نمونه قرارداد انبارداری و استافینگ
ايـن قــرارداد فيمابين شرکت ............که به شماره ثبت  ....در اداره ثبت شرکت هاي  .......به ثبت رسيده و به نمايندگي
آقايان ................:به سمت  ................و ................به سمت  ................که به موجب روزنامه رسمي شماره  ...........مورخ .............مشترکاً
حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را دارند و به نشاني  ،................................................................ :تلفن  ، ................کد
اقتصادي  ، .....................کدپستي  ...................و شناسه ملي  .......................که از اين پس در اين قـرارداد « کارفرما » ناميـده ميشود
از يك طرف و شرکت  ...................به شماره ثبت .............به نمايندگي آقايان .......... :به سمت مدير عامل و  ...........به سمت رئيس
هيأت مديره که به موجب روزنامه رسمي شماره ..........مورخ ............مشترکاً حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را دارند و به
نشاني ،.............................................. :تلفن ....................کد پستي  ،.................شناسه ملي ،................کد اقتصادي .............و
دورنگار ..........مي باشد که از اين پس در اين قرارداد « پيمانکار » ناميده مي شود ازطرف ديگر ،طبق مفاد وشرايط ذيل منعقد مي گردد.

ماده  :1موضوع قرارداد
عبارت است از انجام عمليات استافينگ و انبارداري محصوالت ارسالي کارفرما و مستحدثات اداري و ساير لوازم و ملحقات مربوطه در
مساحت  ......................توسط پيمانکار جهت انبارش  .................بشکه  ،واقع در بندرعباس  ،اسکله شهيد رجايي و انجام عمليات
استافينگ اعم از تحويل کانتينر  ،حمل کانتينر خالي از محوطه اعالم شده در بوکينگ  ،تخليه کانتينر خالي در محوطه ،بارگيري بشکه
ها داخل کانتينر ،بارگيري کانتينر پر ،حمل کانتينر پر به  ، CYمهار بندي بار و کليه لوازم عرضي و منطقي انجام موضوع قرارداد به
انضمام ساير تعهدات مندرج در متن قرارداد حاضر در تمامي ايام هفته توسط پيمانکار .

ماده  :2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاريخ  .............لغايت .............به مدت يکسال مي باشد که با توافق کتبي طرفين در قالب انعقاد الحاقيه قابل تمديد ميباشد.

ماده  :3مبلغ و نحوه پرداخت
 -3-1در مقابل انجام تمامي تعهدات و وظايف پيمانکار مطابق اين قرارداد  ،به ازاي هر واحد از شرح خدمات  ،مبالغ مندرج در جدول
آحاد و بهاي منظم به قرارداد به پيمانکار پرداخت خواهد شد .
 -3-2در صورت درخواست پيمانکار و پذيرش کارفرما  %25درصد مبلغ قرارداد به صورت پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه بانکي
بدون قيد و شرط و غير قابل فسخ و قابل تمديد براي کارفرما به پيمانکار پرداخت ميگردد که به صورت تدريجي از صورتحساب وي
کسر خواهد گرديد.
 -3-3در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب مورخ  1387/2/17به مبلغ کليه صورتحساب هاي خدمات ارائه شده ماليات
و عوارض بر ارزش افزوده مطابق با نرخ هر دوره عملکرد افزوده خواهد شد و در صورت ارائه کد اقتصادي  ،ارائه فاکتوردر قالب فرم
وزارت دارايي و ارائه گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکار  ،کارفرما مکلف به پرداخت خواهد بود و درغير اين
صورت کارفرما هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
 -3-4هرگونه پرداخت به پيمانکار ،منوط به ارائه صورتحساب مطابق بافرمت مقرر درماده 169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم خواهدبود.

 -3-5پيمانکار موظف است به صورت فصلي اقدام به ارائه صورت تطبيقي حاوي فهرست کليه معامالت انجام شده با شرکت  ........نمايد.
در غير اين صورت تبعات احتم الي عدم انجام اين کار متوجه پيمانکار خواهد بود و کارفرما مي تواند ضرر و زيان احتمالي موضوع را از
محل تضامين و مطالبات پيمانکار برداشت نمايد.

ماده  :4تعهدات پیمانکار و شرایط انبارداری
 4-1پيمانکار اقرار مي نمايد که حق انتقال مورد اجاره (انبار) را به غير ندارد و آن را جزئاً و کالً به غير اجاره نداده است  .در غير اين
صورت کارفرما عالوه بر حق فسخ فوري قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضائي حق جبران خسارات وارده را به تشخيص خود تضامين و
مطالبات در اختيار را داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را ضمن عقد الزم خارج از خود ساقط مينمايد ضمناٌ پيمانکار مکلف و متعهد
است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين
صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را به تشخيص خود از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند داشته و پيمانکار
حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط مينمايد همچنين حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود.
 4-2مورد اجاره به منظور انبارش و انجام عمليات استافينگ محصوالت توليدي کارفرما به ايشان واگذار مي گردد و پيمانکار اقرار مي
نمايد از کم و کيف اين موضوع کامالً مطلع مي باشد و تعهد نموده که محوطه مزبور براي انجام اين موضوع مناسب ميباشد .در غير اين
صورت کارفرما عالوه بر حق فسخ فوري قرارداد حق جبران خسارات وارده را به تشخيص خود از محل تضامين و مطالبات در اختيار و
هر طريق ديگر که صالح بداند خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط مينمايد.
 4-3نظافت محوطه و ساختمان در اختيار و همچنين حمل ضايعات ناشي از تخليه کاال به محلي که مورد تأييد شهرداري باشد به عهده
کارفرما است ( از رها سازي آنها درب انبار پرهيز گردد).
 4-4کاالها و محموله هاي وارده به انبار نبايد مغاير با قوانين جمهوري اسالمي باشد  ،در غير اينصورت کارفرما پاسخگو است.
 4-5پس از انعقاد قرارداد  ،پيمانکار موظف است در تاريخ شروع قرارداد محوطه انبار يا ساير تأسيسات را طبق صورتجلسه  ،به نماينده
يا نمايندگان کارفرما تحويل نمايد و پس از پايان قرارداد نيز طبق صورتجلسه تحويل گرفته مي شود  .بديهي است در صورت ايجاد
خساراتي در پايان مدت قرارداد که منتسب به فعل يا ترک فعل کارفرما باشد  ،موضوع توسط نمايندگان طرفين برآورد و تصميم گيري
در اين خصوص بر اساس صورتجلسه تحويل انبار توسط اعضاي مجاز به امضاي طرفين صورت مي پذيرد .
 6-4چنانچه کارفرما قبل از انقضاي مدت قرارداد متمايل به فسخ قرارداد و تخليه انبار گردد  ،در صورتي که اين فسخ ناشي از تقصير و
کوتاهي پيمانکار نباشد ،کارفرما متعهد خواهد بود مراتب فسخ را  15روز قبل به پيمانکار کتباً اطالع داده و به ميزان  ............هزينه اجاره
بالعوض حين التخليه به پيمانکار پرداخت نمايد .
 4-7تعميرات الزم و اساسي و عوارض شهرداري مرتبط با ملك وهزينه تعميرات کلي کالً برعهده پيمانکار بوده و در صورت عدم پرداخت
و يا عدم اقدام کارفرما حق دارد آن را به هزينه خود انجام و يا پرداخت نموده و هزينه هاي انجام شده را به عالوه  100درصد باالسري
از محل مطالبات و تضامين پيمانکار و هر طريق ديگر که صالح ميداند وصول نمايد و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط
خواهد نمود و در صورت تکرار کارفرما حق فسخ فوري قرارداد و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را بدون مراجعه به مراجع قضائي
خواهد داشت و پيمانکارحق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط مينمايد.
 8-4پيمانکار اظهار نمود تا تاريخ انعقاد اين قرارداد هيچگونه مانع قانوني براي ادامه فعاليت انبار مذکور وجود ندارد .در غير اين صورت
مسئول جبران کليه خسارات وارده به کارفرما به تشخيص کارفرما بوده که از محل تضامين و مطالبات وي و هر طريق که کارفرما صالح

بداند قابل برداشت ميباشد و اين امر نافي حق شرکت در فسخ فوري قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضائي نبوده و پيمانکار حق هرگونه
اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 4-9هرگاه فعل و يا ترک فعل انباردار باعث خسارت و تعطيلي يا پلمپ انبار و يا ايراد خسارت به اموال کارفرما شود  ،انباردار مسئول
رفع پلمپ  ،راه اندازي مجدد انبار و جبران خسارت وارده به تشخيص کارفرما ظرف  3روز خواهد بود و در غير اين صورت کارفرما عالوه
بر حق فسخ فوري قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضائي حق ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي
را ضمن عقد الزم خارج از خود ساقط مينمايد و در صورت عدم کفايت تضامين و مطالبات ميتواند از هر طريق که صالح ميداند نسبت
به جبران خسارات وارده اقدام نمايد .ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به
همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را به تشخيص خود از محل تضامين
و مطالبات و هر طريق که صالح بداند داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط مينمايد و همچنين حق تعقيب کيفري
پيمانکار محفوظ خواهد بود.
 4-10انباردار موظف است عمليات استافينگ را براي کليه محموله هاي موضوع قرارداد مطابق با زمان مورد تأييد کارفرما انجام دهد در
غير اين صورت به ازاء هر روز تأخير مکلف به پرداخت  %1بهاي محموله به عنوان جريمه به کارفرما ميباشد که از محل تضامين و
مطالبات وي قابل برداشت بوده و در صورت تکرار و يا تأخير بيش از  7روز کارفرما عالوه بر حقوق فوق ،حق فسخ فوري قرارداد بدون
مراجعه به مراجع قضائي و ضب ط تضامين و مطالبات در اختيار را داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را ضمن عقد الزم خارج از خود
ساقط مينمايد و در صورت عدم کفايت تضامين و مطالبات در جبران خسارت کارفرما ميتواند از هر طريق صالح ميداند نسبت به جبران
خسارات اقدام نمايد .ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که
تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح
بداند به تشخيص خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط
مينمايد.

ماده  : 5تعهدات و شرایط انجام عملیات استافینگ
 -5-1تعهدات پيمانکار :
 -5-1-1پيمانکار موظف است نسبت به فراهم کردن و حمل کانتينر خالي مطابق زمانبندي اعالم شده از سوي کارفرما اقدام نمايد به
گونه اي که در روند انجام موضوع قرارداد هيچ اختاللي صورت نگيرد .در غير اين صورت به ازاء هر روز تاخير مکلف به پرداخت %1
بهاي محموله به عنوان جريمه به کارفرما ميباشد که از محل تضامين و مطالبات وي قابل برداشت بوده و در صورت تکرار و يا تاخير
بيش از  7روز کارفرما عالوه برحقوق فوق ،حق فسخ فوري قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضائي و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار
را داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را ضمن عقد الزم خارج از خود ساقط مينمايد و در صورت عدم کفايت تضامين و مطالبات در
جبران خسارت کارفرما ميتواند از هر طريق صالح ميداند نسبت به جبران خسارات اقدام نمايد .ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز
از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق
جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار
محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
-5-1-2پيمانکار موظف است نسبت به بارگيري کانتينرها در کوتاهترين زمان ممکن اقدام نمايد به نحوي که از بابت عدم بارگيري
خسارتي به کارفرما وارد نگردد ؛ بديهي است در صورت سهل انگاري و بروز خسارت که تشخيص هر دو بر عهده کارفرما ميباشد ،اين

خسارات به تشخيص کارفرما محاسبه و از محل مطالبات و تضامين پيمانکار وصول و کسر مي گردد  ،و در صورت تکرار کارفرما عالوه
بر حقوق فوق حق فسخ فوري قرارداد و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را بدون مراجعه به مراجع قضائي خواهد داشت و پيمانکار
حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است
اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص
خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 -5-1-3با توجه به تحويل گيري کانتينرهاي خالي توسط انباردار  ،در صورت بروز مشکالت ناشي از عيوب و خرابي کانتينر  ،کليه هزينه
هاي مرتبط به عهده  ،هزينه و مسئوليت پيمانکار مي باشد .که در صورت عدم پرداخت به تشخيص کارفرما از محل مطالبات و تضامين
وي قابل برداشت ميباشد ،و در صورت تکرار کارفرما عالوه بر حقوق فوق حق فسخ فوري قرارداد و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار
را بدون مر اجعه به مراجع قضائي خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است
اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص
خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 -5-1-4پيمانکار متعهد گرديد با دريافت هزينه استافينگ و تخليه مندرج در ماده  3قرارداد  ،هزينه تعدد دفعات جابجايي ناشي از کمبود
فضا يا مشکالت محوطه را در بهاي خدمات فوق منظور نموده و هزينه ديگري را مطالبه نمي نمايد.
 -5-1-5پيمانکار موظف است به شکل و شيوه الزم مهاربندي بار را به انجام برساند  .بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه ،
خسارت و امثالهم به صورت شرط نتيجه  ،هزينه و مسئوليت بر عهده پيمانکار بوده و ضايعات بوجود آمده  ،جزء ضايعات غير مجاز
پيمانکار منظور و بهاي آن از قرار هر بشکه بر مبناي قيمت روز محصوالت کارفرما در تاالر بورس کاال محاسبه و از پيمانکار دريافت يا
از صورت وضعيت وي و يا تضامين در اختيار کسر مي گردد و در صورت امکان ترميم بشکه ها توسط انباردار و تأييد نماينده کارفرما ،
ميزان خسارت به تشخيص کارفرما محاسبه و از محل تضامين و يا مطالبات وي کسر خواهد شد و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از
خود سلب و ساقط مينمايد و در صورت تکرار کارفرما حق فسخ فوري قرارداد وضبط تضامين و مطالبات در اختيار را جهت جبران خسارات
به تشخيص خود بدون مراجعه به مراجع قضائي داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد .ضمناٌ پيمانکار
مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در
غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص خود داشته و
حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 -5-1-6پيمانکار موظف است به منظور استقرار دائم نمايندگان کارفرما در محوطه عملياتي استافينگ  ،امکانات رفاهي الزم (کانکس ،
آب  ،برق و سرويس بهداشتي) را به هزينه و مسئوليت خود تأمين نمايد در غير اين صورت کارفرما اين هزينه ها را پرداخت و آن را به
عالوه صد در صد جريمه از محل مطالبات و تضمين پيمانکار و هر طريق که صالح بداند کسر خواهد نمود و پيمانکار حق هرگونه
اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد ودر صورت تکرار کارفرما حق فسخ فوري قرارداد و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را جهت
جبران خسارات به تشخيص خود بدون مراجعه به مراجع قضائي داشته و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است
اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص
خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.

 -5 -2تعهدات کارفرما
 -5-2-1کارفرما حداقل  24ساعت قبل از ورود محموله خود  ،نامه پذيرش را جهت جابجايي کانتينر ،تحويل ترمينال مينمايد.
 -5 -2-2کارفرما مسئول هرگونه ضايعه در محموله تا قبل از تخليه آن توسط پيمانکار مي باشد و در اين زمينه هيچ گونه مسئوليتي
متوجه پيمانکار نخواهد بود و در صورت تقاضاي کتبي کارفرما مسئوليت جمع آوري و پاکسازي محوطه و در صورت امکان بهسازي و
بازسازي محموله آسيب ديده را پيمانکار با هزينه کارفرما انجام مي دهد .
 -5 -2-3کارفرما موظف مي باشد طبق ماده  3نسبت به تسويه حساب کامل هزينه خدمات بر اساس صورتحساب ارائه شده توسط
پيمانکار در صورت انجام کليه تعهدات و نداشتن هرگونه بدهي اقدام نمايد.
 -5 -2-4نماينده کارفرما در زمان صدور قبض انبار  ،صحت و سقم کليه مندرجات ارائه شده در قبض انبار شامل  :شماره  ،عالمت ،
تناژ  ،تعداد و اصالت محموله را کنترل و تأييد مي نمايد .
 -5 -2-5تهيه پوشش پالستيکي متعارف کف کانتينر در صورت لزوم به عهده کارفرما مي باشد .
 -5 -2-6کارفرما نماينده خود را در هنگام تخليه محموله از کاميون به کانتينر در محل مستقر مينمايد تا در صورت بروز هرگونه مشکل
و يا خسارت احتمالي  ،صورتجلسه حضوري و در صورت لزوم عکسبرداري از خسارت وارده را تنظيم نمايد که اين صورتجلسه و عکس
برداري مالک عمل خواهد بود.
 -5 -2-7در صورت نياز به بازسازي و تعمير بشکه هاي آسيب ديده توسط دستگاه موتور جوش و نيز هوا برش اين ترمينال و يا اجاره
اي از خارج ترمينال هزينه هاي مرتبط توسط کارفرما پرداخت مي گردد  ،مگر اينکه اين بازسازي و تعمير ناشي از عملکرد پيمانکار باشد
که در اين صورت کليه مسئوليت ها بر عهده پيمانکار خواهد بود و کارفرما حق وصول آن را به تشخيص خود از محل مطالبات و تضامين
پيمانکار خواهد داشت و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد .و در صورت تکرار کارفرما حق فسخ فوري
قرارداد و ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را جهت جبران خسارات به تشخيص خود بدون مراجعه به مراجع قضائي داشته و پيمانکار
حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد .ضمناٌ پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به استرداد کاالهاي
اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده را از محل تضامين
و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و پيمانکارحق هرگونه
اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.
 -5 -2-8زمان توقف محموله هاي ارسالي توسط کارفرما در سايت به مدت محدود و حداکثر  30روزخواهد بود و خروج محموله بر
اساس رعايت  FIFOو طبق درخواست کارفرما انجام خواهد شد .
 -5-2-9در صورت توقف محموله بيش از مدت  30روز کارفرما متعهد و مکلف به پرداخت هزينه حق توقف برابر تعرفه سازمان بنادر و
دريانوردي در وجه انباردار از تاريخ ورود محموله به سايت مي باشد ،مگر اينکه اين تاخير ناشي از عملکرد پيمانکار باشد و مسئوليتي بر
عهده کارفرما نميباشد.

ماده  :6نمایندگان طرفین
 6-1نمايندگان کارفرما
 -6-1-1نماينده رسمي کارفرما در خصوص کليه موارد حقوقي قرارداد  ،مديريت امور حقوقي و قراردادهاي شرکت ............مي باشد.
 -6-1-2دستگاه نظارت ،به معني نماينده کارفرما در خصوص تطبيق کامل اجراي موضوع قرارداد معاونت بازرگاني کارفرما مي باشد که
مي بايست پس از عقد قرارداد نماينده خود را به پيمانکار معرفي نمايد .

 6-2نمايندگان پيمانکار
 – 6-2-1پيمانکار موظف است نماينده تام االختيار خود را که مجاز به اتخاذ تصميم مقتضي باشد را حداکثر ظـرف مــدت يك هفته
از ابالغ قــرارداد کتباً به کارفرما معرفي نمايد .

ماده  :7كسورات قانوني
بيمه  :در راستاي اجراي ماده  38قانون تأمين اجتماعي از هر پرداخت به پيمانکار  5 ،درصد به عنوان علي الحساب حق بيمه کسر شده
که پس از پايان کار و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأ مين اجتماعي به همراه آخرين قسط قرارداد به وي پرداخت خواهد گرديد  .در
صورت عدم ارائه مفاصا حساب و پس از سپري شدن يکسال از تاريخ خاتمه  ،تعليق و يا فسخ قرارداد مطالبات سازمان تأمين اجتماعي
از پيمانکار بابت اين قرارداد از محل  5درصد حق بيمه کسر شده و مبلغ آخرين قسط قرارداد در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و
اطالعات و مدارک مربوطه در اختيار آن سازمان قرار خواهد گرفت .

ماده  :8تضامین:
 :8-1پيمانکار ظرف  10روز از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانکي بي قيد و شرط و غير قابل فسخ و قابل
تمديد براي کارفرما به مبلغ  %10مبلغ قرارداد به کارفرما اقدام که در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات ضمني و صريح در قرارداد
کارفرما حق وصول آن را خواهد داشت.
تبصره :در صورت عدم ارائه ضمانتنامه مزبور در مدت تعيين شده کارفرما حق فسخ فوري قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضائي داشته
و ميتواند نسبت به جبران خسارات وارده به تشخيص خود از محل تضامين در اختيار از جمله تضمين مناقصه و يا مطالبات قبلي در صورت
وجود و يا هر طريق که صالح بداند اقدام نمايد و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 : 8-2پيمانکار يك فقره ضمانتنامه بانکي بي قيد و شرط و غير قابل فسخ و قابل تمديد براي کارفرما ظرف  10روز از تاريخ امضاي
قرارداد معادل محموله انبارش شده در اختيار کارفرما قرار ميدهد که در صورت عدم استرداد کاالهاي ياد شده در صورت فسخ و يا خاتمه
قرا رداد به هر طريق و يا خسارت به کاالهاي مزبور و عدم انجام ساير تعهدات کارفرما حق وصول آن را خواهد داشت و پيمانکار حق
هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.

ماده:9جریمه تاخیر
در صورتيکه پيمانکار در انجام هر يك از تعهدات خود تاخير نمايد  ،معادل خسارت وارده ( به تشخيص کارفرما ) جريمه به وي تعلق
ميگيرد که کارفرما حق برداشت آن را از محل تضامين و مطالبات در اختيار خواهد داشت و در صورت تکرار و يا تأخير بيش از  5روز
کارفرما حق فسخ فوري قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضائي با حق ضبط تضامين و مطالبات در اختيار به تشخيص خود خواهد داشت
و پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد و همچنين پيمانکار مکلف است ظرف  7روز از تاريخ فسخ نسبت به
استرداد کاالهاي اماني در اختيار به همان نحو که تحويل گرفته است اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما حق جبران خسارات وارده
را از محل تضامين و مطالبات و هر طريق که صالح بداند به تشخيص خود داشته و حق تعقيب کيفري پيمانکار محفوظ خواهد بود و
پيمانکار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايد.

ماده :10قانون حاكم بر قرارداد و نحوه حل اختالف
در صورت بروز اختالف در تفسير و اجراي هر يك از مفاد اين قرارداد  ،ابتدا کوشش خواهد شد مورد اختالف با توافق طرفين و به صورت
دوستانه حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول نتيجه موضوع از طريق مراجع قانوني حل و فصل خواهد گرديد .

ماده :11فسخ قرارداد
کارفرما مي تواند در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات قانوني و قراردادي از سوي پيمانکار و تقصير وي که تشخيص آن بر عهده
کارفرما مي باشد  ،نسبت به فسخ فوري و يك طرفه قرارداد بدون نياز به طي هر گونه تشريفات قانوني و صرفاً با ارسال نامه کتبي و به
صورت فوري اقدام نمايد و پيمانکار حق هر گونه اعتراضي را ضمن عقد الزم خارج در اين خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد .
ضمناٌ کارفرما جهت جبران خسارات وارده حق ضبط تضامين و مطالبات در اختيار را به تشخيص خود داشته و پيمانکار مکلف به استرداد
کاالهاي اماني در اختيار ظرف  7روز از تاريخ فسخ بوده در غير اين صورت کارفرما عالوه بر حق ضبط تضامين ومطالبات در اختيار به
تشخيص خود حق تعقيب کيفري پيمانکار را خواهد داشت.

ماده :12نشاني طرفین قرارداد
نشاني طرفين قرارداد  ،از حيث ابالغ مکاتبات  ،دعوتنامه ها  ،احضاريه ها و مانند آن  ،همان نشاني هاي مندرج در صدر قرارداد مي باشد
و در صورت تغيير  ،بايستي مراتب را حداکثر ظرف مدت  24ساعت  ،به صورت مکتوب به طرف ديگر اعالم گردد و در غير اينصورت ،
ارسال هر گونه مکاتبه  ،ابالغ شده تلقي مي گردد.

ماده :13حوادث قهری و غیر مترقبه ( فورس ماژور )
 -13-1فورس ماژور به وقايعي اطالق مي شود که جلوگيري از آن وقايع از حيطه کنترل هر يك از طرفين قرارداد خارج بوده و زمان
حدوث آنها قابل پيش بيني و يا پيشگيري نبوده و انجام هرگونه عمل منطقي براي مقابله با آنها غيرممکن خواهد بود (.تحريم ها از
شمول فورس ماژور خارج مي باشد )
 -2-13چنانچه عدم انجام کار يا تأخير در تعهدات متقبله از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد به علت شرايط فورس ماژور به وجود آيد ،
اين شرايط هيچگونه حقي را براي هر يك از طرفين در مورد طرح ادعاي خسارت در نتيجه ايجاد صدمه يا تعديل قيمت قرارداد و يا
انجام تعهدات متقبله از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد که طبق مواد و شرايط قرارداد تعيين گرديده  ،ايجاد نخواهد کرد .
 -3-13چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از  45روز به طول انجامد در آن صورت هر يك از طرفين قرارداد حق خواهند داشت  ،با تسليم
اخطار کتبي قرارداد را خاتمه داده و نسبت به تسويه فيمابين ظرف  7روز اقدام نمايند.
اين قرارداد در  13ماده  ،يك تبصره و درچهار نسخه اصلي که هر چهار نسخه حکم واحد را دارند تنظيم گرديده است  .طرفين در تأييد
مراتب فوق مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد حاضر نموده اند .

شرکت  ( ................................کارفرما )

شرکت  ( ...........................................پيمانکار )

امضاء :

امضاء :

تاريخ :

تاريخ :

جدول آحاد و بهاء
رديف

شرح خدمات

کانتينر ( فوت )

محموله
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تخليه و بارگيري کانتينر به صورت مستقيم
تخليه و بارگيري کانتينر به صورت مستقيم
تخليه و بارگيري کانتينر از روي زمين
تخليه و بارگيري کانتينر از روي زمين
تخليه و بارگيري کانتينر به صورت مستقيم
تخليه و بارگيري کانتينر به صورت مستقيم
تخليه و بارگيري کانتينر از روي زمين
تخليه و بارگيري کانتينر از روي زمين
انجام عمليات استافينگ آيزوتانك
انجام عمليات استافينگ فلکسي

20
40
20
40
20
40
20
40
-

بشکه
بشکه
بشکه
بشکه
کارتن پارافين
کارتن پارافين
کارتن پارافين
کارتن پارافين

مبلغ پيشنهادي ( ريال )

تذكر :
هزينه انبارداري محصوالت تا  45روز به صورت رايگان و تا مدت  90روز جهت هر بشکه  10.000ريال و هر کارتن  1000ريال محاسبه
مي گردد  .بيش از 90روز مطابق با تعرفه هاي سازمان محاسبه خواهد شد .
هزينه انبارداري موارد فوق  ،تا مدت  30روز رايگان است و پس از آن مطابق با تعرفه هاي سازمان محاسبه مي گردد .

