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قرارداد        
شماره  ( ) سهامی خاص ( ثبت شده به)سایپا لجستیکحمل و نقل چند وجهی سایپا قرارداد فیمابین شرکت اين 

آقایان ع یرضمممما نمایندگی به  10102739529، شممممناسممممه م ی  411148489475قتصممممادی و به شممممماره ا 232958

بزرگراه   -به آدرس : تهرانو میرج یل نگارنده به سمت رئیس هیات مدیره  نعمتی فر به سمت سرپرست شرکت

که از  55250931-7بعد از مصمم ی چهاردانگه به شممماره ت  ن  –جاده قدیم سمماوه  12کی ومتر  -آیت هللا سممعیدی 

 --------------- به شماره ثبت  --------------------------------  آقایشرکت/ این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و 

-----------------------------------به آدرس  ---------------------- و شماره اقتصادی   -------------------- کد م یشناسه م ی/به 

مي شود.  " ناميدهکه از اين پس "پيمانكار  ---------------------------------- و ت  ن -------------------------------------------------

 شرح ذيل منعقد گرديده و طرفين م زم و متعهد به اجراي ك يه م اد و شرايط اين قرارداد مي باشند.ه ب

 ( موضوع قرارداد :1ماده 
لجستیک در شهرک نگین ترابران خ یج ساخت و ساز ساختمان اداری شرکت سایپا موضوع قرارداد عبارت است از 

 متری. 250متر مربع در دو طبقه  500فارس واقع در بندر عباس به متراژ حدودی 
 ( مب غ قرارداد :2ماده 

 مب غ قرارداد بر اساس قيمتهای مندرج در جدول ذیل تعيين مي گردد .

 ردیف  شرح  مب غ واحد

 1 1401سال نرخ هر متر مربع بر اساس فهرست بهای   ریال

 2 درصد کارمزد ) ضریب پیشنهادی پیمانکار نسبت به برآورد ردیف یک(  درصد
 

پيمانكار حق هيچ گونه افزايش قيمت بر مبالغ قرارداد تحت هر شممممممرایقی از قبیل افزایش حقو  و  :1تبصممممممره 
دستمزد، تعدیل، ما به الت اوت نرخ و ... را تا پایان مدت قانونی قرارداد نخواهد داشت و پيمانكار متعهد به ارائه 

 اضر می باشد .خدمات موضوع قرارداد و اجرای عم یات برابر م اد و نرخ قرارداد ح
سممبه  گردیده و در صممورت ت ییر افزایش آن امح 1401مب غ پیمان بر اسمماس فهرسممت بهای ابنیه سممال  : 2تبصممره 

بعد از ارائه مسممتندات متبته توسممط پیمانکار پس از طرح موضمموع در کمیسممیون معاموت شممرکت و اخب تاییدیه با 
  نظر کارفرما اعمال خواهد گردید.
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 پرداخت :( نحوه 3ماده
 نحوه پرداخت خدمات موضوع قرارداد حاضر به شرح ذيل ميباشد :

% پس از  6% پس از تحویل زمین،  8قسط ) 3و در پیش پرداخت بعنوان مب غ قرارداد از درصد  20معادل  -3-1
پیشرفت داشته باشد( و در قبال ارائه ضمانتنامه  %30پس از آنکه کارکرد بدون مصالح پای کار  %6تجهیز کارگاه و 

 قابل پرداخت می باشد.قرارداد  10مقابق ماده معتبر بانکی 
درصد پیش  20) با در نظر گرفتن و تایید دستگاه نظارت گزارش پیشرفت پروژه هرگونه پرداخت بر مبناي  -3-2

از سوی درصد پیشرفت و تسویه بعد از ارائه گواهی پایان کار و تحویل ساختمان  70 – 50پرداخت( در بازه های 
 روز مي باشد. 45مدت  پس ازپیمانکار و تایید دستگاه نظارت 

صورتی قابل پرداخت است که در ، مب غ ریالی در نظام مالیات بر ارزش افزودهدر راستای اجرای  :3تبصره 
حد امور فاکتورهای ارائه شده درج گردیده و گواهی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی به وا

. در غیر اینصورت کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال موارد ناشی از عدم درج فاکتور و مالی کارفرما تس یم گردد
، موک عمل در رخ محاسبه مالیات بر ارزش افزودهتوجه به ت ییر احتمالی در نپرداخت نخواهد داشت. با 

 صورتحسابهای نرخ اعومی سازمان امور مالیاتی کشور در سال فعالیت می باشد
واريز وجوه صورتحساب هاي پيمانكار پس از اخب تائيدات  از واحده های ذیربط، از طريق شماره شبا  :4 تبصره             

......       .........................به ... ...بانك................متع ق..................................................................
 امكان پبير خواهد بود.

ماه هزينه هاي مربوطه  2پيمانكار بايد داراي توان مالي وكافي بوده كه در صورت نياز قادر به پرداخت  : 5ه تبصر 
)در صورت عدم پرداخت آن توسط كارفرما( باشد. در صورت تاخير دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي پيمانكار  

 قرارداد ايجاد نگردد.مي بايد به گونه اي عمل نمايد كه خدشه در انجام خدمات موضوع 
اعوم  پیمانکاربه سالی از طرف پیمانکار ، مراتب در صورت مشاهده هرگونه اشکال در صورتحساب ار  : 6تبصره 

          پرداخت صورتحساب برعهده پیمانکارخواهد شد . بدیهی است در چنین مواردی مسئولیت هرگونه تأخیر در 
 می باشد . 

 ( کسورات قانونی:4ماده 
حق بيمه ع ی الحساب  %5قانون كار و تامين اجتماعي، از هر صورت حساب پیمانکار  38براساس م اد ماده  -4-1

توسط کارفرما كسر و نزد شرکت سپرده می گردد ضمن آنکه پرداخت آخرین وجه صورتحساب ارسالی و حق بیمه 
ود. پیمانکار مک ف است اقدامات الزم سپرده شده منوط به ارائه م اصا حساب سازمان تامین اجتماعی خواهد ب

ماه پس از پایان قرارداد را در دستور کار قرار دهد و در غیر اینصورت  3جهت اخب م اصا حساب حداکتر بعد از 
 کارفرما راسا در این خصوص اقدام و هزینه بیمه با ضریب ققعی به حساب پیمانکار منظور می گردد .
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درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار قرارداد کسر و پس از احراز صحت  10از هر صورت حساب پیمانکار  -4-2
اجرای تعهدات قرارداد و رضایت دستگاه نظارت از کمیت و کی یت خدمات ارائه شده پس از اتمام قرارداد و ارائه 

 ا حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد شد.صم ا
 پیمانکار می باشد و کارفرما در پرداخت آن هیچ تعهدی ندارد. ک یه کسورات قانونی این قرارداد به عهده -4-3

 :قرارداد( مدت 5ماده 
 تعيين مي گردد. شمسی ماه 18بمدت  ابوغ شروع به کار کتبی کارفرماتاریخ از ت اجرای موضوع قرارداد مد

انقضممممما  مدت پيمان رافع تعهدات و مسمممممئوليت هاي پيمانكار نبوده و پیمانکار متعهد به ای ای تمامی  :7 تبصمممممره
موظف به انجام موضمممممموع قرارداد تا تعهدات این قرارداد می باشممممممد و بعد از اتمام مدت قانوني قرارداد، پيمانكار 

 زمان دریافت پایان کار ساختمان می باشد. 
 ت پيمانكار :( تعهدات و تائيدا6ماده 

موضوع براي اجراي ماهر مورد نیاز ، تهیه ک یه ادوات و ماشین آالت مورد نیاز پروژه  انساني ینيرو تامین -6-1
پرداخت  بعهده پیمانکار میباشد(. ...)ک یه هزینه ها اعم از سوخت ، تعمیرات و بر عهده پیمانکار می باشدقرارداد 

 حقو ، دستمزد اضافه كاري و هرگونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي پيمانكار به عهده و مسئوليت پيمانكار است. 
پيمانكار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به  -6-2

 ساً پرداخت نمايد . ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را را
پيمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل ك يه دعاوي احتمالي آنها  -6-3

 اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود . 
ه روز كارگاه يا محل عم يات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانمصالح و ماشین آالت تجهیزات، ح اظت از  -6-4

و در طول قرارداد از هر نققه نظر به عهده پيمانكار مي باشممد و كارفرما هيچ گونه مسممئوليتي در اين مورد نخواهد 
 داشت . 

پيمانكار متعهد اسممت ك يه كاركنان ، كارگران وسممايل و ماشممين آالتي كه جهت انجام موضمموع قرارداد به هر  -6-5
يمه نموده و همچنين در مقابل خسممممممارت وارده به كارفرما و اشممممممخاص عنواني به كار مي گيرد در مقابل حوادث ب

حال مسممممممئول جبران هر ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي كارگاه را به هزينه خود بيمه مسممممممئوليت مدني نمايد . در 
و و تجهيزات و به طور ك ي هر يك از اموال منقول  ابزارك يه خسممارت و زيان هاي وارده به تاسمميسممات و وسممايل و 

 يا غير منقول كارفرما يا اشخاص ثالث كه توسط خود و يا كاركنان و كارگران وي وارد آيد مي باشد . 
تخصمم  الزم به عنوان سممرپرسممت با پيمانكار قبل از شممروع عم يات موضمموع قرارداد شممخ  واجد شممرايط و  -6-6

 در اوقات كار در كارگاه حاضر ً يد شخصاعم ياتي كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفي خواهد نمود . سرپرست مزبور با



 ساخت ساختمان اداری در بندرعباسپیش نویس قرارداد                           

4 

 مهر/ امضا /اثر انگشت

 

و در هر حال سمممرپرسمممت مزبور بايد در  ،موضممموع قرارداد تحت سمممرپرسمممتي و نظارت او انجام گيرد باشمممد و عم يات
 پيمانكار نمي كاهد . و يد از مسئوليت وي یيد كارفرما باشد و اين تایطول مدت قرارداد مورد تا

پيمانكار متعهد اسممممت افراد تحت سممممرپرسممممتي خود را در ارتباط با موضمممموع قرارداد در كارگاه كارفرما فعاليت  -6-7
دارند و همچنين محيط كار از لحاظ ايمني ، ح اظتي و كمك هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني كارفرما و وزارت كار 

ت موضمممممموع قرارداد را رعايت كند . به هر حال و سمممممماير قوانين جمهوري اسممممممومي ايران در رابقه با اجراي عم يا
چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد 
پيمانكار راسمماً مسممئول و جوابگوي خسممارت در مقابل افراد ذين ع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما 

نه مسممئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشممي از انجام موضمموع قرارداد توسممط پيمانكار يا كاركنان و هيچ گو
 كارگران وي به عهده نخواهد داشت . 

موك شممممممروع از زمان ابوغ و تحويل گيري زمين  انجام عم یاتاقدام پيمانكار نسممممممبت به حضممممممور در محل  -6-8
 قرارداد خواهد بود . 

نكار متعهد است پس از خاتمه عم يات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت ج سه به پيما -6-9
 كارفرما تحويل نمايد . 

شممرح مختصممری از مشممخصممات و مقادیر کار: ک یه عم یات سمماختمانی) ابنیه، تاسممیسممات برقی، تاسممیسممات  -6-10
ی داخ ی و بخش بندی آن ها، نصممممممب چهار چوب های مکانیکی (، کرسممممممی چینی ها، دیوارهای بیرونی، دیوارها

ف زی، ساخت و نصب نعل درگاهی، نصب فریم های ف زی پنجره های ساختمان دو طبقه، کاشی کاری، نقاشی 
دیوارها و سمممقف اتا  ها، اجرای نمای سمممنم سممماختمان، بر  کاری از جم ه سمممیم کشمممی و ک ید و پریزها، نصمممب 

اژ سمماختمان و نصممب نرده ها و ح اظ های راه پ ه ها و همچنین نصممب درب و تاسممیسممات از قبیل لوله ها و شمموف
کو به رویت، مهر پنجره ها و... تا تحویل بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که 

نها، و پیمانکار با اطوع از کمیت و کی یت آ و امضمممممای پیمانکار رسمممممیده اسمممممت و جز  الین ک آن ت قی می شمممممود
 مبادرت به قبول و تعهد نموده است، می باشد.

رعایت دسمممتورالعمل های مشمممخصمممات فنی و عمومی سممماختمان بر اسممماس آخرین مصممموبات سمممازمان نظام  -6-11
 مهندسی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر شده است.

مشممممخصممممات فنی ماشممممین آالت، تجهیزات و مصممممالح بر جزئیات فرآیند اجرا، زمانبندی آغاز تا اتمام پروژه و  -6-12
اسممماس پیوسمممت شمممماره یک که منضمممم قرارداد می باشمممد و جز  الین ک قرارداد محسممموب شمممده و بر اسممماس نظر 
دسممممتگاه نظارت پیمانکار م زم به رعایت و اجرای آنها خواهد بود و در مواردی که ذکر نشممممده باشممممد نظر دسممممتگاه 

ً نظارت موک می باشد. ) پیوس  و پس از انعقاد قرارداد ارائه خواهد گردید( ت شماره یک متعاقبا
 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آالت رعایت کند. -6-13
 ماشین آالت مورد است اده در پروژه شرایط ایمنی الزم را داشته باشد. -6-13-1
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 ات مرتبط تناسب داشته باشد.ظرفیت و توان ماشین آالت با حجم عم ی -6-13-2
 امکان کار صحیح با ماشین آالت مورد است اده توسط عوامل اجرایی پروژه وجود داشته باشد. -6-13-3
 پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جز  موارد زیر را رعایت کند. -6-14
 ا برای کارفرما ایجاد نکند.با صوحدید و تایید کارفرما به نحوی که هیچ گونه تعهدی ر  -6-14-1
 در کارهای تخصصی باید پیمانکاران جز  از صوحیت و توانایی الزم جهت انجام کار برخوردار باشند. -6-14-2
 موظف به پاسخگویی و پبیرش نققه نظرات دستگاه نظارت باشند. -6-14-3
مانکار جز  موظف اسمممت کارهای محوله را در قرارداد های منعقده به آنان توسمممط پیمانکار قید گردد که پی -6-14-4

 به نحوی انجام دهند که مورد تایید دستگاه نظارت باشند.
پیمانکار موظف اسمممت نسمممبت به بکارگیری سمممرپرسمممت کارگاه متخصممم  و با سمممابقه از طریق معرفی به  -6-14-5

 دستگاه نظارت و پس از تایید نظارت به طور مستمر و تمام وقت بهره گیرد.
متقاضی بایستی ک یه موارد مندرج در مشخصات عمومی و فنی خصوصی و نقشه ها را بررسی نماید و در  -6-15

صمورت تمایل از محل پروژه بازدید و در قیمت پیشمنهادی خود لحاظ نماید. بدیهی اسمت هیچگونه اضمافه بهائی از 
و نقشه ها درج نگردیده پرداخت  جدول شرح عم یات-بابت موارد جزئی و جانبی که در هرکدام از مشخصات فنی

 نمی گردد و کارفرما پروژه را به طور کامل از پیمانکار تحویل می گیرد.     
        به کارفرما ارائه نماید.پیمانکاری خود را  صوحيت ايمني گواهینامه تاییدپیمانکار موظف است  -6-16

 :  دستگاه نظارت( 7ماده 
بعنوان مهندسمممممی طرح و توسمممممعه  مدیریتبه منظور نظارت بر اجرای تعهدات این قرارداد از سممممموی کارفرما،  -7-1

، پيگيري و نظارت بر فعاليتهاي اجرایی ئوليت تأييد صممممممورتحسممممممابهامسمممممم می گردد و ک یهدسممممممتگاه نظارت تعیین 
بر عهده مديريت  رگونه مكاتبات با پيمانكارو ه و گزارشات پیشرفت پروژهدپيمانكار و تأييد استرداد تضامين قراردا

 مي باشد.مهندسی طرح و توسعه 
 می تواند دستگاه نظارت بر پروژه را با نظر خود ت ییر و طی نامه به پیمانکار ابوغ نماید. کارفرما :8تبصره 

نوع  پيمانكار موظف اسممت هركارفرما در مدت اجراي قرارداد مجاز اسممت عم يات پيمانكار را بازرسممي نمايد و  -7-2
اطوعات و مدارك مرتبط با موضمموع قرارداد كه مورد نياز باشممد در اختيار كارفرما قرار داده و تسممهيوت الزم را براي 

 انجممام اين بازرسي فراهم نمايد. بديهي است انجام اينگونه امور رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود.
 عدم سرويس دهي :جرائم تاخير و يا  (8ماده 

سمممماعت می بایسممممت نسممممبت آغاز انجام  48بعد از اطوع رسممممانی از سمممموی دسممممتگاه ناظر، پیمانکار حداکتر تا  -8-1
 موضوع قرارداد اقدام نماید .

به ازا  هر  از سمموی پیمانکار ، 5در مدت زمان توافق شممده در ماده در صممورت تاخیر و یا عدم انجام تعهدات  -8-2
بعنوان خسمممارت ضمممرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به کارفرما بپردازد و از مب غ کل قرارداد  %0.1به میزان روز تاخیر 
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و پيمانكار حق هرگونه  نمایدمین و یا مقالبات ایشمممان وصمممول امحل تضمممکارفرما مجاز می باشمممد مب غ مبکور را از 
 .می نمایدساقط از خود س ب و اعتراض و مراجعه به مراجع قضايي را در اين خصوص 

 فسخ قرارداد : ( 9ماده 
چنانچه پیمانکار به هر ع ت از اجرای م اد این قرارداد امتناع ورزد، متعهد به جبران ضمممرر و زیان وارده به کارفرما 
بوده و کارفرما مجاز خواهد بود ضمن کسر هزینه های مربوطه ) از محل مقالبات پیمانکار و یا تضامین مربوطه( 

را بصورت یکقرفه فسخ نماید. برآورد میزان خسارت توسط کمیته خسارت کارفرما انجام خواهد شد و نظر قرارداد 
 و مب غ اعومی مورد قبول و تأیید پیمانکار بوده و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود س ب و ساقط می نماید.

 : امين انجام تعهدات تض(10ماده 
منظور رسمممميدن كارفرما به حقو  حقه خود در صممممورت عدم انجام تعهدات، وصممممول به با امضممممای قرارداد پيمانكار 

اسناد تهعد پرداختيها، جبران خسارات وارده و جرائم تاخير و عم كردي و ... كه ط ب كارفرما از پيمانكار مي باشد 
     تیار کارفرما قرار ت در اخبه عنوان ضمممممممان مب غ قرارداد %120معادل ضمممممممانتنامه معتبر بانکی آور الزم یک فقره 

پیمانکار مک ف به اجرای کامل م اد قرارداد میباشد و هرگونه خسارت ناشی از عم کرد پیمانکار از محل  .می دهد
و پيمانكار حق هرگونه اعتراض و مراجعه به مراجع قضايي را  لبات ایشان قابل وصول خواهد بودتضمین و یا مقا

می نماید. بديهي اسمممت درصمممورت صمممحت اجراي تعهدات مندرج در اين  از خود سممم ب و سممماقطدر اين خصممموص 
قرارداد اسممممممناد مربوطه پس از پايان ای ای تمامی تعهدات پیمانکار و تأييد دسممممممتگاه نظارت، به پيمانكار مسممممممترد 

 خواهد شد.
ع قرارداد در صممممممورتیکه پیمانکار به هر ع ت به غیر از موارد فورس ماژور از اجرای عم یات موضممممممو : 9تبصممممممره 

خودداری نماید کارفرما وجه چک فو  و یا معادل وجه آن را بعنوان خسممممارت عدم انجام تعهد از پیمانکار دریافت 
 خواهد نمود .

 فورس ماژور : (11ماده 
اگر به ع  ي خارج از حيقه اقتدار و اراده طرفين ناشممي از )سمميل، زلزله، جنم، آتش سمموزي و ....( انجام تمام و يا 
قسمممتي از تعهدات موضمموع اين قرارداد امكان پبير نباشممد مادام كه جهات مبكور ادامه دارد، عدم انجام تعهدات 

قرارداد محسممموب نمي شمممود و در صمممورت فسمممخ قرارداد  كه عرفا"متاثر از حاالت فو  مي باشمممد تخ ف از م اد اين
بع ت بروز فورس ماژور هيچ يك از طرفين حق هيچگونه ادعايي از جم ه مقالبه خسارت نخواهند داشت. هرگاه 
به ع ت وقوع  قاهره )فورس ماژور( پيمانكار نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهد قرارداد منعقده كما 

خود باقي است و پس از رفع شرايط فو ، پيمانكار متعهد به ادامه انجام تعهدات مي باشد. چنانچه كان  به قوت 
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 یگيرماه، شرايط فورس ماژور بر طرف نگرديد دو طرف نسبت به فسخ يا ادامه قرارداد تصميم 3پس از گبشت 
 خواهند نمود.

 رفع اختوف : (12ماده 
رارداد یا تعبیر و ت سیر مندرجات آن بین طرفین قراداد بروز کند، چنانچه ک یه اختوفاتی که بر اثر اجرای این ق

نتوان آن را از طریق مباکره و یا مکاتبه حل نمود، در مرح ه اول موارد در کمیسیونی مرکب از باالترین مقام / 
 خودرو گروه داوری کزنمایندگان تام االختیار کارفرما و پیمانکار مقرح و در صورت عدم توافق، در مرح ه دوم، مر 

 طرفین برای  ریه داوری صادرهباشد و نظ می رسیدگی به صالح گروه حقوقی مرکزی دفتر در مستقر سایپا سازی
لیکن طرفین قرارداد در طول مدت اختوف باید به تعهدات ناشی از این قرارداد  .میگردد ت قی الرعایه و الزم ققعی

 عمل نمایند.
 اقامتگاه طرفين : (13ماده 

اقامتگاه طرفين همان اسممت كه در مقدمه اين قرارداد درج گرديده و نشمماني هاي ممممممممممزبور از نظر ابممممممممموغ اورا  و 
مراسمموت معتبر اسممت. طرفين قرارداد متعهد مي باشممند يك ه ته قبل از ت يير محل يا نقل مكان، آدرس جديد 

 خود را کتباً به طرف مقابل اطوع دهند.
 تعداد مواد و نسخ قرارداد : (14ماده 

نسممممخه تنظيم و به امضمممما  طرفين قرارداد مبكور در مقدمه  3و پیوسممممت  –و تبصممممره  9ماده و  14اين قرارداد در 
 رسيده و تمام آنها حكم واحد را داشته و داراي اعتبار يكسان است.

 
 
 

 پیمانکار                   کارفرما                                                                            
 شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا                                                                   

 ) شرکت سایپا لجستیک (                             
 
 
 

                                              


