قرارداد حمل سالیانه روغن نهایی تولیدی
این قرارداد ،فیمابین شركت ...................به شماره ثبت  ........كه در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسیده و به نمایندگي آقایان:
 ..................به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره و.................به سمت عضو هیأت مدیره مي باشد كه به موجب آگهي ثبتي
شماره...................مورخ....................مشتركاً حق امضاء اسناد تعهدآور شركت رادارند وبه نشاني ...............................................................:
كد اقتصادي  –.......................كد پستي .......................و شناسه ملي  ...................مي باشد كه از این پس در این قـرارداد « كارفرما »
نامیـده ميشود از یك طرف و شركت .......................به شماره ثبت .......................كه در اداره ثبت شركت هاي  ...................به ثبت
رسیده و به نمایندگي آقایان  ....................... :به سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و  .......................به سمت نائب رئیس هیأت
مدیره كه به موجب روزنامه رسمي شماره .......................مورخ .......................مشتركاً حق امضاء اسناد تعهد آور شركت را دارند و به
نشاني  ، ................................................................... :تلفن  ، ..................كد پستي  ،................كد اقتصادي .......................و شناسه ملي
.......................كه منبعد در این قرارداد « پیمانكار » نامیده مي شود از طرف دیگر به جهات و شرایط مشروحه زیر منعقد مي گردد .

ماده  – 1موضوع قرارداد :
حمل سالیانه روغن نهایي تولیدي به شرح جدول پیوست  1با  50دستگاه تانكر سه محور مدل  1386شمسي  ،ساخت مجتمع
صنعتي ماموت متعلق به كارفرما با مشخصات مندرج در صورتجلسه تحویل كه براي مدت معین جهت انجام عملیات حمل  ،به
صورت اماني در اختیار پیمانكار قرار مي گیرند .

ماده  – 2مدت قرارداد :
 : 2-1زمان قرارداد از تاریخ  .........................لغایت .................بمدت یكسال مي باشد كه در پایان  ،در صورت رضایت و تأیید
نماینده كارفرما از كاركرد پیمانكار و توافق طرفین  ،چنانچه نیاز باشد این قرارداد براي میزان معلوم دیگر قابل تمدید مي باشد .
 : 2-2در صورت عدم تعیین به موقع پیمانكار بعدي پس از انقضاي مدت قرارداد پیمانكار موظف است  ،تا انتخاب پیمانكار جدید
در صورتیكه شرایط مناقصه جدید با قرارداد جاري یكسان باشد با نرخ پیمانكار برنده مناقصه و در صورتیكه نرخ پیمانكار برنده
برابر یا كمتر از نرخ قرارداد جاري باشد با نرخ قرارداد جاري و در صورت تغییر شرایط كار با نرخي كه با كارفرما توافق مي نماید
( به تشخیص كارفرما ) به خدمات خود ادامه دهد و به هیچوجه و تحت هیچ شرایطي حق و اجازه قطع خدمات را نخواهد داشت .

ماده  – 3مبلغ قرارداد :
در مقابل انجام تمامي تعهدات و وظایف پیمانكار مطابق این قرارداد  ،به منظور اجراي موضوع قرارداد بر اساس جدول
آحاد و بهاء ( پیوست  ، ) 1بار مالي قرارداد مبلغ تقریبي  ) .................. ( .....................ریال برآورد مي گردد .

ماده  – 4نحوه پرداخت :
 : 4-1صورت وضعیت كاركرد پیمانكار به تفكیك هر مسیر بصورت هفتگي  ،منضم به فاكتور رسمي و نسخه تمبردار
بارنامه هاي دولتي كه منجر به عملیات حمل مي شود  ،الصاق شده به درخواست كتبي ایشان به كارفرما ارائه مي گردد  .كارفرما
پس از تحویل و تأیید صورت وضعیت و اعمال اصالحات الزم مبلغ تأیید شده را حداكثر ظرف مدت  20روز از تاریخ تأیید به شماره
حسابي كه از طرف پیمانكار به صورت رسمي اعالم مي گردد  ،پس از كسر كسورات قانوني و قراردادي واریز مي نماید .
 : 4-2مبناي محاسبه هزینه حمل به شرح ذیل مي باشد :
 : 4-2-1مبناي محاسبه هزینه حمل روغن هاي حمل شده  ،وزن مندرج در برگه باسكول پاالیشگاه كارفرما مي باشد .
تبصره  : 1در صورتیكه مانده حواله اعالم شده كمتر از  15تن باشد  ،مبناي محاسبه بر اساس  15تن در نظر گرفته
مي شود و در صورتیكه مانده حواله بیش از  15تن باشد  ،مبناي محاسبه  24تن قابل محاسبه مي باشد .
 : 4-2-2در صورت اختالف بین وزن باسكول مبناي محاسبه با وزن ثبت شده در بارنامه دولتي  ،وزن كمتر مبناي محاسبه قرار
خواهد گرفت  .كسر اختالف وزن محموله بین باسكول مبدأ و مقصد  ،مشمول بند  6-5-1خواهد بود .
 : 4-3در صورت درخواست كارفرما مبني بر حمل محموله به مقاصد غیر از موارد مندرج در جدول آحاد و بهاء ( پیوست  ) 1كرایه
حمل آن بر مبناي " حاصلضرب  ،كیلومتر مسیر جدید در نسبت كیلومتر نزدیكترین مسیر در جدول آحاد و بهاء به نرخ نزدیكترین
مسیر در جدول آحاد و بهاء " محاسبه گردیده و با ارائه اسناد مثبته بر اساس بند  4-1به پیمانكار پرداخت مي گردد.
)

(

 : 4-4پرداخت ح ق توقف در مقصد ( محل تخلیه ) در صورتیكه قبل از پایان وقت اداري به مقصد رسیده باشد  ،پس از
كسر  12ساعت اولیه به ازاء هر ساعت  65.000ریال تعیین گردیده است  .حق توقف تانكرهاي رسیده به مقصد بعد از ساعت اداري ،
از شروع وقت اداري روز بعد قابل محاسبه مي باشد .
 : 4-5در صورتیكه محموله ارسالي از پاالیشگاه به درخواست كارفرما قبل از تخلیه در مقصد  ،به مبدأ عودت گردد كرایه حمل به
صورت زیر پرداخت مي گردد :
ردیف وضعیت حمل

كرایه حمل قابل پرداخت كرایه حمل قابل پرداخت
جهت رفت

1

محموله هاي رسیده به مقصد

2

محموله هاي در راه كه از استان اصفهان خارج شده
باشد

3

محموله هایي كه پس از بارگیري از استان  ....خارج
نشده باشد

جهت برگشت

 : 4-6هرگونه پرداخت به پیمانكار منوط به ارائه صورتحساب مطابق با فرمت مقرر در ماده  169مكرر قانون مالیات هاي مستقیم
خواهد بود.
 : 4-7پیمانكار م وظف است به صورت فصلي اقدام به ارائه صورت تطبیقي حاوي فهرست كلیه معامالت انجام شده با شركت
 ...................نماید .در غیر اینصورت تبعات احتمالي عدم انجام این كار متوجه پیمانكار خواهد بود و كارفرما مي تواند ضرر و زیان
احتمالي موضوع را از محل تضامین و مطالبات پیمانكار به تشخیص خود برداشت نماید و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود
سلب و ساقط مي نماید .
 : 4-8در مواقعي كه برنامه ارسال به مقصدهاي موضوع قرارداد توسط كارفرما متوقف مي باشد  ،پیمانكار مي تواند با هماهنگي و
تأیید كتبي كارفرما  ،تانكرهاي اماني كار فرما را براي حمل روغن پایه به بوشهر با نرخ قراردادهاي مشابه مورد استفاده قرار دهد .

ماده  – 5میزان و حجم قرارداد :
حجم كلي قرارداد  ،مطابق جدول پیوست  1در طول سال مي باشد كه عملیات حمل آن بصورت مقطعي  ،كتباً حداكثر  24ساعت
قبل از شروع بارگیري به پیمانكار اعالم خواهد گردید .

ماده  – 6تعهدات پیمانکار:
 : 6-1تعهدات عمومي :
6-1-1

پیمانكار متعهد شد روزانه به تعداد مورد نیاز كارفرما تانكر آماده و براي حمل كاالي موضوع قرارداد در اختیار كارفرما
قرار دهد  .برنامه بارگیري از  24ساعت قبل به ایشان ابالغ مي گردد.

6-1-2

كلیه تانكرها پس از بارگیري با پلمپ مورد تأیید كارفرما  ،پلمپ مي گردند  ،ولي مسئولیت حفاظت از محموله تا مقصد
بر عهده پیمانكار است  .بدیهي است در صورت بروز خسارت  ،كه تشخیص آن بعهده كارفرما مي باشد  ،كارفرما حق
دارد نسبت به وصول خسارت از محل مطالبات پیمانكار و یا ضمانت نامه مذكور به تشخیص خود در ماده  8قرارداد اقدام
نماید و پیمانكار حق اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نماید.

6-1-3

پیمانكار موظف است كه محموله بارگیري شده را پس از توزین توسط باسكول مبدأ بدون هیچ گونه كسري و مطابق
اوزان قید شده در برگ تحویل بارنامه نموده و با پلمپ سالم و بدون آلودگي به انبار مقصد تحویل نماید و معاذیري نظیر
سرقت و بروز حادثه و غیره رافع مسئولیت پیمانكار از آن بابت نمي باشد .ضمناً در صورت فك پلمپ غیر قانوني  ،كلیه
خسارات بعهده پیمانكار مي باشد و كارفرما مي تواند بنا به تشخیص خود از محل ضمانت نامه و یا مطالبات پیمانكار
جبران خسارت نماید و پیمانكار حق اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نماید  .فك پلمپ توسط مراجع قانوني با ارائه
صورتجلسه تنظیم شده توسط ارگان مربوطه قابل قبول مي باشد .

6-1-4

پیمانكار موظف است ارزش محموله ها را در زم ان اعالم برنامه بارگیري از كارفرما استعالم نموده و بر اساس نرخ اعالم

شده  ،محموله را بیمه نماید  .در غیر اینصورت مسئول جبران كلیه خسارات وارده خواهد بود و كارفرما حق دارد نسبت
به وصول هزینه هاي خود از محل سپرده انجام تعهدات و یا مطالبات پیمانكار به تشخیص خود اقدام نماید و پیمانكار
حق اعتراض را نخواهد داشت .
6-1-5

مسئولیت كلیه محموله ها پس از بارگیري و خروج از پاالیشگاه مبدأ تا رسیدن به مقصد و تخلیه آن در مخازن تحت
مالكیت شركت  ،از هر جهت تماماً بر عهده پیمانكار مي باشد و در صورت بروز كاهش وزن و كسري محموله در مقصد
در صورتیكه ناشي از عدم كالیبراسیون باسكول ها و یا شرایط جوي و محیطي باشد ،حداكثر خطاي اختالف براي هر
ماشین  1كیلوگرم به ازاء هر  1.000كیلوگرم  ،و مابقي به نرخ روز محموله از صورت وضعیت پیمانكار كسر مي گردد و
پیمانكار حق هر گونه اعتراضي در این خصوص را از خود ساقط مي نماید .

6-1-6

پیمانكار موظف است محموله موضوع قرارداد را به همان نحوي كه تحویل گرفته  ،بدون عیب و نقص به مقصد برساند .
لذا در صورت بروز هرگونه تغییر و نقص در مشخصات بار حمل شده در پاالیشگاه ...................كه تشخیص آن بر عهده
ك ارفرما بوده و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي در این خصوص را ضمن عقد الزم خارج از خود ساقط مي نماید  ،پس از
تخلیه و تنظیم صورتجلسه تخلیه  ،به میزان  %130ارزش محموله آلوده  ،به عالوه سایر هزینه هاي تحمیل شده به
كارفرما  ،به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار كسر و ضبط خواهد شد و كشنده و راننده متخلف  ،دیگر حق ورود
به پاالیشگاه...................را به منظور بارگیري نخواهد داشت ( كشنده در صورت تعویض راننده با ارائه مدارک  ،قابل
بارگیري مي باشد )  .همچنین كارفرما حق توقیف تریلر را تا زمان اثبات عدم تطابق كیفیت و پرداخت جریمه از سوي
پیمانكار خواهد داشت و پیمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود ساقط نموده و مسئول پاسخگویي به راننده و مراجع
ذیربط مي باشد .

6-1-7

چنانچه پیمانكار به هر دلیل و عذري اعم از موجه و غیر موجه نتواند ناوگان حمل و نقل درخواست كارفرما را براي حمل
و تخلیه كاالي موضوع قرارداد اعزام نماید  ،كارفرما مجاز خواهد بود ناوگان حمل مورد نیاز خود را از منابع دیگر تهیه
نموده و مابه التفاوت كرایه را نسبت به قیمت تعیین شده در قرارداد به اضافه مبلغ  1.000.000ریال به عنوان جریمه
براي هر تانكر كه به ترتیب فوق توسط كارفرما تهیه مي شود از محل ضمانتنامه و یا مطالبات پیمانكار رأساً و مستقالً
كسر نماید و پیمانكار حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.

6-1-8

چنانچه محموله تحویلي به هر ماشین توسط كنترل كیفیت مقصد آلوده تشخیص داده شود  ،از خروج كامیون از
تأسیسات ...................تا هر زمان كه كارفرما تشخیص دهد جلوگیري خواهد شد و به محض اعالم
به پیمانكار  ،پیمانكار موظف مي باشد نماینده خود را در اسرع وقت جهت پیگیري موضوع اعزام نماید تا در حضور
نماینده پیمانكار صورتجلسه تنظیم گردد  .راننده خاطي بنا به تشخیص كارفرما به مراجع قانوني معرفي خواهد شد و
پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود ساقط نموده و خود مستقیماً مسئول پاسخگوئي به دعاوي راننده خواهد بود .

6-1-9

پیمانكار موظف است عملیات حمل را طبق برنامه زمانبندي ابالغي كارفرما به انجام رساند و در صورت تأخیر در

بارگیري و تخلیه به موقع موظف است روزانه مبلغ  1.000.000ریال بابت خسارت تأخیر تخلیه هر تانكر و تریلر پرداخت
نماید  .بدیهي است خسارت مزبور مستقیماً از طریق كارفرما از محل سپرده انجام تعهدات و یا مطالبات پیمانكار به
تشخیص كارفرما قابل برداشت خواهد شد و در صورتیكه این تأخیر بیش از  48ساعت به طول انجامد  ،كارفرما مختار
خواهد بود مطابق بند  6-1-10عمل نماید و در صورت تكرار این امر بیش از  2بار عالوه بر حقوق مزبور  ،كارفرما حق
فسخ قرارداد را نیز خو اهد داشت  .زمان در راه براي هر تانكر وتریلر از زمان خروج از مبدأ تا رسیدن به مقصد در شرایط
عادي  48ساعت در نظر گرفته خواهد شد .
در صورت عدم رعایت دقیق و كامل مفاد قرارداد و همچنین عدم توانایي پیمانكار در ارائه خدمات بارگیري ،
حمل و نقل  ،تخلیه  ،مطابق درخ واست و ضوابط ( كه تشخیص آن بر عهده كارفرما مي باشد )  ،كارفرما مجاز است
ظرف مدت  30روز پس از ابالغ كتبي  ،قرارداد را بطور یك جانبه فسخ و سپرده انجام تعهدات پیمانكار را به نفع خود
ضبط نماید ودر این صورت پیمانكار حق هرگونه اعتراض و ادعایي را از خود سلب مي نماید  .بدیهي است این امر نافي
حقوق كارفرما در طرح دعوا علیه پیمانكار و مطالبه سایر خسارات نخواهد بود و در صورت عدم كفایت سپرده انجام
تعهدات  ،جهت جبران خسارت كارفرما حق جبران آن را از محل سایر مطالبات پیمانكار به تشخیص خود داشته و
پیمانكار حق اعتراض را از خود ساقط مي نماید.
تعهد پیمانكار به تحویل سالم و به موقع  ،تعهد به نتیجه است .
پیمانكار پاسخگوي تمام مسائل و موارد احتمالي ناشي از فعالیت رانندگان خود خواهد بود و مسئولیت هرگونه حادثه اي
كه بدلیل عدم رعایت اصول ایمني حمل و نقل و یا قوانین راهنمایي و رانندگي توسط رانندگان پیمانكار رخ مي دهد و
همچنین جبران خسارت هاي مالي و جاني وارده به كارگاه ها و یا كاركنان كارفرما  ،به عهده پیمانكار مي باشد .
پیمانكار تعهد مي نماید كارفرما را از هرگونه ادعایي كه توسط اشخاص ثالث از جمله كاركنان و رانندگان خود نسبت به
كارفر ما مطرح مي شود  ،مصون دارد و پاسخگویي به مراجع ذیربط در این خصوص تماماً بر عهده پیمانكار است .
پیمانكار موظف است رانندگان خود را از كلیه قوانین و مقررات ورود  ،خروج و توقف در كلیه سایت هاي شركت
...................و گمركات كشور مطلع سازد  ،چنانچه در این خصوص تخلفي از جانب رانندگان و نمایندگان پیمانكار حادث
6-1-10

گردد  ،مسئولیت كامل آن به عهده پیمانكار بوده و كارفرما هیچگونه مسئولیتي را نمي پذیرد .
پیمانكار اذعان مي دارد طبق قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمي  ،ممنوع المعامله نمي باشد و هرگونه مغایرت در
موضوع به عهده ایشان مي باشد .
پیمانكار در مورد تانكرهاي مورد اشاره در این قرارداد اذعان مي دارد كه كارفرما هیچگونه تعهدي از هر نوع و هر شكل
و هیچگونه مسئولیت مدني و جزایي در مقابل اشخاص ثالث ندارد .
پیمانكار حق واگذاري قرارداد به غیر را ندارد .
پیمانكار موظف است كلیه كاركنان خود را نزد یكي از شركت هاي بیمه  ،بیمه مسئولیت گروهي بي نام  ،بیمه نماید.
بنحویكه كلیه خسارت دیه فوت یا نقص عضو را بتواند تماماً از بیمه به نرخ روز دریافت نماید و كارفرما از این بابت

هیچگونه مسئولیتي را نخواهد پذیرفت و پیمانكار متعهد است خود جوابگوي كلیه مسائل حقوقي و قانوني ناشي از نقص
عضو و یا فوت كاركنان تحت قرارداد في مابین باشد  .افزودن نام شركت ...................به عنوان سایر بیمه گزاران در بیمه
نامه مسئولیت پیمانكار و همچنین مشخص نمودن كلوزهاي الزامي در بیمه نامه مسئولیت  ،الزم االجرا مي باشد .
پیمانكار موظف است یك نسخه از بیمه نامه خود را جهت كنترل كیفي بیمه نامه مسئولیت پیمانكار  ،به نماینده كارفرما
ارائه نماید  .بدیهي است این موضوع رافع مسئولیت پیمانكار نبوده و پیمانكار مسئول جبران خسارت وارده مي باشد كه
به تشخیص كارفرما از محل تضامین و یا مطالبات پیمانكار قابل برداشت است و پیمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود
سلب و ساقط مي نماید .
پیمانكار مكلف به ارائه كارت هوشمند معتبر رانندگان مي باشد  .همچنین كارفرما محق خواهد بود از ورود رانندگاني كه
مدارک شناسایي خود را به حراست كارفرما ارائه نمي نمایند جلوگیري نماید .
پیمانكار مكلف به ارائه گواهي عدم سوء پیشینه و گواهي سالمت رانندگان مي باشد  .همچنین كارفرما محق خواهد بود
از ورود رانندگاني كه گواهینامه رانندگي خود را به حراست كارفرما ارائه نمي نمایند  ،جلوگیري نماید.
پیمانكار متعهد مي گردد محموله بارگی ري شده را به محض خروج از مبادي ذكر شده در جدول پیوست با رعایت موارد
قانوني  ،بر اساس برگه خروج و سند باسكول مبدأ  ،نسبت به صدور بارنامه دولتي رسمي اقدام نماید  .در صورت عدم
صدور بارنامه و یا عدم تطابق اطالعات مندرج در بارنامه صادر شده با مدارک محموله بارگیري شده ( برگه خروج و سند
باسكول مبدأ ) مسئولیت كامل پاسخگویي آن به مراجع قانوني به عهده پیمانكار بوده و كارفرما هیچگونه مسئولیتي
ندارد .
6-1-11

در صورت توقف كامیون در طول مسیر به دالیل موجه یا غیر موجه كه تشخیص آن به عهده كارفرما

6-1-12

مي باشد  ،پیمانكار موظف است حداكثر ظرف مدت  24ساعت مراتب توقف را با ذكر دلیل و در صورت نیاز با ارائه اسناد
مثبته  ،به صورت مكتوب به اطالع كارفرما برساند  .در غیر اینصورت پیمانكار مشمول جریمه تأخیر در تحویل به موقع
محموله مطابق بند  6-1-9قرارداد مي گردد .
در صورت بروز حادثه رانندگي  ،پیمانكار موظف است كپي گزارش حادثه و كروكي محل حادثه تنظیم شده توسط پلیس
راهور را به همراه گزارش كارشناس بیمه و سایر اسناد و مداركي كه صحت موضوع را اثبات نماید منضم به نامه اعالم
حادثه به كارفرما ارائه نماید .

6-1-13

چنانچه به هر دلیلي اعم ازحادثه رانندگي  ،نقص فني و یا هر دلیل دیگري كه منجر به هدر رفتن محموله و آلودگي
محیط گردد  ،پیمانكار مكلف است عالوه بر انجام موارد ذكر شده در بندهاي  6-1-22و  ، 6-1-23به هزینه خود
نسبت به پاكسازي محل حادثه از مواد هدر رفته در كوتاه ترین زمان ممكن اقدام نموده و صحت انجام پاكسازي محل
حادثه را با اخذ تأییدیه مكتوب از سازمان محیط زیست محل حادثه و ارائه به كارفرما اثبات نماید  .در هر صورت كلیه
هزینه هاي پاكسازي محیط محل حادثه بعالوه جرائم مربوطه سازمان محیط زیست به عهده پیمانكار بوده و مستقیماً از
صورت وضعیت ایشان كسر مي گردد و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را در این خصوص از خود سلب مي نماید .

پیمانكار موظف مي باشد بمنظور حمل روغنهاي نهایي تانكرهاي تمیز و عاري از هرگونه آلودگي مطابق با الزامات
كنترل كیفیت تانكرها ( پیوست  ) 2معرفي نماید  .بدیهي است در صورت بروز هرگونه آلودگي در محموله حمل شده ،
كارفرما مطابق بند  6-1-6و  6-1-8عمل خواهد نمود و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي
نماید .
پیمانكار مكلف به كنترل اعتبار معاینه فني خودروها مي باشد .
 : 6-2تعهدات اختصاصي تانكرهاي ملكي كارفرما :
پیمانكار موظف است عالوه بر انجام تمامي تعهدات عمومي قرارداد در بند  ، 6-1به منظور بكارگیري  50دستگاه
تانكرهاي ملكي كارفرما  ،نسبت به انجام تعهدات اختصاصي تانكرهاي ملكي كارفرما به شرح ذیل اهتمام ورزد :
1-2-6

پیمانكار متعهد مي باشد همه ماهه و براي هر یك از تانكرها به ازاء  30روز كاري حداقل هشت محموله روغن از
اصفهان ( پاالیشگاه  )...................بارگیري و در مقصد خارج از استان تخلیه نماید  .در صورت عدم اجراي این بند ،
در ازاي كسري هر سرویس مبلغ  ....................ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانكار كسر مي گردد و در صورت
تكرار بیش از  2بار كارفرما حق فسخ فوري قرارداد و جبران خسارات وارده را به تشخیص خود از محل تضامین و
مطالبات در اختیار خواهد داشت  ( .زمان هاي خواب تانكرها در مقصد  ،از تعداد روزهاي كاري كسر خواهد شد ) و
پیمانكار حق اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نماید .

2-2-6

پیما نكار موظف است شرح و گزارش روزانه عملیات هر دستگاه تانكر و تریلر اماني را به صورت ماهیانه به نماینده
كارفرما گزارش نماید و در صورت اجتناب از این امر و یا ارائه گزارش خالف واقع  ،كارفرما اجازه دارد تا سقف مبلغ
.........................ریال را به عنوان جریمه از مطالبات پیمانكار كسر و همچنین نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانتنامه
انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نماید.

3-2-6

پیمانكار موظف است محموله در اختیار را بر اساس نرخ اعالم شده از سوي كارفرما بیمه نماید  ،در غیر اینصورت
مسئول جبران كلیه خسارات وارده خواهد بود و كارفرما حق دارد نسبت به وصول ضمانتنامه پیمانكار اقدام نماید و از
محل تضامین و سایر مطالبات پیمانكار جبران خسارت نماید .

 4-2-6كلیه تانكرها بر اساس صورتجلسه تحویل به پیمانكار  ،تحویل گردیده است  .در صورت وجود خرابي و نیاز به تعمیرات
در زمان تحویل  ،پیمانكار موظف است بر اساس صورتجلسه تحویل در مراكز و نمایندگي هاي مجاز با هزینه كارفرما
اقدام به تعمیر تانكر نماید  .در غیر اینصورت هیچ هزینه اي از طرف كارفرما پرداخت نشده و پیمانكار مكلف به
استرداد بدون عیب و نقص تانكرها خواهد بود و در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده به تانكرها بوده كه به
تشخیص كارفرما از محل ضمانتنامه و مطالبات پیمانكار قابل برداشت مي باشد و پیمانكار حق اعتراض را از خود
سلب و ساقط مي نماید ..

5-2-6

پیمانكار متعهد مي گردد كلیه هزینه هاي ( تعمیرات  ،الستیك  ،لنت و غیره ) تانكرهاي اماني در طول مدت قرارداد
را خود پرداخت نماید و تانكرهاي دریافتي را پس از پایان دوره قرارداد سالم همانند روز شروع قرارداد ( به استثناي
استهالک متعارف ) تحویل كارفرما نماید  .تانكرها سالم تحویل پیمانكار گردیده و پیمانكار نیز متعهد مي گردد در
روز عودت  ،تانكرها را مطابق با صورتجلسه تغییر و تحول  ،تحویل كارفرما نماید  .بدیهي است در غیر اینصورت
مسئول جبران كلیه خسارات وارده بوده كه كارفرما حق وصول آن را به تشخیص خود از ضمانتنامه و سایر مطالبات
پیمانكار خواهد داشت و پیمانكار حق اعتراض را از خود ساقط مي نماید .

 6-2-6پیمانكار متعهد مي گردد ظرف مدت  30روز از تاریخ شروع قرارداد نسبت به جذب و بكار گیري كلیه  50دستگاه تریلر
تانكر اقدام نماید و در صورت عدم بكارگیري  ،كارفرما مجاز به لغو واگذاري تریلرتانكرها خواهد بود  .بدیهي است
هرگونه ضرر و زیان احتمالي كه تشخیص آن به عهده كارفرما مي باشد توسط كارفرما از مطالبات پیمانكار و یا از
محل تضمین مندرج در ماده  8به تشخیص كارفرما قابل برداشت خواهد بود و پیمانكار حق هرگونه اعتراضي را از
خود سلب و ساقط مي نماید .
7-2-6

تهیه آرم  ...................بر روي تانكرها ( چپ و راست و پشت تانكر ) به عهده و هزینه كارفرما مي باشد ولي عملیات
نصب به عهده پیمانكار خواهد بود كه هزینه مربوطه پس از تأیید نماینده كارفرما به پیمانكار پرداخت مي گردد.

8-2-6

تانكرهاي موضوع قرارداد با سیستم موقعیت یاب  GPSتحویل پیمانكار مي گردد  .از اینرو پیمانكار موظف مي باشد
در حفظ و حراست از بسته  GPSنهایت تالش خود را بكار برده و هرگونه دخل و تصرف در سیستم مذكور پیگرد
قانوني خواهد داشت  .در صورت انجام هرگونه تغییر و تعمیر در تانكرها و یا خرابي احتمالي سیستم  ،پیمانكار مكلف
به اطالع رساني سریع به كارفرما بوده و چنانچه تانكرها در موقعیتي قرار گیرد كه از نظر ارسال اطالعات به كارفرما
دچار اختالل شود  ،موقعیت محل دقیقاً به كارفرما اعالم گردد  .در غیر اینصورت پیمانكار مسئول جبران خسارات
بوده كه به تشخیص كارفرما از محل مطالبات و وثایق در اختیار كارفرما قابل برداشت مي باشد و پیمانكار حق
هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید .

9-2-6

پیمانكار موظف است تانكرهاي اماني كارفرما را با هزینه خود بیمه كامل نماید و در صورت پرداخت مبلغ
بیمه نامه توسط كارفرما  ،هزینه آن از اولین صورت وضعیت آتي پیمانكار كسر خواهد شد  .همچنین پرداخت كلیه
هزینه هاي تعمیرات  ،سرویس و نگهداري  ،خرید لوازم مصرفي از جمله الستیك  ،لنت  ،گریس و غیره تریلرتانكرها
در مدت واگذاري اماني به پیمانكار تماماً به عهده وي مي باشد كه مي بایست با هزینه خود آنها را تهیه نماید و
كارفرما هیچگونه تعهدي در این زمینه نداشته و نخواهد داشت .

 10-2-6پیمانكار متعهد مي گردد در قبال استفاده از تریلرتانكرهاي كارفرما  ،در كرایه حمل محصوالتي كه با این تانكرها
حمل مي نماید  ،به میزان  %6در كرایه حمل توافق شده در ماده  3تخفیف دهد .

11-2-6

در مواقعي كه برنامه ارسال به مقصدهاي فوق توسط كارفرما متوقف مي باشد  ،پیمانكار مي تواند با هماهنگي
كارفرما تانكرهاي اماني را براي حمل روغن پایه به بوشهر با نرخ قراردادهاي مشابه و لحاظ كردن بند  6-2-10مورد
استفاده قرار دهد .

12-2-6

درصورتي كه برنامه حمل روزانه اعالم شده به پیمانكار بیش از ظرفیت  50دستگاه تانكر اماني باشد پیمانكار موظف
است بمنظور تكمیل سفارش كارفرما نسبت به تامین تانكر آزاد با نرخ مندرج در جدول آحاد و بهاء و لحاظ نمودن بند
 10-2-6ا قدام نماید  .در صورتي كه پیمانكار نتواند تانكر مورد نیاز را به موقع تامین نماید  ،كارفرما مطابق بند -7
 1-6عمل نموده و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید .

13-2-6

چنانچه به دلیل تخلف پیمانكار و یا هریك از راننده هاي تانكرها از هریك از قوانین و مقررات حقوقي و جزایي
جمهوري اسالمي ایران هركدام از تانكرهاي متعلق به كارفرما توسط مراجع قضایي و یا انتظامي توقیف و یا مصادره
گردد پیمانكار موظف است كلیه اقدامات الزم جهت رفع توقیف و آزاد سازي تانكر كارفرما را به هرطریق ممكن به
عمل آورد .همچنین موظف است خسارات وارده به كارفرما به این دلیل را در طول این مدت به صورت كامل جبران
نماید كه این خسارت از محل مطالبات و یا تضامین وي قابل برداشت بوده و پیمانكار حق هیچ گونه اعتراضي
نخواهد داشت .چنانچه پیمانكار موفق به آزاد سازي و یا رفع توقیف تانكر نگردد مي بایست مبلغ ریالي یك تانكر نو
را به نرخ روز به كارفرما پرداخت نماید كه این مبلغ نیز از محل
مطالبات و یا تضامین وي و یا هر محل دیگري قابل برداشت خواهد بود و پیمانكار حق هر گونه اعتراضي را از خود
سلب و ساقط مي نماید .

ماده  – 7کسورات قانونی :
 : 1-7در رابطه با اجراي ماده  38تأمین اجتماعي  ،از هر پرداخت به پیمانكار  %5كسر و بعنوان ودیعه حق بیمه نزد كارفرما
نگهداري خواهد شد و استرداد این مبلغ منوط است به اینكه پیمانكار برگ مفاصا حساب نهایي از سازمان تأمین اجتماعي مبني
بر اینكه حق بیمه موضوع قرارداد را پرداخت نموده است تحصیل نماید.
 : 2-7عالوه بر مبلغ  %5مذكور در بند فوق  ،در رعایت ماده  38قانون تأمین اجتماعي از مبلغ صورت وضعیت هاي قرارداد نیز تا
پوشش مبلغ مورد نیاز براي ارائه مفاصا حساب نهایي نزد كارفرما باقي خواهد ماند و پیمانكار تا قبل از ارائه مفاصا حساب فوق
حق مطالبه  %5نگهداري شده و صورت وضعیت هاي قرارداد را نخواهد داشت.
 : 3-7در صورتیكه پیمانكار مطابق ماده  38قانون تأمین اجتماعي عمل نكند و نتیجتاً بابت اجراي قرارداد حاضر مبالغي به
سازمان تأمین اجتماعي بدهكار شود و طبق مقررات و قوانین جاري كشور این بدهي از كارفرما مطالبه و دریافت شود  ،كارفرما
حق خواهد داشت نسبت به وصول ضمانتنامه مذكور در ماده  8قرارداد اقدام نماید .

ماده  – 8تضامین قرارداد :
 :1-8پیمانكار حداكثر ظرف  10روز از تاریخ امضاي قرارداد یك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي بدون قید و شرط و غیر قابل فسخ و
قابل تمدید از سوي شركت  ،...................معادل  %10كل بار مالي قرارداد به مبلغ ......................................
(  ) ..........................................ریال به عنوان تضمین انجام تعهدات مفاد و شرایط قرارداد حاضر بعنوان وثیقـه نزد كارفرما قرار
خواهد داد  ،در صورتیكه پیمانكار موفق به انجام تعهـدات خود طبق مواد و شرایط مندرج در قرارداد حاضر گردد این ضمانتنامه
به سود كارفرما ضبط خواهد شد  .در صورتي كه در مدت مقرر پیمانكار موفق به ارائه ضمانتنامه مزبور نگردد  ،قرارداد از طرف
كارفرما و بدون مراجعه به مراجع قضایي فسخ و ضمانت شركت در مناقصه پیمانكار به نفع كارفرما ضبط مي گردد و پیمانكار حق
اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نماید .
 :2-8ترخیص سپرده فوق الذكر پس از صدور گواهي نامه پایان كار نهایي و با تأیید نماینده كارفرما در صورت نداشتن هر گونه
بدهي و انجام كلیه تعهدات صورت خواهد گرفت.
 :3-8در صورتیكه در هر زمان پیمانكار از انجام تعهدات متقبله قرارداد حاضر امتناع ورزد كه تشخیص آن بر عهده كارفرما و بدون
نیاز به مراجعه به مراجع قضائي و غیر قابل اعتراض از سوي پیمانكار مي باشد  ،كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را با اخطار
قبلي  ،ظرف مدت  30روز فسخ نماید .كارفرما در صورت اقدام به چنین عملي حق خواهد داشت سپرده انجام تعهدات پیمانكار را
به نفع خود ضبط نماید و این عمل هیچگونه خدشه و خللي به سایر حقوق حقه كارفرما كه ممكن است در نتیجه عقد و اجراي
قرارداد حاضر در مدت قبل از فسخ آن حاصل شده باشد  ،وارد نخواهد ساخت .بدیهي است در صورتیكه خسارت وارده كه به
تشخیص كارفرما تعیین گردیده است  ،بیش از مبلغ ضمانتنامه باشد كارفرما حق برداشت مازاد آنرا به تشخیص خود از سایر
مطالبات پیمانكار خواهد داشت و پیمانكار حق اعتراض را از خود سلب مي نماید .
 :4-8از هر پرداخت به پیمانكار  % 10بابت ضمانت حسن انجام كار كسر مي گردد كه در پایان هر دوره سه ماهه با درخواست
كتبي پیمانكار و با تأیید نماینده كارفرما به پیمانكار عودت مي گردد.

ماده  – 9نمایندگان کارفرما :
 : 9-1مسئولیت نظارت بر اجراي موضوع قرارداد به عهده مدیریت تأمین و تداركات  ،نظارت بر كیفیت موضوع قرارداد واحد
كنترل كیفیت شركت  ...................مي باشد  .بدیهي است نمایندگان مستقیم ادارات مذكور  ،جهت انجام هماهنگي هاي سریعتر
بصورت مكتوب توسط آن اداره به پیمانكار معرفي خواهد شد.
 : 9-2نماینده كارفرما ( مدیریت تأمین و تداركات ) در پایان هر دوره صورت كاركرد پیمانكار را بر اساس مفاد و شرایط قرارداد
مطابق با بند  4-1و انجام كنترل هاي بند  9-1و پس از تأیید كتبي  ،جهت پرداخت به امور مالي ارسال مي نماید .
 : 9-3پیمانكار بایستي قبل از شروع قرارداد به هزینه خود یك نفر نماینده تام االختیار به عنوان سرپرست و نماینده  HSEكه از
تجربیات كاري مرتبط با خدمات تحت قرارداد هم بهره مند باشد و قبالً نیز صالحیت كاري و فني ایشان به تأیید نماینده كارفرما

رسیده باشد را در تمامي مدت قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز كارفرما بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد حاضر و اسناد
منضم به آن جهت هماهنگي بكار بگمارد  .نماینده مزبور بایستي در تمامي
ساعات كاري در محل پاالیشگاه ...................حضور داشته باشد  .ضمناً نامبرده مي بایست در مواقع اضطراري و در ساعات غیر
ادا ري و ایام تعطیالت در دسترس باشد  ،به نحویكه پس از تماس تلفني كارفرما حداكثر ظرف مدت  2ساعت در محل پاالیشگاه
 ...................جهت پاسخگویي به كارفرما و انجام خدمات مورد نیاز حضور بهم رساند و از این بابت هیچگونه وجهي به پیمانكار
پرداخت نمي شود  .بدیهي است در صورت عدم حضور نماینده پیمانكار در ساعات تعیین شده فوق الذكر یا در مواقع اضطراري
بشرح مورد اشاره  ،كارفرما بر طبق ماده  15قرارداد با پیمانكار رفتار خواهد نمود.
تبصره  : 1پیمانكار مي تواند به تشخیص خود از خدمات دو نفر در امر نماینده تام االختیار استفاده نماید  ،اما وجه جداگانه
پرداخت نخواهد شد .
 : 9-4پیمانكار متعهد است در ابتداي قرارداد  ،نماینده خود را به منظور فراگیري آموزش هاي الزم در زمینه ایمني به مدیریت
 HSEكارفرما معرفي نماید و نامبرده موظف است با سركشي به كاركنان پیمانكار اصول ایمني را به آنان آموزش دهد تا در
هنگام انجام كار رعایت نكات و اصول ایمني را با در نظر گرفتن دستورالعمل بنمایند .بدیهي است هزینه عواقب و خسارات ناشي
از عدم رعایت نكات و اصول ایمني توسط كاركنان پیمانكار به عهده و هزینه پیمانكار است و كارفرما در این خصوص هیچگونه
مسئولیتي را نمي پذیرد و پیمانكار حق هرگونه ادعا یا اعتراضي را در این خصوص از خود سلب مي نماید و پیمانكار مسئولیت
حسن انجام كار كاركنان پیمانكار را بر عهده خواهد داشت .

ماده  – 10رفع اختالف :
در صورت بروز اختالف در تفسیر و اجراي هر یك از مفاد این قرارداد  ،ابتدا كوشش خواهد شد مورد اختالف با توافق طرفین و
بصورت دوستانه حل و فصل گردد و در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق مراجع قضایي حل و فصل خواهد شد .

ماده  – 11تعدیل :
چنانچه با ادله مستدل براي كارفرما محرز گردد كه نرخ حمل كاال افزایش و كاهش یافته است  ،بررسي هاي الزم جهت تعدیل
نرخ قرارداد براي مدت معین انجام خواهدشد .تعدیل نرخ قرارداد پس ازتصویب كارفرما واعالم كتبي به پیمانكار قابل اجرا مي باشد.
تبصره  : 2مقرر گشت كارفرما در صورت صالحدید مي تواند نسبت به واگذاري عملیات حمل تا سقف  %90براي هر مسیر با رعایت
مواد  1و  13و لیست پیوست اقدام نموده و قرارداد حمل را با هر شخص دیگري منعقد نماید .

ماده  – 12افزایش و کاهش حجم قرارداد :
كارفرما حق خواهد داشت كار و خدمات موضوع قرارداد را با همین نرخ و شرایط به میزان حداكثر  %25افزایش و یا كاهش دهد
و پیمانكار متعهد به قبول آن است و بدیهي است مطالبات پیمانكار بر این اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد  .این مقدار
كاهش و افزایش به هرحال باعث حذف یك یا تعدادي از اقالم مورد قرارداد نخواهد شد.

ماده  – 13حوادث قهری و غیره مترقبه ( فورس ماژور) :
فورس ماژور به وقایعي اطالق مي شود كه جلوگیري از آن وقایع از حیطه كنترل هر یك از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان
حدوث آنها قابل پیش بیني و یا پیشگیري نبوده و انجام هر گونه عمل منطقي براي مقابله با آنها غیر ممكن خواهد بود چنانچه
عدم انجام كار یا تأخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یك از طرفین قرارداد بعلت شرایط فورس ماژور بوجود آید  ،هیچگونه حقي را
براي هر یك از طرفین در مورد طرح ادعاي خسارت در نتیجه ایجاد صدمه یا تعدیل قیمت قرارداد و یا انجام تعهدات متقبله از
ناحیه هر یك از طرفین قرارداد كه طبق مواد و شرایط قرارداد تعیین گردیده  ،ایجاد نخواهد كرد  .در صورتي كه این مدت  45روز
به طول انجامد هر یك از طرفین مي تواند با اعالم  15روزه به صورت كتبي قرارداد را فسخ نماید و طرفین ملزم به تسویه حساب
با یكدیگر ظرف  7روز خواهند بود ( .فورس ماژور شامل  :جنگ  ،زلزله  ،سیل ،طوفان  ،برف و یخبندان و امثالهم و هر حالت كه
خارج از كنترل مي باشد ) .

ماده  – 14استرداد تانکرها :
پیمانكار مكلف است هر زمان كارفرما درخواست استرداد تانكرها را داشته باشد  ،ظرف مدت  48ساعت تانكرها را از سرویس خارج
و متوقف نماید و پس از سرویس و به روز رساني تانكرها طبق قرارداد صحیح و سالم در زمان اعالم شده كارفرما به وي تحویل
نماید  .در غیر اینصورت عالوه بر ضبط تضامین  ،در صورت لزوم مطالبات پیمانكار به عنوان بخشي از خسارت  ،به نفع كارفرما
ضبط مي گردد و پیمانكار از لحاظ قضائي و كیفري نیز قابل تعقیب بوده و به ازاي هر روز تأخیر در استرداد هر تانكر  ،مبلغ
 950.000ریال اجرت المثل نیز بر عهده اش مي باشد كه كارفرما مي تواند آن را از هر طریق وصول نماید و این موضوع نافي حق
كارفرما در طرح دعوي حقوقي و كیفري علیه پیمانكار نخواهد بود .

ماده  – 15فسخ قرارداد :
كارفرما حق خواهد داشت هر زمان كه صالح بداند با تسلیم اخطار كتبي قبلي  30روزه  ،قرارداد حاضر را بموجب تقصیـر پیمانكار (
كه تشخیص آن با كارفرما و بدون نیاز به مراجع قضائي بوده و قطعي و غیر قابل اعتراض از سوي پیمانكار است ) فسخ و نسبت به
ضبط تضمین انجام تعهدات و سایر مطالبات پیمانكار اقدام نماید و پیمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نموده و
مكلف به استرداد تانكرهاي اماني در اختیار ظرف مدت  3روز از تاریخ فسخ معامله مي باشد  .در غیراینصورت عالوه بر مسئولیت
جبران خسارت وارده به تشخیص كارفرما كه از محل تضامین و یا مطالبات پیمانكار قابل برداشت است پیمانكار حق هر گونه
اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نماید .

ماده  – 16نشانی طرفین قرارداد و اخطارها :
نشاني طرفین قرارداد همان است كه در صدر سند قرارداد آمده است  ،هر گونه اخطار كتبي و نامه و اوراق اظهار نامه از سوي
طرفین قرارداد به یكدیگر باید شخصاً توسط نماینده یكي از طرفین قرارداد به دیگري و در مقابل أخذ رسید تسلیم گردد و در

صورتیكه این نشاني ها تغییر كند  ،طرفین متعهدند كه نشاني جدید خود را بالفاصله كتباً اطالع دهند و در صورتیكه به این تعهد
عمل نشود هر نامه و اخطاري كه از طرفین به وسیله نامه رسان و یا پست سفارشي به اقامتگاه سابق ارسال شود ابالغ شده تلقي
خواهد گردید .

ماده  – 17دقت و کوشش
پیمانكار باید تعهدات ناشي از این قرارداد را با بكار بردن بهترین روش ها و اصول متداول و بر اساس استانداردهاي تخصـصي و
حرفه اي معمول انجام دهد.پیمانكار بـایـدبراي انجـام وظایف مذكور دراین قرارداد حداكثر مهارت،دقت وجدیت خود را بكار برد.

ماده  – 18رعایت استانداردهای شرکت ..................
كلیه كارها مي بایستي كامالً طبـق استانداردهاي شركت  ...................صورت پذیرد ،در غیر اینصورت كارفرما
مي تواند كار را تا رفع نقیصه متوقف نماید و در این حال نیز پیمانكار مي بایستي كار را در همان مدت تعیین شده تحویل دهد .

ماده  – 19مقررات ایمنی  ،حراستی  ،زیست محیطی و بهداشت محیط کار
پیمانكار و كاركنانش موظف مي باشند مقـررات ایمنـي  ،حراستي  ،الزامات زیست محیطي و همچنیـن مقـررات مربوط به
بهداشت محیـط كار (پیوست  ، ) 3رعایت نمایند و در صورت عدم رعایت الزامات مذكور از طرف پیمانكار و كاركنانش  ،كارفرما بـراي
بار اول بصورت كتبي به پیمانكار اخطـار داده و در مرتبه دوم هزینه هاي خسارات وارده را به تشخیص خود به عالوه ( %100
صددرصد ) جریمه از مطالبات خالص پیمانكار كسر و در صورت استمرار تخلف بیش از دو بار  ،كارفرما مجاز مي باشد  ،نسبت به
فسخ قرارداد فیمابین و ضبط سپرده انجام تعهدات اقدام نماید .

ماده  – 20عدم وجود واسطه
پیمانكار اذعان و اقرار مي نماید جهت انعقاد قرارداد حاضر وجه و یا وعده اي به هیچ یك از كاركنان كارفرما نداده است و در
صورت احراز خالف آن كارفرما عالوه بر حق فسخ فوري قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضائي و ضبط تضامین در اختیار حق
تعقیب كیفري پیمانكار را نیز خواهد داشت.

ماده  -21حدود مسئولیت پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث
پیمانكار مسئول و پاسخگو ي هرگونه دعـاوي اشخاص ثالث ( از جمله كاركنان كارفرما ) در خصوص فوت  ،جرح  ،صدمات وارده ،
هر نوع فقدان  ،اتالف و خسارات وارده به اموال آنان كه ممكن است در اثر فعل و ترک فعل پیمانكار و كاركنانش پیـش آید و یا
ناشي از اجـراي قـرارداد توسط پیمـانـكار و كاركنانش باشد خواهد بود و مطابق " قانون مسئولیت مدني" و یـا سایر قوانین حاكم

منجمله قانون دیات به پیمانكار مراجعه خواهند كرد و كارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتي اعم از كیفري و حقوقي نخواهد
داشت  .اخذ پوشش كامل كلوز  ( 12اشخاص ثالث ) و ارائه یك نسخه بیمه نامه اشخاص به كارفرما جهت بررسي میزان كفایت
پوشش بیمه  ،الزم االجرا مي باشد.

ماده  – 22تاریخ شروع بکار ( شروع مدت قرارداد )
تاریخ شروع بكار تاریخي است كه كتبـاً از طـرف كارفرما جهت شـروع بكار به پیمانكار ابـالغ مي شود و پیمانكار مي بایست پس
از ابالغ آن نسبت به انجام كار طبق قرارداد اقدام نماید  .در صورت تأخیر پیمانكار در شروع بكار  ،به ازاي هر روز  %1مبلغ قرارداد
جریمه به وي تعلق مي گیرد كه از محل مطالبات و سپرده انجام تعهدات قابل برداشت مي باشد  .چنانچه این تأخیر بیش از  10روز
به طول انجامد  ،كارفرما عالوه بر فسخ قرارداد حق ضبط سپرده انجام تعهدات را خواهد داشت .چنانچه كارفرما به هر دلیل پس از
اعتبـار قـرارداد و تا قبل از تاریخ ابالغ شروع بكار انصراف خود را از انجام كارهاي تحت قرارداد به پیمانكار اعالم نماید  ،پیمانكار
هیچگونه حقي جهت طرح ادعاي ضرر و زیان و یا مطالبه وجهي به هر عنوان نخواهد داشت  ،ولي كارفرما ادعاي پیمانكار بابت
هزینه بانكي جهت تهیه و صدور ضمانتنامه انجام تعهدات را در صورت وجود چنین ضمانت نامهاي مورد بررسي قرار خواهد داد.

ماده  – 23حفظ اسرار
پیمانكار متعهد مي گردد كلیه اطالعات دریافتي از كارفرما را در طول مدت قرارداد و پس از آن محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن
خودداري نماید  ،در غیر این صورت عالوه بر مسئولیت جبران خسارت  ،مسئولیت كیفري نیز خواهد داشت.
این قرارداد در  23ماده و  2تبصره و در چهار نسخه با اعتبار واحد تنظیم  ،امضاء و مبادله گردیده است.
شركت  (...................كارفرما )

شركت  ( ......................پیمانكار )

امضاء :

امضاء :

تاریخ :

تاریخ :

( پیوست )1
جدول آحاد و بهاء
شرح عملیات

مسیر

تناژ تقریبي نرخ حمل
قابل حمل

به ازاء هر تن

مبلغ كل

پاالیشگاه ...................به تهران و بالعكس
پاالیشگاه ...................به مشهد و بالعكس
پاالیشگاه ...................به تبریز و بالعكس
پاالیشگاه ...................به شهرک صنعتي سه راه مباركه و
حمل روغن نهایي
با
تانكر  4مواد

بالعكس
پاالیشگاه ...................به شهرک صنعتي مورچه خورت و
بالعكس
پاالیشگاه ...................به تهران ( مگا موتور ) حواله فروش
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و حواله فروش
پاالیشگاه ...................به كاشان و بالعكس
پاالیشگاه ...................به نجف آباد و بالعكس
( حواله فروش ) پاالیشگاه ...................به گناوه و بالعكس

جمع
 پیمانكار متعهد مي گردد در قبال استفاده از تریلرتانكرهاي كارفرما  ،در كرایه حمل محصوالتي كه با این تانكرها حمل مي نماید ،به میزان  6درصد در كرایه حمل توافق شده در جدول فوق تخفیف دهد .
 كارفرما اختیار دارد تا میزان  %90مقدار موضوع قرارداد را به دیگري واگذار نماید و پیمانكار در این خصوص هیچ اعتراضي نداشتهو حق هر گونه ادعایي را از خود سلب و ساقط مي نماید .

