مناقصه موضوع اجرای مدت  -3

  مناقصه در شرکت سپرده -4

دخ را طلي یلک ریال مي باشد كه متقاضي مي بایسلتي مبللس سلپر 1،000،000،000 سپردخ شركت در مناقصه معادل  4-1

جلاری اب بلانکي بله شمللللللارخ حسلواریلزی  ضمانت نامه بانکي با اعتبار سه مااه و یا چک بلانکي و یلا فلی فقرخ 

ا تل) سهامي خاص ( تهیه و حلداكرر حمل و نقل چند وجهي سایپا در وجه شركت   صادراتبانک  0101199885003

ركت حمل ش -بعد از شهرك صنعتي  –چهاردانگه   –به واحد امور مالي شركت به آدرس : تهران  23/04/1399تاریخ  

ارائله  د دبیرخانهبه واح تصویر آن را امراخ با سایر پاكت اا و رسید یاسایپا لجستیک ( تحویل و نقل چند وجهي سایپا )

 . نمایند

 . اشدب نمي پذیر امکان برندخ شدن مشخص و مناقصه مراحل پایان تا كنندگان شركت تمامي سپردخ عودت  4-2

 آن سلپردخ كلل ماید،ن انصراف مناقصه ادامه از (فال) پاكت گشودن مناقصه تشریفات شروع زمان از بعد شركتي چناچه  4-3

 .گردید خوااد ضبط شركت

 باشلد تمدیلد قابل دیگر اخم سه حداقل برای و بودخ اا پیشنهاد ارائه تاریخ از پس ماخ 3 باید فوق ضمانتنامه اعتبار مدت 4-4

 .شود تنظیم مصوب اای فرم طبق باید بانکي اای ضمانتنامه آن بر عالوخ و
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 .گردد مي مسترد اول برندخ با قرارداد انعقاد از پس دوم نفر مناقصه در شركت پردخس  4-5

 .شد خوااد مسترد قصهمنا برندخ تعیین از پس بالفاصله اند نشدخ دوم یا و اول برندخ كه داندگان پیشنهاد سپردخ  4-6

 شركت سپردخ نماید، اریخودد قرارداد امضای از مناقصه، نتیجه ابالغ تاریخ از روز 10 ظرف مناقصه برندخ كه صورتي در 4-7

بله  موظف ومد نفر معامالت، كمیسیون توسط دوم برندخ اعالم صورت در و گردد مي ضبط گزار مناقصه نفع به وی درمناقصه

 .شود مي ضبط نیز وی سپردخ صورت این غیر در بود خوااد قرارداد امضای

ملراخ كپلي ابله  تصاویر فیش بانکی و یا ضمانت نامهه بهانکیمراخ ا به بایست مناقصه مي در شركت سپردخ رسید 4-8

 ( تحویل دادخ شود. الفپاکت در بسته ) كارت شناسایي معتبر در 

 .شد نخوااد دادخ اثر ترتیب باشند مناقصه در شركت سپردخ فاقد كه پیشنهاداایي به 4-9

  ار خوااد بود.شركت سایپا لجستیک در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مخت 5-9

 مناقصه اسناد دریافت محل و زمان  -5

سلایت  بله مناقصله اسلناد دریافت جهت 23/04/1399 مورخ دوشنبه روز پایان تا 18/04/1399 تاریخ از میتوانند متقاضیان

WWW.SAIPALOGISTICS.IR .مراجعه نمایند 

 پیشنهادات متسلی محل و زمان -6

 دوشلنبه روز 16 ساعت تا حداكرر و تکمیل اسناد این در مندرج شرایط رعایت با را خود پیشنهاداای باید داندگان پیشنهاد

 –هاردانگله چبعلد از مصللي  –بزرگراخ آیت اهلل سعیدی  –: تهران دبیر خانه شركت به آدرس  به واحد 23/04/1399  مورخ

 تحویل نمایند. 218پا پالك  شركت حمل و نقل چند وجهي سای

 پیشنهادات ارسال و تکمیل نحوه  -7

 اللف، الای پاكت اینکه توضیح . گردد تحویل و تهیه بعدی بنداای ترتیب به و ج ، ب ، الف اای پاكت در باید پیشنهاد 7-1

 بلرای پیشلنهاد:  شلود نوشلته پاكلت روی و گلردد مهلر و الك و شدخ گذاشته دیگری بسته سر پاكت در جمعا باید ج و ب

عملیات دریافت، بارگیری، حمل و تحویل خودروهای تولیدی گروه خودروسهازی سهایپا ) حمهل : محدود مناقصه 

و  شهماره پاکهت،  شماره مناقصهه،  نام مناقصه،  نام شرکتضمناً روی ار سه پاكت  روپایی ، دبل دك و خودروبر(

 ذكر گردد .  شماره تماس

http://www.saipalogistics.ir/
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 .شود امضا و مهر داندخ پیشنهاد توسط باید مذكور اای پاكت قالب در تحویلي اوراق و اسناد كلیه 7-2

 مسئولیتي مناقصه گزار ودنش دریافت مقرر موقع در صورتیکه در شود ارسال سفارشي پست با كه پیشنهاداایي مورد در 7-3

 .داشت نخوااد

 :شود دادخ )الف ( قرار پاكت در باید كه مداركي و اسناد 7-4

 .شود مي تهیه شدخ گفته پی  ترتیب به كه مناقصه در شركت پردخس 7-4-1

 :شود دادخ قرار پاكت )ب( در باید كه مداركي و اسناد 7-5

 حاضر(  متن اختصاصي مناقصه ) و عمومي شرایط 7-5-1

  منعقدخ قرارداداای یرتصو انضمام به مناقصه موضوع با مرتبط كاری سوابق 7-5-2

 .مجاز امضااای رسمي روزنامه آگهي و غییراتت آخرین و تاسیس آگهي شركت، امهاساسن مصدق تصویر 7-5-3

 وكاللت به دخدان پیشنهاد و باشند داشته غیر به وكالت دادن حق اساسنامه در مجاز امضای دارندگان كه صورتي در -

 مناقصله هب شنهادپی با امراخ را خود رسمي نامه وكالت مصدق رونوشت باید بداد پیشنهاد شركت مسئولین ازطرف

 .نماید تسلیم گزار

 مشخصلات از ای پارخ در تغییرات قبیل از ) باشد خشد ارسال گزار مناقصه طرف از "بعدا كه مداركي و ضمائم نوع ار 7-5-4

 . وغیرخ(

  ایزو( ) كیفیت تضمین اای ینامهاا و گواا شركت از دریافتي اای نامه رضایت تصویر 7-5-5

  ای جادخ قلن و حمل و راادای سازمان از عالیتف پروانه تصویر 7-5-6

 .شد نخوااد عودت شدخ ارائه مستندات و اوراق:  2 تبصرخ

 .است رمختا پیشنهادات از اریک قبول یا رد در شدخ دادخ سوابق و "ب" پاكت بررسي از پس گزار مناقصه:  3 تبصرخ

 باشد مي گر ناقصهم به امتیاز اختصاص سبب برخي و الزامي فوق مدارك برخي ارائه. 
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 دارد گلر مناقصه دیتوانمن بر داللت آنها ارائه اما نشدخ خواسته وی از اسناد این در كه مداركي تواند مي مناقصه گر 

 مالي ردشگ یا و حساب پرینت ، HSE و كیفیت مدیریت سیستم گوااینامه مانند نماید ارائه "ب پاكت قالب در را

 .حسن انجام كار گوااي شركت،

 :شود دادخ قرار "ج" پاكت در باید كه مداركي و اسناد 7-6

 .قیمت پیشنهاد برگه 7-6-1

 .باشد شمسي ماخ 3 حداقل باید شدخ ارائه پیشنهاد اعتبار: 4تبصرخ

 مناقصه برنده انتخاب  -8

 هاداایيپیشلن و شلدخ بازگشایي (الف) اای پاكت داندگان، پیشنهاد كلیه فهرست ثبت از پس معامالت كمیسیون جلسه در

 تحلویلي اسلناد و شلدخ بازگشلایي اای )ب( پاكت آن از پس. شود مي اعالم و مشخص شود واقع قبول مورد آنها تضمین كه

 .شود مي امتیازداي ارزیابي و

 .میشود هصورتجلس مراتب و ثبت پیشنهادی مبالس و افتتاح )ج( اای پاكت كنندگان، شركت امتیازات جدول تدوین از پس

  انتخلاب را اقصلهمن دوم و اول برنلدخ پیشنهادی مبالس و امتیازات جدول به عنایت با گزار مناقصه دستگاخ معامالت كمیسیون

 .گیرد صورت بیشتر یا و جلسه دو یا یک در است ممکن مذكور روند است ذكر به الزم. مي نماید

 اعتلدال زا خلارج اای قیمت كه باشد مي ختارم كمیسیون ضمنا. است مختار پیشنهادات از یک ار قبول یا رد در كمیسیون

 كلیله و نملودخ ولغل را مناقصله مناقصله، از مرحله ار در است مجاز گزار مناقصه ضمنا. نماید اعالم مردود خود تشخیص با را

 .نماید مسترد را اا سپردخ

 قرارداد و شدخ رحاض گزار مناقصه بازرگاني ادارخ دفتر در شدن برندخ از اطالع از پس روز 10 ظرف است ملزم مناقصه برندخ

 .نماید تنفیذ را ادارخ آن توسط شدخ تنظیم

بله  را مناقصله وضوعم است مختار گزار مناقصه ضمناً ندارد برندخ به مناقصه موضوع واگذاری برای الزامي گزار مناقصه: تبصرخ

 .نماید واگذار شرایط واجد شخص یک از بی 
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 عمومی شرایط  -9

 .شود مي برگزار شركت ناقصاتم برگزاری دستورالعمل و سایپا لجستیک شركت معامالت نامه آیین اساس بر مناقصه 9-1

 محلیط و شلرایط بله بیشلتر ئيآشنا برای ، خود پیشنهادی مبلس محاسبه از قبل توانند مي مناقصه در كنندگان شركت 9-2

 حاسلبهم در بنحلوی اسلت كه ممکن عواملي كلیه و محلي خصوصیات و شرایط به نسبت و نمودخ محل عملیات دیدن از كار

 دقیقلا را ناداسل مناقصله، وملدارك اسناد نمودن تکمیل از قبل و نمایند حاصل كامل آگااي باشد موثر آنان پیشنهادی مبلس

 لعلهمطا حلین ایل و محل از انگام بازدید ای كنندخ شركت چنانچه. گردند مطلع آن جزء به جزء مفهوم از و بررسي و مطالعه

 ملدارك و سلنادا عبلارات مفهلوم در یا و نمودخ مالحظه را اشتبااي و اختالف یا و ناقص مبهم، نکات مناقصه مدارك و اسناد

بلا شلمارخ الای ني از واحلد بازرگلا را موضوع تواند مي, باشد داشته توضیح و شرح به نیاز كه كند برخورد اشکالي به مناقصه

 ل نمایند.سوا 219یا  284داخلي  55250932-7

 گیرنلدگان ينشلان بله نامله طي و انجام رسمي طریق از مناقصه مدارك از مطلبي حذف یا اضافه نظر، توضیح، تجدید نوع ار

 علذری ونلهگ الی  بنلابراین .گردیلد خواالد منظور مناقصه مدارك و اسناد جزء ضمائم این و شود مي ارسال مناقصه اسناد

 طرف از ناقصهم مدارك و دراسناد مندرج مطالب بودن نارسا به استناد و مناقصه ركمدا و اسناد مطالب وضوح عدم به نسبت

 .بود نخوااد مسموع داندخ پیشنهاد

الزم  مهللت انقضای از قبل را مناقصه كمدار و اسناد از قسمت درار نظر تجدید یا و اصالح یا و تغییر حق گزار مناقصه 9-3

 نیلز و غابلال مناقصله در شلدگان دعوت كلیه به را مراتب صورت این در داند مي محفوظ خود برای پیشنهادات تسلیم جهت

 .نمود خوااد منظور مناقصه مدارك و اسناد جزء

 یلا نرخ ریز الزم تحقیقات و ررسيب انجام و مناقصه مدارك و اسناد دقیق مطالعه از پس باید مناقصه در كنندگان شركت 9-4

 و به حروف  يخوردگ قلم بدون و خوانا و كامل طور به قیمت پیشنهاد برگ در و سبهمحا دقت با را خود پیشنهادی اای نرخ

 انتهلا تا ازابتدا ،آن رد شرط دادن قرار یا و حذف یا و تغییر و تصرف بدون را مناقصه مدارك و اسناد كلیه سپس و نوشته عدد

 . نماید مهر و امضاء

 بله باشلد داشلتهن خلوردگي قللم و نقص عیب خدشه ابهام گونه ای  و باشد شرط و قید بدون و كامل باید پیشنهادات 9-5

 نخواالد ادخد اثلر ترتیلب مناقصله در شركت تضمین فاقد یا و اعتدال حدود از خارج و مشروط و مبهم و ناقص اای پیشنهاد

 .است مختار پیشنهادات كلیه یا یک قبول یا رد در گزار مناقصه ضمنا شد

 



 خودرو به نمایندگیهای سطح تهران و البرز اسناد مناقصه حمل                                                             

 مهر و امضای شرکت کننده )مناقصه گر(

 

 ازینله,  يعملوم الای ازینه خدمات، انجام جانبي و اصلي اای ازینه كلیه شامل داندگان ادپیشنه پیشنهادی قیمت 9-6

 .بود خوااد...  و قانوني كسورات و سود ، انساني نیروی اای وازینه اای باالسری

 ایلن یلرغ در شلود دادخ اقصلهمن ملدارك و اسلناد در دانلدخ پیشنهاد ناحیه از نباید تصرفي دخل یا و تغییر گونه ای  9-7

 .شد نخوااد دادخ اثر ترتیب وی پیشنهاد به صورت

 مذكور نشانه به كه ای بهمکات ار نمایند قید اسناد در را خود تلفن شمارخ و دقیق و كامل نشاني باید داندگان پیشنهاد 9-8

 .شد خوااد تلقي رسمي ابالغ شود ارسال

 آشنائي خود كاركنان مورد در كشور جاری اجتماعي تامین و كار قانون مقررات و قوانین كلیه به باید داندگان پیشنهاد 9-9

 .نمایند رعایت مناقصه موضوع اجرای حین را آنها و باشد داشته كامل

 .بود خوااد )پیمانکار( قرارداد طرف عهدخ به متعلقه كسورات كلیه پرداخت 9-10

 اساسلي قلانون 141 اصلل در مقلرر ممنوعیت ولمشم بایستي حقوقي یا و حقیقي اشخاص از اعم داندگان شنهادپی  9-11

 ثابلت آن خلالف چنانچه و نباشند 1337 ماخ دی 22 مصوب دولتي معامالت در مداخله منع قانون و ایران جمهوری اسالمي

 .شود خوااد رفتار مزبور مقررات و برابرقوانین شود

 دالد كلاا  یا افزای  را قرارداد وضوعم كار درصد 25 میزان تا قرارداد شرایط طبق بر بود خوااد مجاز گزار مناقصه 9-12

 . بود خوااد قرارداد اای نرخ اساس بر اضافي خدمات انجام به ملزم پیمانکار نتیجه در

    پرداخلت انلد شلدخ متحملل خلود داتپیشلنها تسللیم و تهیه بابت داندگان پیشنهاد كه را اائي ازینه گزار مناقصه 9-13

 .نماید نمي

 .باشد مي مناقصه برندخ عهدخ به مناقصه آگهي رجد ازینه  9-14

 . شد خوااد تلقي دخدان پیشنهاد طرف از مناقصه واسناد شرایط تمام قبول منزله به پیشنهاد تسلیم 9-15

 اختصاصی شرایط  -10

 .سال سابقه در زمینه موضوع مناقصه  3حداقل  1-10
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 پيماننمونه 
 

و  232958 ) سهامي خاص ( ثبت شدخ به شمارخ شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا )سایپا لجستیک (این قرارداد فیما بین 

امل و عضو عبه نمایندگي آقایان صمداله شکری به سمت مدیر  10102739529، شناسه ملي  411148489475به شمارخ اقتصادی 

جادخ قدیم  12كیلومتر   -ت اله سعیدی بزرگراخ آی  -به سمت عضو ایئت مدیرخ به آدرس : تهران ایئت مدیرخ و میرجلیل نگارندخ

----------نامیدخ مي شود و از یک طرف  کارفرماكه از این پس  55250931-7بعد از مصلي چهاردانگه به شمارخ تلفن  –ساوخ 

---تي كد پس ----------------------شمارخ اقتصادی  ، ---------------شناسه ملي   ------- به شمارخ ثبت --------

 ------------------------------------------------به آدرس دفتر مركزی:   ----------------به نمایندگي  ------------

رای تعهد به اجلزم و من منامیدخ میشود بشرح ذیل منعقد گردیدخ و طرفی پیمانکاراز این پس  ------------------به شمارخ تلفن : 

 كلیه مفاد و شرایط این قرارداد میباشند .
 

 ( موضوع قرارداد :1ماده 

ایپا ) حملل عبارت است از ارائه خدمات مربوط به عملیات دریافت، بارگیری، حمل و تحویل خودرواای تولیدی گلروخ خودروسلازی سل

 روپایي ، دبل دك و خودروبر( به شرح ذیل:

 البرز . واز مراكز توزیع محصول گروخ به  شبکه نمایندگي اای بازاریابي و فروش استان اای تهران انتقال خودرواا  -1

 ز. جابجایي محصوالت بین كلیه نمایندگي اای بازاریابي و فروش گروخ سایپا واقع دراستان اای تهران و البر  -2

 مدیریت توزیع محصوالت گروخ . برگشت خودرواا از شبکه نمایندگي اای تهران و البرز  به پاركینگ اای  -3

الم ی بنا به اعلانتقال خودرواای ایرادی از طریق خودروبر از پاركینگ اای مدیریت توزیع محصوالت گروخ به سایتهای تولید -4

 كارفرما.

وقلف آن بلا تو یلا ن ادامه ( قرارداد حاضر با توجه به شرایط و برنامه تولید كارفرما قابل اجراء بودخ و در غیر اینصورت امکا1تبصرخ 

 نظر كارفرما خوااد بود.

ابلالغ          پیمانکلاربله  عملهایي كه متعاقب این قرارداد و بر حسب الزامات كاری از طرف كارفرما( كلیه بخشنامه اا و دستورال2تبصرخ

 مي گردد امانند سایر مادخ اای این قرارداد الزم االجرا مي باشد.

 د خوااد شد.فعالیت مراكز منطقه ای، بر اساس نظر كارفرما قرارداد مراكز منطقه ای منعق( در صورت راخ اندازی و 3تبصرخ
 

 ( مبلغ قرارداد2ماده 

 .و جدول ضرائب قابل پرداخت به پیمانکار حمل مي باشد X100خودرو  مبلس كل قراردادبراساس جدول ذیل  به ازای ار
 

 نرخ حمل روپایی  )ریال( ردیف
 ط خودروبر تکیخودروهای برگشتی توس

 ) بدون احتساب ضریب خودرویی(

1 ------- ---------- 
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 ریال   -----------  كیلومتر 25توسط دبل دك تا محدودخ  حمل خودرو 2-1

 ریال -------------- حمل خودرو توسط دبل دك به شبکه نمایندگیهای استان تهران 2-2

 ریال  --------------ه ای استان تهران سط دبل دك به پاركینگهای منطقحمل خودرو تو 3-2

 ریال  --------------  حمل خودرو توسط دبل دك به نمایندگیهای استان البرز 4-2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرایب حمل محصوالت گروه خودروسازی سایپا

 نوع خودرو ردیف
شرکت 

 سازنده

 ضریب حمل محصوالت

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1 X100 

شرکت 

 سایپا

 
   

  

2 X200 
 

 
  

  

 آریو 3
    

  

 ( CS35چانگان ) 4
    

  

 سراتو 5
    

  

6 SP100 
  

 
 

  

 پارس تندر /تندر 7

شرکت 

پارس 

 خودرو

 
 

  
  

 ( B90ساندرو ) 8
 

 
  

  

 ( H200برلیانس ) 9
 

 
  

  

 ( H300برلیانس ) 10
 

 
  

  

 پیکاپ ریچ 11
    

  

 ون هایس 12
    

  

 وانت نیسان 13

شرکت 

 زامیاد

  
 

 
  

 وانت شوکا 14
  

 
 

  

  وانت پادرا 15
 

 
 

  

 وانت درکا 16
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محصلول از  اضافه شدن خودرواای تولیدی خارج از جدول فوق، ضرایب مربوطه حمل، با توجه بله قیملت و ابعلاد در صورت (1تبصرخ 

رداد اقلدام سوی دستگاخ نظارت پیشنهاد و پس از تصویب در كمیسیون خرید شركت سایپا لجستیک،  به صورت صدور الحاقیه قرا

 خوااد شد.

گروخ ازینله  مایندگي اای فروش  استان اای تهران و البرز به مراكز توزیع محصول( درخصوص خودرواای برگشتي از شبکه ن2ختبصر

ع محصلول، كلز توزیلقیملت حملل از مرا %100حمل با ارائه صورتحساب، فرم نقل و انتقال و با تایید دستگاخ نظارت، براسلاس

 مي گردد.پرداخت 

و به امان ر استان كرایه معادل قیمت حمل ار دستگاخ خودر( در خصوص جابجائي و حمل خودرو بین نمایندگي اای فروش ا3تبصرخ

% قیملت  100استان، جابجایي و حمل خودرو بین نمایندگي اای فروش استان مجاور و یا در مسیر حمل كرایه حملل معلادل 

 حمل ار دستگاخ دراستان مبداء محاسبه و به پیمانکار حمل پرداخت مي شود. 

 با تریلر اای طرح ارسال خودرو با دبل دك به پیوست مي باشد.پیمانکارموظف به ارسال محصوالتلیست نمایندگان مشمول  (4 تبصرخ

ر شلایان ذكلر اسلت ددبل دك در طي دو شیفت كاری در نمایندگي اای مشمول طرح مربوطه دراسلتان تهلران ملي باشد.

 بالغ خوااد گردید.صورت ارگونه تغییر در لیست مربوطه، مراتب به صورت رسمي به پیمانکاران حمل ا

ای دبلل صلورت ال(  ارسال محصوالت به شبکه نمایندگي اای بازاریابي و فروش استان البرز در طي دوشیفت كاری و با تریلر 5تبصرخ

 .مي پذیرد

راسلاس ب( نرخ حمل به نمایندگیهای شهراای فیروزكلوخ ، جلاجرود ، دماونلد، رودالن و بلومهن توسلط تریلرالای دبلل دك  6تبصرخ

ه ازینله حملل اسلتان قلزوین محاسلب %70زینه حمل استان مازندران و ازینه حملل نظرآبلاد ، اشلتگرد ، براسلاسا70%

 وپرداخت میگردد.

شهرسلتان  براساس حق الزحمه حمل  استان مازندران و قزوین كله در قلرارداد حلوزخ حملل7( نرخ حمل اعالم شدخ در تبصرخ7تبصرخ

 صورت عملکرد پیمانکار مورد محاسبه قرار مي گیرد .كشف شدخ است از سوی دستگاخ نظارت در 

رم ف     راساس الت گروخ ب( پیمانکار موظف است درفرآیند تحویل گیری خودرو از نمایندگي اای فروش به مراكز توزیع محصو8 تبصرخ

رار گرفتله و اقدام نماید. شایان ذكر است فرم اای مربوطه در اختیار پیمانکار حمل قل 2473و 2472، 2471اای دارای كد

 .پرداخت حق الزحمه با تکمیل فرم اای فوق الذكر محاسبه مي گردد

ن و البلرز ز شبکه نمایندگي اای فروش اسلتان الای تهلرا( پیمانکار حمل موظف است در فرایند عودت خودرواای برگشتي ا9تبصرخ 

   م دقت كافي بعمل آوردخ و نسبت به تحویل گیلری صلحیح و سلالم اقلدام نمایلد. در صلورت علدم رعایلت ایلن مهلم تملا

 مسئولیت اا به عهدخ پیمانکار حمل خوااد بود . 
 

 ( نحوه پرداخت :3ماده 

 اضر به شرح ذیل مي باشد :نحوخ پرداخت خدمات موضوع قرارداد ح

ل دخ( و از طریلق ارسلاشلكلیه پرداخت اا به صورت مااانه، پس از ارائه صورت حساب از سوی پیمانکار )بر اساس قیمت تعیین  (1-3

ي صلورت روزجهلت بررسل 25 روز ) 45كارفرما ، به املور ملالي حلداكرر ظلرف ملدت ی حمل و نقل و پایانه اا مدارك و تائید 

صلد پلی  ، پس از كسلر ازینله در( روز جهت بررسي امور مالي و واریز وجه و یا صدور چک 20دستگاخ نظارت و وضعیت توسط

ركت الای  صورتحساب اا مي بایسلت بله تفکیلک شل ً ضمنا مي گردد.متعلقه به پیمانکار حمل پرداخت پرداخت ، بیمه، جرائم 

 ادی امان شركت از طرف پیمانکار حمل صادر گردد.خودرو با درج اطالعات اقتصپارس  سایپا، زامیاد و
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كسلر و پلس از  قانون تامین اجتماعي، از ار صورت حساب پیمانکار حق بیمه متعلقه توسلط كارفرملا 38( براساس مفاد مادخ 1تبصرخ 

 ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعي، به امراخ آخرین صورت حساب پیمانکار تسویه خوااد شد.

ات بلر درنظلام مالیل ( مالیات بر ارزش افزودخ مطابق قانون به امراخ صورت حساب پیمانکار با ارائه گوااینامه موقلت ثبلت نلام2تبصرخ 

 دستورالعمل ارزش افزودخ پرداخت مي گردد، بر این اساس ضروری است پیمانکار صورتحسابهای خود را به صورت چاپي و مطابق

و  رداد( تنظلیمامل نشاني، شمارخ اقتصادی،شمارخ ثبت، كد پستي، شمارخ تلفلن طلرفین قلراسازمان امور مالیاتي )شامل : درج ك

 ارائه نمایلد.

ک بانلIR ---------------( واریز وجوخ صورتحساب اای پیمانکار پس از اخذ تائیدات مورد لزوم، از طریق شمارخ شمارخ شبا 3تبصرخ 

 پذیر خوااد بود.امکان   ------------------متعلق به شركت  ----

دم علطله )در صلورت ( پیمانکار باید دارای توان مالي وكافي بودخ كه در صورت نیاز قادر به پرداخت سه ماخ ازینله الای مربو4تبصرخ 

نله ای عملل پرداخت آن توسط كارفرما( باشد. درصورت تاخیر دریافت وجه صورتحسابهای ارسالي پیمانکار مي بایلد بله گو

 در انجام خدمات موضوع قرارداد ایجاد نگردد.نماید كه وقفه ای 

ضلمام تصللویر ( پیمانکارمتعهد است امراخ صورت وضعیت مااانه، فهرست بیمه وكپي فی  اای حقوقي نیرواای خود را به ان5تبصرخ 

حملل یت دیرمآخرین فی  واریزی حق بیمه كل نیرواای مشمول این قللرارداد )پرفراژ پرداخت بانک( به دستلگاخ نظارت ) 

سلناد و ر در ارائله ا( ارائه نماید . بدیهي است در صورت تکمیل نبودن ار یک از مدارك عنوان شدخ و تاخی و نقل و پایانه اا 

 مدارك مربوطه زمان بررسي صورت وضعیت در واحد نظارت افزای  مي یابد

 

 ( مدت قرارداد :4ماده 

 عیین مي گردد.ت ------------- لغایت    ---------- مدت اجراء موضوع قرارداد از تاریخ 

ر صلورت ، پیمانکلار د( انقضاء مدت قرارداد رافع تعهدات و مسئولیت اای پیمانکار نبودخ و بعد از اتملام ملدت قلانوني قلرارداد1تبصرخ 

بلدون تنظلیم  مهاهدو دستور كتبي كارفرما، متعهد به انجام عملیات موضوع قرارداد بدون ارگونه افزای  در نرخ اای حمل به ملدت 

 الحاقیه با كلیه شرایط مندرج در قرار داد حاضر خوااد بود.

 ي خوااد گردید.ادامه روند فعالیت حسب توافقات طرفین انجام و عملیات 1( بعد از پایان مدت زمان قید گردیدخ در تبصرخ 2تبصرخ

 
 

 ( تعهدات و تائیدات پیمانکار :5ماده 

 ی اختصاصي پیمانکار :ف و مسئولیت ااوظای -1-5    

 بزاراا و ماشین آالت الزم جهت اجرای عملیات موضوع قلرارداد بعهلدخ پیمانکلار ملي باشلد وكارفرملا ایچگونلهاتامین كلیه  -1-1-5

 تسهیالتي در این زمینه در اختیار پیمانکار قرار نخوااد داد.

زیع محصوالت گروخ صحیح و سالم دریافت نملودخ اسلت, توسلط یمانکار موظف مي باشد امانطور كه خودرواا را از مراكز توپ -2-1-5

اینلدگي الای دك  ویا خودرو بر به شبکه نمرانندگان مجرب سبک به صورت روپا و رانندگان مجرب سنگین با تریلراای دبل

 فروش و بالعکس صحیح و سالم تحویل داد.

ي, اماني و .....(  و تحویل شدخ بله پیمانکلار از پاركینلگ الای پیمانکار متعهد مي گردد كلیه خودرواای تخصیص یافته )قطع -3-1-5

مدیریت توزیع محصوالت گروخ در سطح گروخ را به شبکه نماینلدگي الای بازاریلابي و فلروش اسلتان الای تهلران والبلرز 

 .بارگیری و ارسال نماید



 خودرو به نمایندگیهای سطح تهران و البرز اسناد مناقصه حمل                                                             

 مهر و امضای شرکت کننده )مناقصه گر(

 

ناوگان اقدام و ناوگان بکار گرفته شدخ در موضوع بایست نسبت به تجهیز ناوگان حمل و ارتقاء سطح كمي وكیفي  پیمانکار مي -4-1-5

 قرارداد را بر اساس دستورالعمل استانداردسازی كارفرما تجهیز نماید .

تهای حمل خودرو از پاركینگ اای مدیریت توزیلع محصلوالت گلروخ و سلایت الای تولیلدی و برگشلت احتملالي كلیه مسئولی -5-1-5

  ر مي باشد. نمایندگي اای فروش استان اای تهران والبرز،كالً به عهدخ پیمانکا خودرواای ارسالي و نیز جابجایي در بین

ف است جهت انجام امور محوله و ارسال محصوالت به شبکه نمایندگیها فروش اسلتان الای تهلران و البلرز نیلروی پیمانکار موظ-6-1-5

ولیلدی ر سلایتهای تیستگااهای كاری تعریف شدخ و نیز دانساني . تجهیزات و امکانات الزم و كافي را براساس نظر كار فرما در ا

 مختلف مشمول این قرارداد تامین نماید.

علالم ااست بعلد از  ( چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تعداد خودرواای قابل حمل را افزای  و یا كاا  داد، پیمانکار موظف1تبصرخ 

ظر كارفرملا اقلدام نروی انساني مورد نیاز ؛ تجهیزات و امکانات  بر اساس نسبت به تعدیل نی ساعت 48كتبي كارفرما، حداكرر تا 

 نماید.

 راعات نمایند.عوامل وكاركنان پیمانکار باید كلیه مقررات انضباطي كارفرما را دقیقا م -7-1-5

توزیلع محصلول گلروخ، تلا  وظف است كلیه خودرواای تخصیص یافته قابل حمل را در بازخ زماني دریافت از مراكزپیمانکار م  -8-1-5

 نجلام الر نلوعاتحویل داي به شبکه نمایندگي اای فروش استان اای تهران و البرز، بیمه نماید.كلیه ازینه اای مربوط بله 

 بیمه خودرواای ارسالي به عهدخ پیمانکار مي باشد.

الزاملات مصلوب و ابلالغ شلدخ از طلرف  ر اساسناوگان حمل پیمانکار )شامل تریلراای سواری ك  و دبل دك( مي بایستي ب -9-1-5

( بلدون عیلب و نقلص فنلي و WX-01-002كارفرما براساس آخرین نسخه دستورالعمل استاندارد سازی پیمانکاران حمل )

 دارای معاینه فني از ادارخ راانمائي و رانندگي باشند .

 ودخ و ناوگلانبمراجع ذیصالح وآیین نامه اای مربوطه  ( طول عمر ناوگان سواری ك  پیمانکار حمل براساس قوانین كشوری و2تبصرخ

 اشند.بحمل و تجهیزات بکار گرفته شدخ )دبل دك اا و خودروبراا( از طرف پیمانکار مي باید بدون عیب و نقص فني 

ز قع مورد نیاوظف است جهت حمل خودرواای موضوع قرارداد مذكور , منحصراً از تریلراای سواری ك  و در مواپیمانکار م  -10-1-5

 و اعالم كارفرما از خودروبر )مخصوص حمل خودرو( استفادخ نمایلد.

گونه تاخیر, تصادف, نقص فني ناوگان حمل سواری ك  به عهدخ پیمانکار بلودخ و كارفرملا ایچگونله تعهلدی مسئولیت ار  -11-1-5

 نسبت به این قبیل امور نخوااد داشت.

ه جلایگزیني بلاز بابت نقص فني ناوگان حمل و... پیمانکار موظلف اسلت در املان روز نسلبت (در صورت بروز ار گونه تاخیر 3تبصرخ 

 وسیله حمل مناسب جهت انتقال خودرواای مربوطه اقدام نماید.

ل موظف است نسبت به نگهداری و در دسترس بلودن مسلتندات مربلوط بله ارسلال خودروالای حملل شلدخ پیمانکار حم -12-1-5

 رو( در محل مناسب اقدام نماید. )صورتجلسه تحویل خود

گیری خودرواا از مراكز توزیع محصول گلروخ، بله شلبکه نماینلدگي الای فلروش برعهلدخ پیمانکلار و از طریلق تخلیه و بار -13-1-5

فرملا اقلدام رانندگان سبک انجام مي پذیرد و بدین منظور پیمانکار مي باید به تناسب حجم كلار در ارشلیفت بلا نظلر كار

 نمایلد.
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گلان ه تخلیه بخشي از محصوالت در شبکه نمایندگي اای فروش  استان اای تهران والبرز از طریق رانندگان ناواز آنجایي ك -14-1-5

ت حمل پیمانکار صورت مي پذیرد، پیمانکار موظف اسلت نسلبت بله ارائله آملوزش الای الزم بله آنلان در خصلوص رعایل

 محافظت از محصول اقدام نمایلد.استاندارداای مربوط به تخلیه و نیز الزامات 

اشلد رل در ایاب و ذااب و ورود و خروج كاركنان از نظر حمل و نقل لوازم شخصي و غیرخ بعهدخ پیمانکار مي بمسئولیت كنت -15-1-5

 و چنانچه مواردی در این زمینه پی  آید تمامي مسئولیتها به عهدخ پیمانکار مي باشد.

ي باشلند مطلابق ل )مدیر ، كارگزار ، رانندگان سبک و سنگین و پرسنل ستادی و پشتیباني( موظف متمام اركان پیمانکار حم -16-1-5

ملور به انجام ا ساعات كاری اعالم شدخ از سوی كارفرما در محل انجام عملیات مربوط به موضوع قرارداد حضور داشته و نسبت

 مربوط به موضوع قرارداد اقدام نماید.

مانکار و نه اای تعمیر و نگهداری تریلراا ، دبل دك ، كانکس اای اداری و كلیه تجهیزات و ابزار متعلق به پیزیتامین كلیه ا- 17-1-5

 اشد.بمستقر در پاركینگ اای توزیع محصول گروخ ، اعم از سوخت، استهالك، تعمیرات و... به عهدخ پیمانکار مي 

رج از مراكز توزیع محصول ، موظف به استقرار كانکس و ابنیه مورد نیلاز در یمانکار عالوخ بر دفتر رسمي كار و قانوني در خاپ- 18-1-5

سلبت بله نار یک از مبادی جهت استقرار كاركنان خود مي باشلد و پس از پایان قرارداد یا فسخ آن ظرف مدت یلک ملاخ 

س ت روزانله مبللخروج كلانکس و تجهیلزات از محلل الای در اختیلار اقلدام نمایلد در غیلر اینصلورت كارفرملا مجلاز اسل

الي بله ریال بعنوان جریمه عدم انتقال كانکس از پیمانکار اخذ نماید. بلدیهي اسلت در صلورت خسلارت احتمل000/000/2

حلل خلوی  نسلبت بله خلروج آن از مكانکس ای  گونه مسئولیتي متوجه كارفرما نخوااد بود و  موظف اسلت بلا ازینله 

 پاركینگ اقدام نماید.

 ل محصوالت از زمان تحویل خودرو بله پیمانکلار حملل تلا ثبلت رسلید خلودرو در سیسلتم توسلط شلبکه سامدت زمان ار -19-1-5

 مي باشد. دو روز كاریبه مدت  نمایندگي اای بازاریابي و فروش استان اای تهران و البرز

حملل و نیلز مبنلای  تمي خودرواا در محل نمایندگي فروش ،مبنا و مالك محاسبه پرداخت حلق الزحملهثبت رسید سیس- 20-1-5

یریت توزیلع محاسبه جرایم جادخ ای مي باشد در غیر اینصورت پیمانکار موظف به ارائه مدارك ومستندات مورد تاییلد ملد

 محصول گروخ در این خصوص مي باشد.

نماینلدگي ل موظف است بالفاصله پس از تحویل محصول به نمایندگي فروش نسبت به ثبت تحویل خودرو بله پیمانکار حم -21-1-5

 در سیستم اقدام نماید 

ه صلدور بل( در صورتي كه ثبت تحویل خودرو در سیستم توسط پیمانکار حمل برخالف واقع صورت پلذیرد ، كارفرملا نسلبت 4تبصرخ 

 اخطار و قطع امکاری اقدام مي نماید.

ي الای فلروش و نیلز تملامي مراكلز ظف است عملیات مربوط به برگشت و جابجایي خودرواا ازشلبکه نماینلدگپیمانکار مو -1-22-5

 48ملدت  حداكرر ظرف 1-5-19( را بر اساس زمان اای تعیین شدخ در بند )ذكر شدخ در مادخ یک قراردادموضوع قرارداد 

 ساعت از زمان ابالغ نامه به انجام برساند.

خودروالا برگشلتي و جابجلایي از نانچه پیمانکار پس از ابالغ از سوی ملدیریت توزیلع محصلول گلروخ نسلبت بله علودت چ -5تبصرخ 

اا  سهم كنمایندگي اای فروش سراسر كشور در زمان مقرر كوتااي نماید كارفرما ضمن اعمال جریمه مربوطه، نسبت به 

 حمل پیمانکار اقدام مي نماید .
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ملدارك و  لزم ارائله( محاسبه و تایید خودرواای برگشتي ازشبکه نمایندگي اای فروش به مراكز توزیلع محصلول گلروخ مسلت6تبصرخ 

به ملدیریت  مستندات خودرواای برگشتي مي باشد . لذا پیمانکارحمل موظف به ارائه مستندات مورد اشارخ جهت دریافت صورتحساب

 مي باشد. حمل و نقل و پایانه اا

ه اجلرای بلنسلبت ( WX-01-002)شدخ اای استانداردسازی ابالغیمانکارموظف است براساس آخرین نسخه دستورالعملپ -23-1-5

 تمامي استاندارداای الزم در تمامي حوزخ اای كاری اقدام نماید.

شلبکه ف است نسبت به نظارت و پیگیلری و تعاملل الزم جهلت انجلام صلحیح خودروالای تحویلل شلدخ بله پیمانکار موظ- 24-1-5

 نمایندگي اای فروش اقدام نماید.

 واعم از )سرپرست، چکر  ر پرسنل مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع پیمانایست نسبت به معرفي و استقراپیمانکارمي ب- 25-1-5

ر الدر  ایانه الاپحمل و نقل و شناسائي گر و رانندخ سبک ، حوزخ اای حمل سایپا، زامیاد و پارس خودرو ( با اماانگي امور 

 شیفت كاری به منظورتحویل، جابجایي و بارگیری خودرواا اقدام نماید.

البلرز و یلا صورت عدم انجام تعهدات در خصوص ارسال به موقع محصوالت به شبکه نمایندگي اای  استان الای تهلران و( در7تبصرخ 

ز بله تلاخیر درتنظلیم وتاییلد ( مجلاحمل و نقل و پایانه اا( از سوی پیمانکار، كارفرما )مدیریت 5-1-19جابجایي )مطابق بند 

 مربوطه تا تحقق كامل موارد یاد شدخ مي باشد.  صورتحساب مربوط به عملکرد مااانه واخذ جرائم

مایندگي اای فروش مي باشند. بدیهي اسلت درصلورت پیمانکار موظف به تحویل خودرواای ارسالي در دو شیفت كاری به ن -26-1-5

 ی تهلرانن الالزوم ، تغییر زمان اای تحویل داي محصول با ابالغ كار فرما به پیمانکارحمل و شبکه نماینلدگي الای  اسلتا

 والبرز صورت مي پذیرد.

 سط پیمانکار بر روی خودرواای ارسلالي، از ادامله كلار بلا پیمانکلاردر صورت مشاادخ و یا گزارش ارگونه دخل و تصرف تو -27-1-5

        ل اقلدام جلوگیری به عمل آمدخ و كارفرما مطابق مفلاد قلرارداد و روش اجرایلي نحلوخ رسلیدگي بله جلرائم پیمانکلاران حمل

 مي نماید.

مستندات را  و ثبت اقدام نمودخ و تمامي تجلسه تحویل خودرو پس از تاییدپیمانکار حمل موظف است نسبت به بایگاني صور -28-1-5

هدخ عاز آن بر  قب ناشيارائه نمایلد و در صورت عدم ارائه تمام عوا حمل و نقل و پایانه اادر پایان قرارداد به مدیریت 

 مي باشد.پیمانکار حمل 

به اقتضای  یمانکار نباید محصوالت را در طول مسیر حمل به ار دلیل از دبل دك تخلیه و مجدداً بارگیری نماید. مگرپ -29-1-5

 .) مدیریت عملیات( ضرورت و با اماانگي ناظر اجرایي

ه تفکیک برارداد در سطح گروخ و یمانکار موظف است نسبت به معرفي مدیر اجرایي تام االختیار برای اجرای موضوع قپ -30-1-5

 شركت اای حوزخ فعالیت خوی  به مدیریت عملیات اقدام نماید. 

ال در حال ارس بزاراا و ماشین آالت الزم جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد و بیمه مسئولیت مدني خودرواایتامین كلیه ا-31-1-5

 اد داد.قرار نخوا یمانکارایچگونه تسهیالتي در این زمینه در اختیار پبه شبکه نمایندگي فروش بعهدخ پیمانکار بودخ و كارفرما 

ارفرما به ایچگونه حقي در خصوص واگذاری مسئولیت انجام عملیات موضوع قرارداد را بدون اماانگي با ك پیمانکار حمل- 32-1-5

 غیر ندارد.

یهای ز پاركینگ اای توزیع محصوالت گروخ  به شبکه نمایندگو اعالم كارفرما به انتقال اریک از محصوالت ا در صورت نیاز- -33-1-5

ریق طی گروخ از تولید استان تهران و البرز و بالعکس و نیز انتقال از پاركینگهای مدیریت توزیع محصوالت گروخ به سایت اای

 خودروبر، پیمانکار موظف است نسبت به تامین خودروبر و ارائه خدمت به كارفرما اقدام نماید.
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مبني بر الزام نصب پالك موقت بر روی خودرواا، تامین  9757563ا عنایت به دستور العمل پلیس رااور ناجا به شمارخ ب -34-1-5

 باشد. یمانکار ميپعهدخ  تجهیزات و ابزار و ملزومات مورد نیاز از قبیل ) دریل ، خار پالستیکي و ...( و عملیات نصب پالك به

کار پالك موقت ، از سوی پیمان الغي از سوی پلیس رااور ناجا در خصوص شرایط انتقال خودرو از طریقرعایت كلیه موارد اب-35-1-5

 .ر مي باشد یمانکاپحمل الزامي و كلیه مسئولیت اای حفظ و نگهداری و عواقب قضایي استفادخ از پالك اای موقت به عهدخ 

 ی مترتب بهولیتهامرتبط با دستور العمل مذكور كلیه مسئ شایان ذكر است در صورت ارگونه فساد احتمالي و استفادخ غیر

  عهدخ پیمانکار خوااد بود .

مل موظف است نسبت به عودت خودرواای آسیب دیدخ از شبکه نمایندگي الای فلروش اسلتان الای تهلران و پیمانکار ح  -36-1-5

 البرز به پاركینگ اای مدیریت توزیع محصوالت گروخ  اقدام نماید.

 

 دروهای خسارتی:( خو5-2

رین ارد شود، پیمانکار موظف است در كوتااتچنانچه به خودرواای تحویلي به پیمانکار و یا درحال حمل خسارت و -1-2-5

ز سوی ه محلي كه ابه صورت رسمي و كتبي اعالم و ب حمل و نقل و پایانه ااساعت( مراتب را به مدیریت  24زمان)حداكرر 

 به ایشان اعالم مي گردد ارسال و تحویل نماید. ااحمل و نقل و پایانه مدیریت 

مل و نقل حف به ارائه مدارك و مستندات مربوط به خسارت خودرواای آسیب دیدخ در فرآیند حمل به مدیریت پیمانکار موظ-2-2-5

 .مي باشد   و پایانه اا

 شد.افت حق الزحمه حمل نمي با( خودرواای آسیب دیدخ ای كه منشأ آن پیمانکار حمل مي باشد، مشمول دری1تبصرخ 

رائه كروكي اایند حمل ،پیمانکار مي بایست نسبت به در صورت نیاز كارفرما به كروكي پلیس جهت خودرواای خسارتي در فر -3-2-5

 صادرخ توسط مامورین پلیس رااور در زمان وقوع حادثه اقدام نماید .

 دوصورت ذیل میباشد: پیمانکار  به خ به خودرو با منشاءخسارات وارد -4-2-5

 خ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تایید معاونت كیفیت گروخ را دارا باشد.خسارات وارد -1-4-2-5

 خ قابلیت اصالح ویا تعویض  قطعات با تایید معاونت كیفیت گروخ را دارا نباشد.خسارات وارد -2-4-2-5

 باشد:انکار به سه صورت ذیل میمحل وقوع خسارات واردخ به خودرو با منشاءپیم -5-2-5

 ای مدیریت توزیع محصوالت گروخ وقبل از حمل خودرو توسط پیمانکار.در پاركینگه -1-5-2-5

 قبل از تحویل به نمایندگان معاونت بازاریابي وفروش گروخ. در حین حمل و-2-5-2-5

د معاونت محترم كیفیت گروخ را دارا باشد ) خلودرو در ودرو آسیب دیدخ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تاییدر صورتیکه خ-6-2-5

       پاركینگهای مدیریت توزیع محصوالت گلروخ وقبلل از حملل توسلط پیمانکلار آسلیب دیلدخ اسلت ( بلر اسلاس روش اجرائلي

دام خودرو وكسر ازینه اا از صورت حساب پیمانکار اقل نسبت به اصالح ( (PQ-20-003 خودرو اای ایرادی به شمارخ مدرك

 میگردد. 

رو در ودرو آسیب دیدخ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تایید معاونت محترم كیفیت گروخ را دارا باشد ) خودخدر صورتیکه  -7-2-5

 حین حمل و قبل از تحویل به نمایندگان معاونت بازار یابي وفروش گروخ توسط پیمانکار آسیب دیدخ است ( .

الت گلروخ اماانگي مدیریت توزیع محصوالت گروخ قابلیت برگشت به پاركینگهای مدیریت توزیع محصودر صورتیکه خودرو با -8-2-5

 ( (PQ-20-003 را داشته باشد خودرو توسط پیمانکار عودت و بر اساس روش اجرائي خودرو اای ایلرادی بله شلمارخ ملدرك

 ردد.نسبت به اصالح خودرو وكسر ازینه اا از صورت حساب پیمانکار اقدام میگ
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)  ودرو آسیب دیدخ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تایید معاونت محترم كیفیت گلروخ را دارا باشلدخدر صورتیکه  -9-2-5

ا بست ( خودرو اخودرو در حین حمل و قبل از تحویل به نمایندگان معاونت بازاریابي وفروش گروخ توسط پیمانکار آسیب دیدخ 

ودرو خلداشته باشلد  و قابلیت انتقال به نمایندگیهای معاونت بازاریابي وفروش گروخ را ایانه ااحمل و نقل و پاماانگي مدیریت 

و پس   ( (WD-20-001توسط پیمانکار به نمایندگي منتقل گردیدخ و بر اساس دستور العمل تحویل خودرو  به شمارخ مدرك

طعلي ( بله ق -حوخ ارائه خدمات به خلودرو الای )املانيمطابق روش اجرائي ن PDIاز اماانگي با ادارخ بازرسي قبل از تحویل 

اای مربوطه از صورت حساب پیمانکار كسر و  ( اقدام و خودرو در نمایندگي اصالح و كلیه ازینهPD-01-006شمارخ مدرك )

املاني فتله )در صورتیکه نمایندگي مربوطه امکان اصالح خودرو را نداشته باشد مطابق روش اجرائي برگشت خودرو تخصیص یا

ریت توزیع محصوالت گروخ بلا املاانگي الزم (  اقدام و خودرو به پاركینگهای مدیPD-01-006)قطعي ( به شمارخ مدرك  –

 برگشت میگردد.

سلوی سلایر  ( پیمانکار متعهد است نسبت به پذیرش و اجرای تمامي مصوبات كمیته تعیین خسارت و ازینه الای اعالملي از2تبصرخ 

 گروخ )سایپا، زامیاد، پارس خودرو، ( درخصوص خودرواای آسیب دیدخ اقدام نماید.  مدیریتهای شركت اای

رس خلودرو ( ( ازینه اای تعیین شدخ از سوی كمیته تعین خسارت  وسایر مدیریتهای شركت اای گلروخ )سلایپا، زامیلاد، پلا3تبصرخ 

 و از اوللین اعلالم حمل و نقل و پایانه اایت درخصوص خودرواای آسیب دیدخ، از سوی امور مالي ار یک از شركتها به مدیر

 صورت حساب ارسالي پیمانکار كسر وبه مدیریت مالي جهت اقدامات بعدی ارسال میگردد.

درو ودرو آسیب دیدخ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تایید معاونت محترم كیفیت گلروخ را دارا نباشلد ) خلودر صورتیکه خ-9-2-5

دخ به نلام توزیع محصوالت گروخ وقبل از حمل توسط پیمانکار آسیب دیدخ است (  خودرو آسیب دیدرپاركینگهای مدیریت 

 پیمانکار حمل مربوطه اماني خسارتي میگردد.

ودرو خودرو آسیب دیدخ قابلیت اصالح ویا تعویض قطعات با تایید معاونت محترم كیفیت گروخ را دارا   نباشد) خدر صورتیکه  -10-2-5

( خلودرو  و قبل از تحویل به نمایندگان معاونت بازار یابي وفروش گروخ توسط پیمانکلار آسلیب دیلدخ اسلت در حین حمل

 آسیب دیدخ به نام پیمانکار حمل مربوطه اماني خسارتي میگردد.

س از ر مجاز است پسیب دیدخ توسط پیمانکار كه قابلیت اصالح نداشته و بنام ایشان اماني گردیدخ است پیمانکاخودرو اای آ -11-2-5

شلدن خلودرو  نسبت به فروش خودروی اماني ومعرفي مشتری )از زمان اماني حمل و نقل و پایانه اااخذ تاییدیه از مدیریت 

دخ بله صلورت به نام وی ( با اخذ تعهد نامه محضری مبني بر اطالع خریدار از ناحیه آسیب دیلدخ خلودرو و خسلارتهای وار

 نقدی اقدام نماید.

ي ر پس از املان( درصورت عدم پرداخت نقدی مبلس قیمت خودرو از سوی پیمانکار ، قیمت خودرو از اولین صورتحساب پیمانکا4تبصرخ 

 شدن خودرو كسر و به مدیریت مالي اعالم میگردد.

الي به مدیریت مل ( مدیریت مالي پس از كسر ازینه اای مربوط به خودرو اای خسارتي وجرائم مربوطه ، نسبت به اعالم موارد5تبصرخ 

امله محضلری جهت  مجوز انتقال خودرواای خسارتي به نام پیمانکار ویا مشتری معرفي شدخ از سوی ایشان با اخذ تعهلد ن

ا با سوی كارفرم مبني بر اطالع خریدار از ناحیه آسیب دیدخ خودرو و خسارتهای واردخ اقدام وسپس نسبت به انتقال سند از

ی ي شلدخ از سلودرو مذكور فاقد گارانتي بدنه ورنگ مي باشد به نام پیمانکار ویا مشتری معرفلدرج در اسناد خودرو كه خو

 ایشان اقدام میگردد.

نلگ و راقد گارانتي ( آن دسته از خودرو اای اماني خسارتي كه به نام پیمانکار حمل ویا مشتری معرفي شدخ از سوی ایشان ، ف6تبصرخ 

 بدنه مي باشند.

و ( د وپلارس خلودري كه مدیریت توزیع محصول بنا به صالحدید مدیریت اای بازاریابي وفروش گروخ  )سایپا ؛ زامیا( در صورت7تبصرخ 

 درو م وقطعات خونیاز به عودت خودرو اای اماني داشته باشد پیمانکار موظف است خودرو آسیب دیدخ را به امراخ كلیه لواز
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یلل دادخ ورسلید ادارات تحویل خلودرو الر یلک از شلركتهای گلروخ تحوبه پاركینگهای مدیریت توزیع محصوالت گروخ ویا               

مربوطله از  دریافت نماید. الزم بذكر است این خودرو اا در صورت لزوم  از طریق سلیکل مزایلدخ  و بلا ا خلذ ازینله الای

 پیمانکار به شرح ارائه شدخ در بند اای مربوطه به فروش مي رسد.

ف قیملت ارسالي به مدیریت مالي درخصوص خودرو اای آسیب دیلدخ نسلبت بله اخلذ اخلتال كار فرما در صورت حسابهای -12-2-5

 كارخانه با قیمت بازار )در صورتي كه قیمت بازار باالتر از قیمت كارخانه باشد( اقدام مي نماید.

روش فلرو در سیستم ماني شدن خود( قیمت كارخانه وقیمت بازار آزاد از مدیریت بازار یابي وفروش استعالم  و بر اساس زمان ا8تبصرخ 

 مورد محاسبه قرار میگیرد. 

ظف است در كمترین زمان ممکن نسبت به تعیین وتکلیف خودرو الای املاني وانتقلال اسلناد آن اقلدام نمایلد. پیمانکار مو -13-2-5

د خ ملي باشلشایان ذكر است این مدت حداكرر سي روز پس از صدور صورت حساب از سوی مدیریت توزیع محصوالت گرو

 .در غیر اینصورت خودرو به نام پیمانکار حمل فاكتور میگردد.

برگشت اسلناد ، محلدودیتهای پللیس راالور ناجلا و...  ودرو اایي كه بنا به دالیلي منجمله زمان بری انتقال وخآن دسته از  -14-2-5

الای  ر اساس رویلهبباشد ، خودرو مي بایستي  امکان انتقال اسناد انها از سوی معاونت بازار یابي وفروش گروخ وجود نداشته

لیله ر اینصلورت كجاری توسط ادارخ شکایات مشتریان وسایر ادارات از طریق مزایدخ و.... به اشخاص ثالث واگلذارمیگردد ، د

 یللخیر در تحواختالف قیمت خودرو با قیمت مزایدخ ، ازینه اای برگزاری مزایدخ ، سود ناشلي از تلا ازینه اای مربوطه )

( لينه اای احتماادارات و سایر ازیخودرو ، جرائم مرتبط با ادارخ رسیدگي به شکایات مشتریان معاونت كیفیت گروخ ،سایر 

 د.ر كسر میگردبه علت اینکه منشاءبروز آسیب پیمانکار حمل مي باشد به حساب ایشان منظور و مبالس پرداختي به پیمانکا

روی مسروقه و خسلارت دیلدخ بنلام پیمانکارحملل فاكتورگردیلدخ ي و یا آت  سوزی ، خوددرصورت سرقت خودرو ، گروكش -15-1-5

 اای ایشان كسر مي گردد.وكلیه خسارات واردخ از صورتحساب

حملل دیریت ( پیمانکارحمل موظف است نسبت به ارائه مستندات انتظامي و قضایي خودرواای مفقودی و یا آت  سوزی به م9تبصرخ 

 و حقوقي سایپا لجستیک اقدام نماید. ااو نقل و پایانه 

انتظلامي و  ( پیمانکار موظف است از روند رسیدگي به پروندخ و پیگیری انجام شدخ مربلوط بله خلودروی سلرقتي در محلاكم10تبصرخ 

 و حقوقي سایپا لجستیک ارائه نمایلد. حمل و نقل و پایانه ااقضایي گزارش ماایانه به مدیریت 

قلالم ایب دیدگي خودرو اایي كه قابلیت انتقال اسناد ندارند )خودرو اای صادراتي و...( این خودرو اا به صورت ر صورت آسد-16-1-5

ت اقلالم منفصله از سوی شركتهای گروخ واگذار گردیدخ و مابه التفاوت مبلس كلي خودرو تلا قیملت فلروش خلودرو بله صلور

 منفصله از پیمانکار حمل كسر میگردد. 

 

 مزایده ای خودروهای -5-3

(  بي وفروش گلروخ )سایپا ؛ زامیاد وپلارس خلودرودر صورتي كه مدیریت توزیع محصلول بنا به صالحدید مدیریت اای بازاریا -1-3-5

درو م وقطعات خونیاز به عودت خودرو اای اماني داشته باشد پیمانکار موظف است خودرو آسیب دیدخ را به امراخ كلیه لواز

ورسلید  یت توزیع محصوالت گروخ ویا ادارات تحویل خودرو الر یلک از شلركتهای گلروخ تحویلل دادخبه پاركینگهای مدیر

مانکار ربوطه از پیدریافت نماید. الزم بذكر است این خودرو اا در صورت لزوم از طریق سیکل مزایدخ و با ا خذ ازینه اای م

 به شرح ذیل به فروش مي رسد.

 به پاركینگهای مدیریت توزیع محصوالت گروخ عودت و رسید دریافت مي نماید. پیمانکار حملخودرو آسیب دیدخ از سوی  -1-1-3-5
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واردخ به خودرو از سوی كمیته تعیین خسارات  شلركتهای گلروخ )سلایپا ،زامیلاد و پلارس خلودرو( بلرآورد  ازینه خسارت -2-1-3-5

 میگردد.

 سال میگردد.کل مزایدخ از سوی مدیریت توزیع محصوالت گروخ ارخودرو خسارتي به پاركینگ مزایدخ جهت فروش در سی -3-1-3-5

سارت تعیین شدخ از سوی كمیته تعیین خسارات شركتهای گروخ بعالوخ پنج درصد از مبللس قیملت كارخانله ازینه اای خ -4-1-3-5

نقلل خلودرو ای حمل وخودرو در زمان اماني شدن خودرو در سیستم فروش بعالوخ ازینه برگزاری مزایدخ و بعالوخ ازینه ا

 توسط مدیریت توزیع محصوالت گروخ پس از اعالم از سلوی ملدیریتهای ملرتبط از صلورت حسلاب پیمانکلار حملل كسلر

 میگردد.

نه ا مبلس كارخات( درصورت فروش خودرو در مزایدخ كمتر از قیمت كارخانه و عدم جبران اختالف بهای فروش خودرو در مزایدخ 1تبصرخ

ن خسلارت سارت تعیین شدخ از سوی كمیته خسارات شركتهای گروخ ،مبلس اختالف قیمت عالوخ بر میلزاو میزان برآورد خ

 تعیین شدخ از سوی كمیته تعیین خسارات شركت اای گروخ از صورت حسابهای پیمانکار مجددا كسر میگردد.  

 

 ای عمومی پیمانکار : وظایف و مسئولیت ه 5-4 

ملیات موضوع قراردادحاضر را طبق موارد مندرج در موضوع قرارداد با بهترین روش فنلي و بلا ابلزار پیمانکارمتعهد است كلیه ع 1-4-5

نله خلود ارند با ازیدآالت و دستگااهای استاندارد مورد تایید كار فرما ، بوسیله نیرو اائي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي 

 انجام داد.

بلرق  كه جزو تعهدات كار فرما مي باشلد ) مرلل آب ،استفادخ از امکانات تاسیساتي شركت تعهد است قبل از ارگونه پیمانکار م 2-4-5

یمانکار پلي آن متوجه ( اماانگي الزم را بار كار فرما به عمل اورد در غیر این صورت مسئولیت خسارات واردخ و عواقب احتماو... 

 خوااد بود.

تفادخ از جهیزات متعلق به كار فرما ممنوع بودخ و پیمانکلار حملل ملي بایلد قبلل از اسلارگونه وسایل، ابزار آالت و ت استفادخ از 3-4-5

 ارگونه تجهیزات كارفرما نسبت به اخذ مجوز الزم از دستگاخ نظارت اقدام نماید.

 بله دسلتگاختعهد به ارائه مشخصات كامل رانندگان سبک، رانندگان سنگین  و اطالعات ناوگان حمل سواری ك  را پیمانکار م 4-4-5

 نظارت اعالم نماید . 

ارد سئولیت كامل حسن انجام اجرای كاراای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات و دستور كتبي كارفرما به عهدخ دپیمانکار م 5-4-5

 و نظارتي كه از طرف كار فرما در اجرای كاراا انجام میشود به ای  وجه ازمیزان مسئولیت وی نمي كااد . 

 ارفرما مواردی از قبیل : كنترل سلاعت ورود و خلروج , حضلور وكکار متعهد است بر اساس بخشنامه اای صادرخ از سوی پیمان 6-4-5

 رعایت نماید .  "غیاب و ... را جهت نیرواای خود كامال

عیتها و دسلتورالعملهای صلادرخ از طلرف دسلتگاخ نظلارت در رابطله بلا نحلوخ تنظلیم صلورت وضل پیمانکار متعهد است كلیله 7-4-5

 صورتجلسات و ... را مراعات نماید . 

اامیت رعایت و استقرار نظام پاكسا در سطح مراكز توزیع محصلول گلروخ، در صلورت علدم رعایلت ملوازین پاكسلا  با توجه به 8-4-5

 پیمانکار مطابق قوانین و استاندارداای كارفرما جریمه خوااد شد . 

م حساب رانندگان خود و یا اجرای احکام صادرخ از جانب ایئت اای حلل اخلتالف , اقلدا تعهد است نسبت به تسویهپیمانکار م 9-4-5

 نماید. 
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ام تعهد مي باشد تا دام ارماخ نسبت به پرداخت حقوق ماخ گذشته نیرواای خود و ارائه آخرین فلی  واریلزی اقلدپیمانکار م 10-4-5

 حساب یا دیركرد آن قابل قبول نمي باشد . نماید , بدیهي است ایچگونه ادله بابت عدم دریافت وجه صورت

ی و ي و كیفری كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي ثالث از قبیل كارگران پیمانکار , سازمانها , تشلکیالت قضلائي ادارادعای حقوق 11-4-5

 ... در خصوص انجام این قرارداد كه ناشي از مسئولیت پیمانکار باشد, متوجه كارفرما نخوااد بود . 

لزامي است و در ایلن رابطله ملي بایلد بله توسط پیمانکار ا  ENERGY SAVINGاستفادخ بهینه از انرژی و رعایت موارد  12-4-5

 وشا باشد .طور مشخص اقدامات الزم انجام و به دستورالعمل اای كمیته انرژی كارفرما دقت كافي شدخ و در اجرای آن ك

باشلند  وضعیت نظام وظیفه آنها نامشخص بودخ و یا دارای سوء سابقه و اعتیاد مي تعهد است از استخدام افرادی كهپیمانکار م 13-4-5

ار د بلا پیمانکلخودداری نماید . بدیهي است در صورت مشاادخ چنین مواردی پیمانکار مقصر بودخ و كارفرما ملي توانل ", جدا

 برخورد قانوني نماید . 

ه بایلد ار مي باید دارای شناسنامه باشلد و امچنلین كارمنلدان و كلارگران بیگانلكارگران ایراني در كارگاخ پیمانک كارمندان و 14-4-5

 دارای پروانه اقامت و اجازخ كار باشند . 

د داشت . اری را خواانك( كلیه نیرواای پیمانکار بعد از معرفي به دستگاخ نظارت و اخذ تاییدیه , مجوز فعالیت و ورود به حیطه 1تبصرخ

ه بل از ارگونقارفرما, پیمانکار متعهد به تعویض نیرواای خود بودخ و سرپرست پیمانکار مي باید در صورت تشخیص ك "ضمنا

 تغییر و جابجایي و تعویض نیرواا اماانگي الزم را با دستگاخ نظارت به عمل آورد .

و  "رات و سلایر املور الزم رسلماختیار خود را با یک خط تلفن امراخ برای دریافت دسلتوپیمانکار متعهد است نمایندخ تام اال 16-4-5

 ارفرما یا كبه دستگاخ نظارت معرفي نماید . ارنوع اخطار و ابالغي كه مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف  "كتبا

یس ویض رئلنسبت به تعل نمایندخ آن به رئیس كارگاخ ابالغ شود در حکم ابالغ به پیمانکار خوااد بود. پیمانکار مي تواند در صورت لزوم

 كارگاخ اقدام نماید , مشروط به اینکه صالحیت جانشین او مورد تایید دستگاخ نظارت باشد. 

و  تعهد است ضوابط اعالم شدخ از طرف كارفرما در خصوص حضور در كارگاخ و استفادخ از مرخصي را رعایلت نملودخپیمانکار م 17-4-5

 رد تایید دستگاخ نظارت باشد . در صورت مرخصي كاركنان , فردی را به عنوان جانشین او مو

اشتراك  ای معرفي شدخ توسط پیمانکارحمل مي باید در رابطه با قرارداد حاضر فعالیت داشته و ارگونه فعالیت و یاكلیه نیروا 18-4-5

 اسامي با قرارداد دیگری تخلف محسوب مي گردد.

 ك پرسنل جهت ادیت اا و ارزیابي اا اقدام نماید.و مدارپیمانکار متعهد است نسبت به مستندسازی كلیه آیین نامه اا  19-4-5

ندارد.  دون مجوز از كارفرما ای  گونه حقي در خصوص واگذاری مسئولیت انجام عملیات موضوع قرارداد را به غیر راپیمانکار ب 20-4-5

 در صورت واگذاری قرارداد به غیر، با ایشان قطع رابطه و امکاری مي گردد.

موجب مسئولیت برای  …قانون كار و امچنین سایر موارد و مقررات ایمني و  85یت دستورالعملهای مندرج در مادخ عدم رعا 21-4-5

رایي و قضلایي، قانون كار در مراجع ذیربط اعم از اج … 92و 95طبق مواد  …پیمانکار است كه به عنوان كارفرمای كارگر و 

ود م و تشخیص خهد و تضمین الزم را به كارفرما مي داد تا در موقع لزوپاسخگو خوااد بود و در جهت رعایت این اصلول، تع

 اقدام نمایلد. 

 برای پیمانکار در استخدام كارگران و جذب نیلرو الزامللي اسلت و ارگونله 1369ات مندرج در قانون كار مصوب رعایت مقرر 22-4-5

ا حلق رما ی كلارگر محسوب ملي شلود و كارفرملتخلفي در این خصوص موجب ایجاد مسئولیت برای پیمانکار است كه كارف

 اقدام  دارد در صورت اطالع و تشخیص از ورود آنها جلوگیری و چنانچه كارت ترددی صادر شدخ باشد نسبت به ضبط آن
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الد ادعایي علیه كارفرملا نخوانماید. بدیهي است مسئولیتهای ناشي از این اقدام به عهدخ پیمانکار بودخ و از این بابت ایچگونه             

 داشت.

ات و ضوابط عمومي كارفرما برای عوامل و كاركنان پیمانکار اجبلاری اسلت و پیمانکلار موظلف اسلت  نسلبت بله رعایت مقرر 23-4-5 

 د. الزم اسلتاستاندارد سازی ناوگان حمل وكلیه تجهیزات بر اساس استاندارداای اعلالم شلدخ از طلرف كارفرملا اقلدام نمایل

 رد نیاز را به عوامل وكاركنان خود ارائه نماید.پیمانکار كلیه آموزش اای مو

سئولیت اجراء كلیه قوانین و مقررات جاری كشور از ار حیث را بلر عهلدخ داشلته و ارگونله دعلاوی كله از طلرف پیمانکار م 24-4-5  

مسلئولیت  نلهاشخاص حقیقي و حقوقي مربوط به موضوع این قرارداد صورت میگیرد به عهدخ وی مي باشد و كارفرما از ارگو

 از این بابت مبری است .

      کلارمایحتاج عمومي ودیگر امکانات رفااي مورد نیاز رانندگان وپرسلنل تحلت االختیلار پیمانکلار بله عهلدخ پیمان تامین كلیه 25-4-5

 .مي باشلد

 ( قلراردادخ و66جتماعي)مادخ پیمانکارموظف است كلیه پرسنل شاغل در اجرای قرارداد حاضر را تحت پوش  سازمان تامین ا (2تبصرخ 

قلرارداد  ن موضوع اینآنها را در مقابل حوادث بیمه نمودخ و كلیه بخشنامه اای وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد رانندگا

 اجراء كند.

، امکلاری بلا وظف است در تمامي مکان اا، ایستگااها و مراحل نظارت ، كنترل و اسلتاندارد سلازی ناوگلان حمللپیمانکار م 26-4-5

 دستگاخ نظارت داشته باشد.

ه بلز قبیل تعمیر, حقوق رانندگان و كمک رانندگان, سوخت, جریمه, مالیات, عوارض و اصوالً ارگونه پرداخلت اكلیه مخارج  -27-4-5

شلته انلد داملي تونعهدخ پیمانکارمي باشد و پیمانکار به جز آنچه در مبلس قرارداد تعیین شدخ است ادعای دیگری از كارفرملا 

 باشد.

 ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار و الزامات محیط زیستی : -5-5

)حفاظلت فنلي و  4فصلل  به ویژخ اجتماعي و تأمین كار نونقا در مندرج دستورالعمل اای رعایت عدم مسئولیت 5-5-1

       و  اشللت محللیط كللار، قللوانینبهد وایمنللي  مقللررات و قللوانین امچنللین الزامللات، ، 95 تللا 85 اللای (، مللادخ بهداشللت كللار

تاندارداای ( و نیلز ضلوابط و اسل13خدستورالعمل اای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )خاصه، آیین نامه اجرایي ملاد

 دپاسلخگو خواال محیط زیستي به عهدخ پیمانکار است كه به عنوان كارفرمای كارگر در مراجع قانوني اعم از اجرایي و قضلایي،

 ید.مانخود اقدام  ورد لزوم و تشخیصر جهت رعایت این اصول، تعهد و تضمین الزم را به كارفرما مي داد تا در مواقع مبود و د

ت تعلاون، خ آیین نامه حفاظتي امور پیمانکاری، پیمانکار مي باید صالحیت انجام كار خود را از منظلر ایمنلي از وزاربراساس ماد 5-5-2

 ید.كار و رفاخ اجتماعي اخذ نما

مل الای ایمنلي، بهداشلتي و الزاملات محلیط زیسلتي، اعلم از روش الای اجرایلي، است مقلررات و دسلتورالعمتعهد پیمانکار  5-5-3

                                    ،                 )MSDS(و محلللیط زیسلللت، برگللله الللای اطالعلللات ایمنلللي ملللواد  OH&Sدسلللتوركاراا و دسلللتورالعمل الللای 

تفاقلات را رعایت نماید و كارفرما ای  گونه مسئولیتي نسبت به حوادث و یلا ا   18001SAS OH ، 14001ISO الزامات

 سوء احتمالي و تادیه خسارات ناشي از انجام كار به نیرواای پیمانکار را متقبل و عهدخ دار نخوااد بود.

ریافت مجوز الای الزم در زمینله املور ایمنلي، بهداشلتي و دپیمانکار متعهد است قبل از شروع قراردادجهت انجام اماانگي و  5-4-5

 ام االختیلارتلمحیط زیستي به مدیریت ایمني و بهداشت محیط كار و ادارخ پای  و محیط زیست كار فرما مراجعه و نماینلدخ 

 آیین نامه حفاظت و بهداشت كار معرفي نماید. 2خود را طبق مادخ 
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ایپا و بله الیت در شركت سایپا نیاز به خدمات درماني پیدا كنند اقدامات الزم با رویه شركت سكنان پیمانکار حین فعچنانچه كار 5-5-5

راكلز مانکلار در مازینه پیمانکار انجام خوااد شد و بابت ازینه اای درماني سرپایي انجام شدخ جهت الر نفلر  از كاركنلان پی

زینله ا، راكلز خلارجنمي گردد اما در صورت نیاز به اعزام بله متوزیع محصول گروخ، ازینه ای از پیمانکار و یا پرسنل وی اخذ 

  .تراض ندارداای مربوطه اخذ خوااد شد. بدیهي است كارفرما در انتخاب مراكز درماني مختار مي باشد و پیمانکار حق اع

ادخ و ملدارك مربلوط بله داشلتي تشلکیل دقانون كار برای كلیه كاركنلان خلود پرونلدخ به 92است طبق مادخ متعهد پیمانکار  5-5-6

خ و ارائله نملود معاینات بدو استخدام آنان را حداكرر یک ماخ پس از انعقاد قرارداد به مدیریت ایمنلي و بهداشلت محلیط كلار

 مانکلار بله عهلدخ پی ساالنه نسبت به تجدید آن ااتمام ورزد. ازینه اای مربوط به انجام معاینات دورخ ای و بدو استخدام كلالً

  .مي باشد

الای  تعهد است بر اساس دفترچه مصوب كار فرما، نسبت به تامین البسه و لوازم حفاظت فردی اقدام نماید ) ازینلهپیمانکار م 5-5-7

ه ذكر ست . الزم بآن به عهدخ پیمانکار مي باشد(. مسئولیت نظارت بر این موضوع به عهدخ مدیریت ایمني و بهداشت كارفرما ا

اننلد موطه باز و فصل زمستان اختصاص اوركلت ، بلادگیر، كلالخ بلافتني و دسلتک  زمسلتاني است در صورت فعالیت در مح

 كاركنان سایپا ضروری است.

عاینات قانون كار برای كلیه كاركنان خود پروندخ بهداشتي تشکیل دادخ و مدارك مربوط به م 92تعهد است طبق مادخ پیمانکار م 5-5-8

ه نسبت به ودخ و ساالنپس از انعقاد قراردادبه مدیریت ایمني و بهداشت محیط كار ارائه نم بدو استخدام انان را حداكرر یک ماخ

 ار مي باشد.تجدید ان ااتمام ورزد. ازینه اای مربوط به انجام  معاینات دورخ ای و بدو استخدم كالً به عهدخ پیمانک

 نمایلد. استفادخ رمعتب فني معاینه سببرچ دارای خودرواای از است متعهد پیمانکار 5-5-9

 بایدبه صورت گزارش حوادث جاني و مالي خود را به دستگاخ نظارت و مدیریت ایمني و بهداشت محلیط كلار كلار پیمانکارمي 5-5-10

 امل اجرا نماید.وزارت صنعت و معدن و تجارت را به طور ك HSEE فرما با امضاء رئیس كارگاخ ارائه نمودخ و كلیه الزامات 

رما، توسط پیمانکار یا كاركنان وی خسارتي بله محلیط كارف ادارخ پای  و محیط زیست و گزارش تشخیص به بنا نچهچنا 5-5-11

پیمانکلار  بله عهلدخكارفرما تعیین مي گردد،  ادارخ پای  و محیط زیستاحتمالي كه توسط  فعالیت وارد آید جبران خسارت

 باشد. مي 

چلاخ،  كار فرما در صورت نیاز به انجام كار سرد ) در ارتفاع، داخلل منهلول، مخلازن حفلر،تعهد است بر اساس روال پیمانکار م 5-5-12

طفلاء اا بله ادارخ راستفادخ از جرثقیل( از ادارخ ایمني صنعتي مجوز در یافت نماید و جهت انجام كار گرم درخواست مجوز خود 

 حریق را ارائه نماید(.

یستي زدارای صالحیت، آگااي و آموزش الزم در زمینه ایمني، بهداشتي و الزامات محیط  تعهد است از كاركناني كهپیمانکار م 5-5-13

 بودخ و از نظر جسمي، روحي و مهارتي با وظایف محوله متناسب باشند استفادخ نماید.

پلای  و محلیط ل مدت قرارداد با اماانگي و نظر مدیریت ایمنلي و بهداشلت محلیط كلار و ادارخ پیمانکارمتعهد است در طو 5-14-5

قلدام زیست كار فرما نسبت به برگزاری دور اا ی آموزشي با موضوع ایمني، بهداشت و محلیط زیسلت جهلت پرسلنل خلود ا

 نماید.

فرما ای  ضوع قرارداد را رعایت و فراام نماید و كارپیمانکار باید كلیه مسائل ایمني عوامل اجرائي خود درخصوص انجام كار مو 5-5-15

ا متقبل و پیمانکار ر نسبت به حوادث و یا اتفاقات سوء احتمالي و تادیه خسارات ناشي از انجام كار به نیرواای گونه مسئولیتي

 عهدخ دار نخوااد بود.

حت پوش  سازمان تامین اجتماعي و بیمله مسلئولیت تپیمانکار متعهد است كلیه نیرواای شاغل در اجرای قرارداد حاضر را  5-5- 16

الای وزارت  قانون تامین اجتملاعي قلرار دادخ و آنهلا را مقابلل حلوادث، بیمله نملودخ وكلیله بخشلنامه 66مدني مطابق مادخ 

 تعاون،كار و رفاخ اجتماعي را درمورد كاركنان موضوع این قرارداد اجراء نماید.
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مودخ و در زملان آغلاز بله كلار بله یمیایي، تجهیزات و ماشین آالت مورد استفادخ را تهیه نشپیمانکار مي باید فهرستي از مواد  5-17-5

 مدیریت ایمني و بهداشت محیط كارو ادارخ پای  و محیط زیست كار فرما ارائه نماید.

تعهد به ثبت و گزارش امار و حوادث محیط زیستي ) مانند نشت و ریزش مواد شلیمیایي، آسلیب و تخریلب فضلای پیمانکار م 5-5-18

 اشد.رندخ( و نیز ارائه آن به ادارخ پای  و محیط زیست كارفرما مي بسبز، انتشارآالیندخ اا به محیط اای پذی

ار گیری ارگونه تجهیزات، مواد شیمیایي یا قطعات مصرفي دارای ممنوعیلت قلانوني ) محلیط زیسلتي و سلالمت كورود و به  5-5-19

ركت شلو .... بله  صرفي دارای آزبسلتكاركنان( مانند استفادخ از خودرواای فرسودخ و بدون برگه معاینه فني، مواد و قطعات م

 سایپا ممنوع     مي باشد.

مودخ و در صورت نقلص فنلي كله منجلر بله نپیمانکار متعهد است وسایل نقلیه مورد استفادخ خود را به صورت منظم بازرسي  5-5-20

 نقص ایمني و آلودگي محیط زیستي گردد، نسبت به برطرف كردن آن اقدام نماید.

ا استاندارد اای طبقه بندی و بر چسب گذاری محیط زیستي آشلنا بلودخ و در حلین بكنان پیمانکار حمل مي بایست كلیه كار 5-5-21

 انجام كار به انها توجه نمایند.

دخ ون ، حفر چاخ ارگونه جذبي در مراكز توزیع محصول ممنوع بودخ و تبعات ناشي ازحفاری اای غیر مجاز بلر عهلبراساس قان 5-5-22

 ي باشد.پیمانکار م

پیمانکاران حملل و موضلوعات نظلارتي آنلان  ربوط ضوابط ایمني و بهداشت محیط كار و الزامات محیط زیستيكلیه موارد م- 5-23-5

 دراین خصوص برعهدخ مدیریت ایمني و بهداشت مي باشد.

 

 وابط حراستی و حفاظتی :ض -5-6

ر حمل به محل اای غیر مجاز, علدم رعایلت شلئونات اسلالمي و اخالقلي، نانچه كارفرما تخلفاتي نظیر ورود پرسنل پیمانکاچ -1-6-5

 خلودرو، علدم اعتصابات و كار شکني اا، پاسخگوئي و رفتار نامناسب با مسئولین سرعت غیر مجاز، مسافركشي، تخلیه بنلزین

روشن بلودن  ر مي باشد،پاكیزگي داخل و خارج خودرو، باز بودن درب اا و شیشه اا در محل اایي كه خودرو تحویل پیمانکا

ود نملودن خودرو و چراغ اای آن، درج ایرادات برروی شیشه، استعمال دخانیات، سهل انگاری در نگهلداری مسلتندات، مفقل

    اكلز صورتجلسه و مستندات مربوط به تحویل خودرو، سهل انگلاری در نگهلداری مسلتندات مربلوط بله رسلید خلودرو از مر

ران حمل به مشاادخ نماید، مطابق آخرین نسخه روش اجرایي نحوخ رسیدگي به جرایم پیمانکامنطقه ای توزیع محصول گروخ 

 با پیمانکار حمل رفتارخوااد نمود.  PD-20-006شمارخ مدرك

ف، دخ مواردی از قبیل ؛ تخلیه خودرو درمکان اای خارج از نمایندگي، تباني با عوامل نمایندگي، دخلل و تصلردرصورت مشاا -2-6-5

علالم عمدی به محصوالت در فرایند اای حمل ، اعالم عمدی خودرواای خسارت دیدخ درفرایند اای حملل، علدم ا خسارت

ي الای عمدی خودرواای خسارت دیدخ درفرایند اای حمل، خیانت در امانت و گروكشي درتحویل خودرو به شبکه نماینلدگ

شي از این ا و جرائم ناجلوگیری نماید. بدیهي است كلیه مسئولیتهفروش، كارفرما مي تواند از ادامه كار پیمانکار و عوامل آنان 

 اقدام به عهدخ پیمانکار خوااد بود.

ونه دخل و تصرف در خودرواا از قبیل تعویض قطعه، استفادخ ی شخصي،كسری متعلقات خودرو و نیلز سلرقت مسئولیت ارگ -3-6-5

بلر  اای فروش ( ل از كارفرما تا زمان تحویل به شبکه نمایندگيخودرواا در تمامي مراحل و ایستگااهای كاری)از زمان تحوی

 عهدخ ی پیمانکارمي باشد. درصورت گزارش و اثبات ان با پیمانکار حمل قطع امکاری مي گردد.
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 .رانندگاني كه دارای حسن شهرت بودخ و ایچگونه سوء سابقه ای ندارند را به خدمت بگیرد پیمانکار موظف است كاركنان و -4-6-5

ظف است جهت كاركنان خود كارت از طرف حراست گروخ سایپا) املاانگي بلا شلركت سایپالجسلتیک( صلادر و پیمانکار مو -5-6-5

س سائي به لبالباس فرم تحت نظر كارفرما تهیه نمودخ و كاركنان موظف به پوشیدن لباس كار بصورت فرم و الصاق كارت شنا

ت تخلیله و سوی پیمانکار مراكز توزیع محصول گلروخ، مسلتقر گردیلدخ و مسلئولیخود مي باشند. )منظور افرادی است كه از 

 بارگیری خودرواا را به عهدخ دارند( .

ظف است از استخدام افرادی كه وضعیت نظام وظیفله آنهلا نامشلخص و دارای سلوء سلابقه و اعتیلاد  ملي باشلند پیمانکار مو -8-6-5

نوني ر برخورد قلاخ چنین مواردی پیمانکار مقصرو كارفرما مي تواند با پیمانکاجداًخودداری نماید.بدیهي است درصورت مشااد

 نمایلد. 

 کار فقط در حیطه كاری خود حق تردد داشته و حق تردد به سایر مکانها را ندارنلد.پرسنل پیمان -9-6-5

 حد حراست كارفرما صورت پذیرد.ورود و خروج ار نوع كاال و لو كم ارزش باید با مجوز كارفرما و با اماانگي وا -10-6-5

 
 امات نیروی انسانی : ضوابط و الز -7-5

مک ازینه كضافه كار، كمک ازینه مسکن، اپرداختهای پیمانکار به كاركنان تحت امر شامل حقوق، كمک ازینه عائله مندی،  1-7-5

خدمت، حق  پایان اسبه ماندخ مرخصيخواربار، بن كارگری، عیدی و پاداش پایان سال، نوبت كاری، سنوات پایان خدمت، مح

 .ماموریت و ار گونه پرداخت اای قانوني دیگر طبق قانون كار و موارد مندرج در قرارداد خوااد بود

ساني خود را در زمان مقرر )مهلت قانوني( و جریمه مربوط به نیروی ان بیمه حق شامل قانوني پیمانکار متعهد است كسورات 2-7-5

 .نماید مالي ارائه مدیریت به ربوطه را در ار ماخپرداخت و لیست م

ح طبقه آن و یا طر انون كار و افزایشات قانونيقپیمانکار متعهد است حقوق و مزایای مااانه كاركنان تحت امر خود را بر اساس  3-7-5

یست پرداختي را لات و روز فایل محاسب 15بندی مشاغل با نظارت دستگاخ ناظر و طبق قرارداد، پرداخت و حداكرر طي مدت 

 راان نوات كاركنسویه سا پایان سال وتبه مدیریت مالي ارائه نماید. ضمنًا سایر پرداخت اا را )عیدی و پاداش پایان سال ت

دخ ارائه نمو دیریت ماليروز پس از اتمام قرارداد( در حساب بانکي عضو شتاب واریز و لیست پرداخت اا را به م 90تا حداكرر 

ه ازای ار بمالي  ت عدم پرداخت حقوق و مزایای مااانه ، خالص سنوات و تسویه حساب كاركنان با تائید مدیریتو در صور

 ینات وی كسرودرصد از حقوق مااانه ار نفر پرسنل به عنوان جریمه از محل مطالبات و یا تضم 5/1روز تاخیر معادل 

 شت.درصورت تکرار، كارفرما اختیار فسخ قرارداد را خوااد دا

 وش اجرایلي تعیلین خسلارت، توسلطرخسارت به اموال و دارائیهای گروخ سایپا از سوی پیمانکار حمل و نیروالای آن، طبلق  4-7-5

ور كامل مشخص مي گردد. بدیهي است پس از تعیین خسارت مبلس تعیین شدخ به طكارفرماً خسارت بررسي و تعیین  كمیته

 یای پیمانکلارنیروالخسارت از  ورت مقصر بودن كارگر پیمانکار، نحوخ  بازپرداختاز اولین صورتحساب پیمانکار كسر و در ص

 .قانون كار مي باشد 45و  44بر اساس مادخ توسط پیمانکار، 

ر كودكان، دخ نماید. در صورت استفادخ از كاپیمانکار نمي تواند جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد از كودكان و نوجوانان استفا 5-7-5

  5ر000ر000ما در مرحله اول ارسال اخطار كتبي و در صورت عدم رعایت در مراحل بعدی اختیار جریمه )به میزان /كارفر
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ادخ از خلدمات كودكلان و ریال به ازاء ار نفر( و یا فسخ قرارداد را برای خود محفوظ مي داند. قابل ذكر است در صورت اسلتف            

 . ن مربوط به كار كودك و نوجوان رعایت شودنوجوانان به ار نحو باید جبران خدمات و قوانی

 . ربازی باشندكلیه كاركنان ذكور پیمانکار، باید دارای كارت پایان خدمت و یا كارت معافیت از س 6-7-5

و یا بلا دخ نمو خرایط قرارداد و قانون كار و ادارشپیمانکار نمي تواند كاركنان خود را به كار اجباری خارج از تعاریف ارائه شدخ در  7-7-5

 گرفتن وجه و نگه داشتن اوراق اویت كاركنان، جهت امکاری و استمرار كار الزام ایجاد نماید. 

پایلان قلرارداد  انت اخذ و تلا( در مواردی كه اموال و یا دارایي در اختیار كارگر پیمانکار قرار گیرد، پیمانکار مي تواند اوراق ضم1تبصرخ 

 نزد خود نگهدارد.

عایلت رتاكیلد و واای خانگي باشد متعهد به تي كه پیمانکار ملزم به استفادخ از خدمات سایر پیمانکاران و یا خدمات نیردرصور  8-7-5

 .مي باشد از سوی خود و سایر اشخاص مذكور(  SA8000قوانین ومقررات قانون كار و الزامات نظام پاسخگویي اجتماعي )

 

 ( تعهدات و اختیارات کارفرما :6ماده 

یمله ، بهلای بروز پلس از ارائله ارصلورت وضلعیت رسلیدگي و پلس ازكسلور 45كارفرما ارزش خدمات انجام شدخ را ظرف مدت  1-6

پیمانکلار  خودرواای خسارتي و جرائم احتمالي در فرایند ارسال محصوالت از پاركینگهای ملدیریت توزیلع محصلوالت گلروخ بله

 پرداخت مي نماید .

وی ملدیریت ایمنلي و  كاركنلان یا پیمانکار ایمني، بهداشتي و الزامات محیط زیستي توسط و مقررات اصول رعایت عدم درصورت 6-2

  .نماید وضعیت صورت  %3تا  جریمه به استند اقدام مجاز بهداشت محیط كار و ادارخ پای  و محیط زیست كارفرما،

ای  و محلیط زیسلت پلني و بهداشت محلیط كلار و ادارخ مدیریت ایم جریمه، مرحله 3 و پیمانکار سوی از تخلف تکرار درصورت 6-3 

 وقت نسبت سرعا در خرید وكمیسیون نمودخ جلوگیری پیمانکار فعالیت ادامه از حراست مدیریت امکاری با مي توانند   كارفرما

 پیمانکار دخعه هب عمل از این ناشي خسارات كلیه است بدیهي  .نمود خوااد گیری تصمیم متخلف پیمانکار با امکاری ادامه به

 . بود خوااد

 ریسلک بالقوخ شرایط رپیمانکا كه درصورتي است، مدیریت ایمني و بهداشت محیط كار و ادارخ پای  و محیط زیست كارفرما مجاز 6-4

حراسلت  ملدیریتهای بازرسلي و امکلاری بلا نمایلد ایجاد حوادث و بهداشتي زیست، محیط عمدخ آلودگي مانند قبول غیر قابل

 آورد. عمل به جلوگیری ایمن، شرایط آمدن فراام تا كار از ادامه جستیکسایپال

 شد. تهیه و ازینه غذای كاركنان پیمانکاران مستقر در سایتهای مختلف كاری، به عهدخ كارفرما مي با  6-5

مایلد و قسیم بار اقلدام نو ت كارفرما مي تواند براساس ظرفیت و توان ارزیابي شدخ از پیمانکارحمل طرف قرارداد نسبت به تخصیص 6-6

 در صورت عملکرد ضعیف پیمانکار ، كارفرما مختار به كاا  بارپیمانکار حمل مي باشد.

 كارفرما مجاز به فاكتور نمودن خودرو خسارتي به نام پیمانکار از محل مطالبات في مابین مي باشد. 6-7

 صیص وتوزیع بارمي باشد.كارفرما مختار به استفادخ از الگواای مناسب در خصوص تخ 6-8

اشلخاص بله   و یا توسط سایردر صورت استنکاف پیمانکار از حمل خودرو اا، كار فرما میتواند پس از اخطار كتبي به پیمانکار راساً 6-9

از ا ارت واردخ رشیوخ مورد نظر خود  نسبت به انتقال خودرو اا موضوع قرارداد اقدام و ازینه اای صورت گرفته بله انضلمام خسل

 پیمانکار اخذ نماید.
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 ( تغییر مقادیر کار : 7ماده 

فزای ، پیمانکار متعهلد امبلس اولیه قرارداد، حجلم عملیات را افزای  داد كه در صورت  %25كلارفرما مجاز خوااد بود به میزان         

 به اجرای كار براساس مبلس و نرخ قرارداد حاضر، خوااد بود .

خوااد ي را بوجود ندرو جهت حمل به ار میزان از سوی كارفرما بنا به ار دلیلي برای پیمانکار ای  گونه حق( كاا  تعداد خو1تبصرخ 

ن موضلوع ا علم به ایلبآورد و پیمانکار حق ارگونه ادعائي )تجهیزات ، نیروی انساني و غیرخ( را از خود سلب نمودخ  وپیمانکار 

 رما ای  تعهدی در این خصوص نخوااد داشت.و كارف نسبت به عقد قرارداد اقدام نمودخ است

 

 ( نظارت در اجراء : 8ماده 

ف كارفرملا خ است از طلرنظارت در اجراء تعهداتي كه پیمانکار برطبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نمللود        

ل فنلي و د حاضر و اصلوتعهد است كاراا را برطبق مفاد قرارداواگذار گردیدخ است و پیمانکار م حمل و نقل و پایانه اا مدیریت برعهدخ 

ملي دالد،  امچنین دستورات و آموزشهائي كه دستگاخ نظلارت و یا نمایندخ آن در حدود مشخصات اسناد ومللدارك پیوسلت قلرارداد

 اجراء نماید . 

ائید و نظارت بر فعالیتهای اجرائي پیمانکار و تسئولیت تائید صورتحسابهای جاری ، ثبت سیستمي صورت وضعیتها ، پیگیری م -تبصرخ 

 باشد . استرداد تضامین قرارداد و ار گونه مکاتبات با پیمانکاران موضوع قرارداد بر عهدخ مدیریت توزیع محصول مي

 

 ( جرائم تاخیر و یا عدم سرویس دهی :9ماده 

خودرواای قطعلي و املاني ( مشلمول جلرایم ذیلل میگلردد. در ( پیمانکار درصورت تاخیر در فرآیند تحویل خودرو و یا برگشت ) 1-9

عیین شدخ است به ازای ار روز تلاخیر مدت زمان ت 5-1-19صورت تاخیر در ارسال خودرو از طریق پیمانکار حمل, براساس مادخ 

روش) فلداری سود تاخیردر تحویل خودرو مشتری براساس نرخ مصوب حساب%50در تحویل خودرو به نمایندگي جریمه ای معادل

صلورت  حق الزحمه حمل ارخلودرو را شلامل ملي گلردد, محاسلبه و از %30درصد سالیانه از بهای كارخانه( حداكررتا سقف30

 وضعیت پیمانکاركسر مي گردد.

 ( سود وجرائم ناشي از تاخیر تحویل خودرو به مشتری مرتبط با به خودرواای آسیب دیدخ 2-9

 شتری )خودرواای تخصیص یافته به مشتری(خودرو به م(سود ناشي از تاخیر در تحویل 3-9

ساني ات نیروی انوط به عملکرد رفتاری پرسنل پیمانکار كلیه جرائم مربوط به نیروی انساني براساس ضوابط و الزام( جرایم مرب4-9

 انجام مي پذیرد. 2604- 1مندرج در قرارداد به شمارخ مدرك )مستندات سازماني(

در محاسبه جرائم ،   PD-20-006کاران حمل به شمارخ مدراك در روش اجرایي نحوخ رسیدگي به جرائم پیمان(  مفاد درج شدخ 5-9

 جزء الینفک شرایط قرارداد بودخ و از سوی كار فرما قابل استناد و اجرا مي باشد .

ن حمل بر زی ناوگااستاندارد سا( در صورت بازنگری روش اجرایي نحوخ رسیدگي به جرائم پیمانکاران حمل و دستور العمل 1تبصرخ

 اساس آخرین ویرای  اقدام خوااد شد .

مانکار حمل، كارفرما نسبت به اریک از موارد ذكر شدخ از سوی پی  5-6-3و 5-6-1بند   5دم رعایت موضوعات مادخ ( در صورت ع6-9

محاسبه و از پیمانکار اخذ   PD-20-006جریمه ای بر اساس روش اجرایي نحوخ رسیدگي به پیمانکاران حمل به شمارخ مدرك 

 مي نماید . 
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مانکار حمل، كارفرما نسبت به اریک از موارد ذكر شدخ جریمه از سوی پی  5-6-2بند  5دم رعایت موضوعات مادخ ( در صورت ع7-9

اخذ مي  محاسبه و از پیمانکار  PD-20-006ای بر اساس روش اجرایي نحوخ رسیدگي به پیمانکاران حمل  به شمارخ مدرك 

 نماید. بدیهي است در صورت تکرار كارفرما مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد نیز خوااد بود.

ونت كیفیت فقودی و یا كسری قطعات، پیمانکار مي بایست دراسرع وقت نسبت به تامین قطعات با صحه گذاری معا( در صورت م8-9

-006درك مارخ مشجرایي نحوخ رسیدگي به پیمانکاران حمل به اقدام و به ازای اریک از اقالم كسری جریمه بر اساس روش ا

20-PD   . محاسبه و  از پیمانکار اخذ مي نماید 

یدگي به م رعایت موارد مربوط به  استاندارد سازی ناوگان و تجهیزات جریمه بر اساس روش اجرایي نحوخ رس( درصورت عد9-9

 ز پیمانکار اخذ مي نماید . او محاسبه   PD-20-006پیمانکاران حمل به شمارخ مدرك 

 گردد. مي درصورت وضعیت ماایانه پیمانکار محاسبه، درج و كسر 9م محاسبه شدخ به انحاء مختلف در مادخ ( كلیه جرای10-9

 

 ( فسخ قرارداد :10ماده 

ا از انجلام یی نماید و ي و یا قصورچنانچه به تشخیص كارفرما، پیمانکار در انجام تمام و یا قسمتي از مفاد مندرج در قرارداد حاضر تخط

 ار اخطار صورت كلي یا جزئي خودداری نماید، كارفرما حق فسخ قرارداد را خوااد داشت. در اینصورت كارفرما به پیمانکتعهدات خود، به

ارفرملا حلق کنلد ككتبي خوااد نمود و چنانچه پیمانکار نواقص و معایب خود را ظرف مدت سه روز از دریافت اخطار كتبلي برطلرف ن

 خوااد داشت قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.

 ری و قضایي صرفاً با)اعمالي از سوی كارفرما(، كارفرما محق خوااد بود بدون ایچگونه تشریفات ادا در صورت تحقق موارد فسخ قرارداد

ت یلا الر محل تضلمینا لبه و برداشت خسارات و جرائم ازارسال نامه مکتوب، فسخ قرارداد را اعالم نمودخ و برابر مفاد آن نسبت به مطا

 .قط مي نمایدمحل دیگر اقدام نماید. پیمانکار ضمن پذیرش این موضوع، طرح ارگونه ادعا و دعوای احتمالي را از خود سلب و سا

اد لبلات پیمانکلار و یلا اسلنشدخ جهلت تکمیلل كلار را از مانلدخ مطااای انجامكارفرما متعهد است وجوخ خسارت واردخ بر اساس ازینه

 تعهدآور اخذ نماید.

ارفرما محق شدخ باشد، ك ای نیز در نظر گرفتهچنانچه در بنداای قرارداد حاضر به دلیل تخلف پیمانکار از شرایط و مفاد قرارداد، جریمه

رارداد قلني از اجرای در ار مقطع زما است ضمن اعمال و دریافت جرایم و خسارات واردخ، نسبت به فسخ قرارداد حاضر نیز اقدام نماید. 

ر ملي بایلد از کار، پیمانکاتواند با اعالم كتبي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد از سوی پیمانحاضر، كارفرما مي

االد بلود. یمانکلار خوپبر عهدخ  دو ماخ قبل موضوع فسخ قرارداد را كتباً اعالم نماید كه در این صورت ار گونه ازینه و خسارات مربوطه

 باشد.تشخیص ورود خسارت و میزان آن به كارفرما از سوی پیمانکار یا كارگران وی، بعهدخ كارفرما مي

 

 ( کنترل و بازرسی عملیات :  11ماده 

ه كلات و ملداركي اطالعلكارفرما در مدت اجرای قرارداد مجاز است عملیات پیمانکار را بازرسي نماید و پیمانکار موظف اسلت ارنلوع   

اینگونله املور  ي اسلت انجلاممورد نیاز باشد در اختیار كارفرما قرار دادخ و تسهیالت الزم را برای انجللام این بازرسي فراام نماید. بدیه

 رافع مسئولیتهای پیمانکار نخوااد بود.
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 ( تضامین انجام تعهدات، حسن انجام کار و خودروهای در اختیار :12ماده 

ائم واردخ و جلر نکار به منظور رسیدن كارفرما به حقوق حقه خود در صورت عدم انجام تعهدات، وصول پرداختیها، جبران خسلاراتپیما

ودروالای تاخیر و عملکردی و... كه طلب كارفرما از پیمانکار مي باشد و امچنلین بابلت تضلمین حسلن انجلام تعهلدات و تضلمین خ

ال )چلک شلركتي ری20,000,000,000، اسناد تعهدآور الزم را )شامل ضمانت نامه بانکي معادل دراختیار ضمانت خودرواای در اختیار

ایلد كله تلا پایلان ریال( در زمان امضاء قرارداد به كارفرما تسلیم ملي نم 300,000,000,000بالمانع مي باشد( و چک شركتي به مبلس 

ارفرملا ن قلرارداد، كتخلف پیمانکار توسط كارفرما از ار یک از مفاد ایلمدت قرارداد نزد كارفرما باقي خوااد ماند و در صورت تشخیص 

ن یي را در ایلحق خوااد داشت اسناد مذكور را به نفع خود برداشت نماید و پیمانکار حق ارگونه اعتلراض و مراجعله بله مراجلع قضلا

پایلان  قلرارداد اسلناد مربوطله پلس ازخصوص از خود سلب و ساقط نمود. بدیهي است درصورت صحت اجرای تعهدات مندرج در این 

 مدت قرارداد و تائید دستگاخ نظارت، به پیمانکار مسترد خوااد شد.

فرما وجه ری نماید كار( در صورتي كه پیمانکار به ار علت به غیر از موارد فورس ماژور از اجرای عملیات موضوع قرارداد خوددا1تبصرخ 

صلورت  د. امچنین درآن را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد از پیمانکار دریافت خوااد نموضمانت نامه بانکي فوق  و یا معادل وجه  

الای  خ سود سپردخعدم انجام تعهد پیمانکار متعهد است نسبت به اعادخ پی  پرداخت كارفرما و جبران ضرر و زیان حاصله بر اساس نر

ر تضامین ، رداخت و سایپل  اسناد تعهدآور دریافتي از پیمانکار بابت پی  بلند مدت بانکي اقدام نماید در غیر این صورت كارفرما از مح

 مطالبات و دارایي پیمانکار اقدام به  دریافت پی  پرداخت و خسارت مربوطه خوااد نمود.

 %10مانکلار معلادلیپ( در صورت عدم توانائي پیمانکار در ارائه ضمانت نامه به اختیار و تائید كارفرملا، از الر صلورت وضلعیت 2تبصرخ 

 كر كسلر نمایلدوفق مادخ فوق اللذ درصد بابت تضامین انجام تعهدات، حسن انجام كار و خودرواای در اختیار و ارگونه بداي

 كه در پایان مدت قرارداد و تائید انجام كار توسط دستگاخ نظارت، نسبت به تسویه آن اقدام خوااد شد.
 

 ( عدم انجام تعهدات :13ماده 

سبت به متعهد است ن ي كه پیمانکار به ار علت به غیر از موارد فورس ماژور از اجرای عملیات موضوع قرارداد خودداری نمایددر صورت 

 ایم دیلر كلرداعادخ پی  پرداخت كارفرما و جبران ضرر و زیان حاصله بر اساس نرخ سود سپردخ اای بلند ملدت بلانکي بله علالوخ جلر

ه حیطله بلابت پی  پرداخت بدر زمان اعتبار پیمانکار اقدام نماید و اسناد تعهدآور دریافتي از پیمانکار  قرارداد حاضر، 9مذكور در مادخ 

 وصول درخوااد آمد.
 

 ( فورس ماژور : 14ماده 

قسلمتي  یلا نجام تمام وااگر به عللي خارج از حیطه اقتدار و ارادخ طرفین ناشي از )سیل، زلزله، جنگ ، آت  سوزی و اعتصابات(         

الت فلوق ملي متاثر از حااز تعهدات موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد مادام كه جهات مذكور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات كه عرفاً

 باشد تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نخوااد شد. 
 

 ( رفع اختالف : 15ماده 

داوری  ز طریلق مركلزانه و مذاكرخ و در صورت موثر نبودن اقدامات ملذكور ادر صورت بروز ارگونه اختالف بدواً از طریق اقدامات دوست

 گروخ خودروسازی سایپا اختالف حل و فصل گردیدخ و رای داوری سازماني برای طرفین قطعي و الزم االجراست.
 

 : ( اقامتگاه طرفین16ماده 

ر راق و مراسلالت معتبلخ و نشاني اای مللزبور از نظلر ابللالغ اواقامتگاخ طرفین امان است كه در مقدمه این قرارداد درج گردید        

 طالع داند.ااست. طرفین قرارداد متعهد مي باشند یک افته قبل از تغییر محل یا نقل مکان، آدرس جدید خود را به طرف مقابل 
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 ( محل اجراء قرارداد : 17ماده 

ي مل ، زامیلاد(  ت گروخ سایپا شامل شركت اای )سایپا ،  پلارس خلودرومحل اجرای عملیات موضوع قرارداد، مراكز توزیع محصوال     

 باشد.
 

 ( تعداد مواد و نسخ قرارداد :18ماده 

خ و تملام آنهلا حکلم نسخه در تهران تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد مذكور در مقدمه رسلید 3تبصرخ و  47مادخ و  18این قرارداد در 

 کسان است.واحد را داشته و دارای اعتبار ی

 

 

 امضاءکارفرما

 شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا لجستیک  

 امضاء پیمانکار
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 لیست نمایندگي اای منتخب استان تهران برای ارسال خودرو بوسیله دبل دك

 ارسال در شیفت دوم مسافت)كیلومتر( استان شهر كد نمایندگي نام نمایندگي ردیف

 78,050 تهران ینورام 891614 ااشم  اشجع زادخ 1
 

 ● 35,214 تهران تهران 890227 شركت پژمان 2

  39,699 تهران اسالمشهر 899780 سعید خانجاني 3

 42,933 تهران رباط كریم 890367 محسن كلهر منفرد 4
 

 ● 35,514 تهران تهران 899070 شركت نیکو پیام 5

 69,921 تهران ورامین 893242 علیرضا جمالي 6
 

 54,568 تهران خاوران 890047 سین  پورجمشیدیان(سیانکي)ح 7
 

 ● 31,020 تهران تهران 892904 شركت پرشین خودرو كار 8

 79,724 تهران پیشوا 891850 شركت پرشین خودرو پیشوا 9
 

 57,072 تهران قرچک 893846 مطهر حسیني 10
 

 ● 31,761 تهران تهران 897868 1محمد جعفر فرجي  11

 20,752 تهران شهرك اندیشه 892793 احمد پیروز 12
 

 ● 27,781 تهران تهران 891096 عبداهلل البرزكوخ 13

 ● 29,124 تهران تهران 898279 جلیل كفاش محمدی 14

 17,513 تهران شهرك اندیشه 890039 اكبركاظمي )وحید  عاصفي( 15
 

 ● 29,788 تهران تهران 898880 ابوالفضل میری لواساني 16

 ● 30,391 تهران تهران 897361 ری آشتیانيعلي غفا 17

 26,960 تهران شهریار 890944 طاار خودرو شهریار 18
 

 ● 27,292 تهران تهران 894990 یوسف احمدیان 19

 27,256 تهران شهریار 890219 شركت نیک خودرو شهریار 20
 

 23,170 تهران شهریار 890391 ابراایم عباسعلي زادخ عجمي 21
 

 55,000 تهران جادخ آبعلي سایپا یدك 143,391 اخ مركزی سایپا یدكتعمیرگ 22
 

 

 

 


