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 فهرست مفاد قرارداد 
 ماده يك ـ موضوع قرارداد

 ماده دو ـ مدت قرارداد

 ماده سه ـ مبلغ قرارداد

 ماده  چهار ـ دستگاه نظارت  

 ماده  پنج ـ افزايش يا كاهش قرارداد

 یدات پیمانکارياده  شش ـ تام

 ماده هفت ـ سپرده حسن انجام تعهدات

 ماده  هشت  ـ سپرده حسن انجام كار  

 ماده  نه ـ شرايط پرداخت  

 ماده ده ـ كسور قانوني    

 ماده  يازده ـ تعهدات پیمانکار

 تغییر مدت قرارداد  -ماده  دوازده 

 ماده  سیزده ـ عدم واگذاري قرارداد

 ده  ـ قوانین كار و بیمه هاي تأمین اجتماعي و حفاظت فني و مالیاتهاماده  چهار

 ماده  پانزده ـ حوادث قهريه

 ماده شانزده ـ خاتمه قرارداد

 ماده  هفده ـ جرائم

 ماده  هجده ـ فسخ قرارداد  

 ماده  نوزده ـ ايمني و بهداشت شغلي و مسائل زيست محیطي  

 ماده  بیست ـ اختالفات  

 ويك ـ نشاني طرفینماده  بیست 
 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات -ماده بیست و دو 

 ـ ضمائم قرارداد   وسهماده  بیست 
  خودروهالیست  –پیوست شماره يك

  سرويسهاي بین شهري  يمنيچك لیست بازرسي ا -دوپیوست شماره 
 ريز قیمت -سهپیوست شماره 

 فرم مشخصات اطالعات طرف قرارداد -چهارپیوست شماره 
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و كداقتصـادي   21745خـا(  بـه شـماره ثبـت  سـهاميمديريت تولید برق زاگرس كوثر)اين قرارداد بین شركت 

بـه نماينـدگي  نامیده میشـود كارفرماكه از اين پس در اين قرارداد  10101351986و شناسه ملي   411453438999

و  مـديره از يـك طـرفهیـأت  پـور رئـیسذبیح مرادو  و نايب رئیس هیأت مديره عامل حیدر عباسي مدير آقايان

بـه شـماره ملـي  0000000000آقـاي بـه نماينـدگي  00/00/0000تاريخ  00به شماره ثبت )پروانه   0000000000

 كه در اين قرارداد پیمانکار نامیده مي شود از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد.  0000000

 ماده يك ـ موضوع قرارداد 

مینـي خودرو هاي نیروگاه زاگرس كوثر با  اياب و ذهاب پرسنل خدماترداد عبارتست از : انجام موضوع قرا     

و باالتر و با امکانات مناسب سرمايشي و گرمايشي، طبق شرايط ذكر شده در پیوسـت  1390مدل  يو سوار بوس

 شماره يك قرارداد . 

 ماده دوـ مدت قرارداد

 .  مي باشدبوده كه با توافق طرفین قابل تمديد  30/08/99لغايت  01/09/98 مدت اجراي اين  قرارداد از تاريخ     

 ماده سه ـ  مبلغ قرارداد 

گردد كه مي حروف  برآوردريال )ب میلیون 00و  00و  00ريال ) بعدد   و  0،000،000،000 قراردادمبلغ اين     

قرارداد تعیین  3ج در فرم پیوست شماره بیني تعداد سرويسهاي مورد نیاز و ريز قیمتهاي مندر براساس پیش

 گرديده است.

، با درخواست پیمانکار و توافق خودروهاي موضوع قراردادنرخ سوخت : درصورت تغییر رسمي  1 تبصره 

 ارداد اقدام خواهد شد.كارفرما، متناسباً با تشخیص كارفرما نسبت به تعديل قر
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ا )نه تغییر مسیر  با توافق پیمانکار و دستگاه نظارت، : در صورت اضافه شدن مسیري به سرويس ه 2تبصره 

 ي گردد.ممبلغ آن به پیمانکار پرداخت 

 ماده  چهارـ دستگاه نظارت  

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پیمانکار بر طبق اين قرارداد تقبـل نمـوده اسـت از طـرف كارفرمـا بعهـده اداره     

باشد كه در اين قرارداد دستگاه نظـارت نامیـده مـي شـود و  مي زاگرس كوثر تولید برق شركت مديريتخدمات 

كارفرما حق دارد هر گونه كنترل و بازرسي را كه الزم بداند از طريق دستگاه نظارت بعمل آورد و انجام بازرسـي 

 هاي مختلف رافع مسئولیت هاي پیمانکار نخواهد شد. 

 ماده پنج ـ افزايش يا كاهش قرارداد 

قرارداد را كاهش يا افزايش دهد  و مبلغ درصد مدت 25اند با اطالع كتبي به پیمانکار تا میزان كارفرما مي تو     

، پذيرش آن بوده و در صورت خودداري. لذا پیمانکار ملزم به قرارداد و قیمت واحد تغییر يابد بدون آنکه شرايط

. بديهي است در صورت تحقق تغییرات واستي از مبلغ قرارداد كسر نمايدتواند به میزان تغییر درخميكارفرما 

 موضوع اين ماده مبلغ كل قرارداد متناسباً تغییر مي يابد. 

 يدات پيمانكار    يماده شش  ـ تا

ـ پیمانکار تأيید مي نمايد كه قرارداد و كلیه اسناد و مدارك آن را كامالً مطالعه نموده و دامنه قرارداد و 1    

 ررسي و شناسائي نموده است . الزامات تعريف شده در آن را ب

ـ پیمانکار تأيید مي نمايد كه دانش و تخصص و ساير نیازمنديهاي الزم جهت ايفاي تعهدات قراردادي خود 2    

 را بر اساس مفاد قرارداد در اختیار دارد يا مي تواند آنها را تأمین نمايد . 
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، قانون قانون كار ، قانون تأمین اجتماعيقانون تجارت ،  ـ پیمانکار تأيید مي نمايد به قوانین كشوري از جمله3    

مالیاتها و ساير قوانین و مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با موضوع قرارداد وقوف كامل داشته و در زمان عقد 

 . نها بر تعهدات خود آگاه بوده استقرارداد از تأثیرات آ

، تأمین اجتماعي وساير هزينه هايي را مالیاتهاي دستمزد،سربار،اي خود اعم از هزينه هكلیه هزينه ـ پیمانکار4    

. در مبلغ قرارداد منظور نموده استاساس قوانین جاري كشور و عرف بعهده وي مي باشد محاسبه كرده و كه بر

 . گونه هزينه اضافي را نخواهد داشتبه استثناي موارد تصريح شده در قرارداد ، پیمانکار حق درخواست هیچ

بدون نیاز به تأمین مالي از طرف كارفرما حداقل تا  ،قرارداد  انجام موضوعتوانايي پیمانکار تأيید مي نمايد  -5

 را دارد.سقف دو ماه 

 ماده  هفت ـ سپرده حسن انجام تعهدات 

ه به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ، پیمانکار موظف است همزمان با مبادله قرارداد يك فقره ضمانتنام     

درصد مبلغ قرارداد به كارفرما تسلیم نمايد و يا معادل مبلغ مذكور را به حساب كارفرما واريز  5 بانکي معادل

نمايد. ضمانتنامه يا سپرده مذكور پس از پايان مدت قرارداد و انجام كامل تعهدات و تسويه حساب با سازمانهاي 

 یمانکار و تأيید دستگاه نظارت آزاد خواهد گرديد . بي پتبا درخواست ك ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعي و

 ماده هشت ـ سپرده حسن انجام كار  

گردد كه سن انجام كار از پیمانکار كسر میدرصد مبلغ آن بعنوان سپرده ح 10در هر مرحله از پرداخت معادل     

یر اين صورت بعد از اتمام و در غ دمیگردعینا به پیمانکار مسترد بخش بودن كار  در صورت رضايت هر شش ماه

 . مدت قرارداد و ارائه مفاصا حساب عودت خواهد شد
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 ماده نه ـ شرايط پرداخت  

حداكثر اساس مفاد قرارداد تنظیم نموده و كه بر ماه گذشته را درپايان هرماه پیمانکار صورت وضعیت يك -1    

 دستگاه نظارت ارائه مي نمايد. تا پنجم ماه بعد به 

كسور قانوني و  ورت تأيید صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت، مبلغ مورد تأيید پس از كسردرص - 2

 قراردادي پرداخت خواهد شد.

تذكر : الزم به توضیح مي باشد كه صورت وضعیت هرماه درصورتي پرداخت خواهد شد كه لیست حق بیمه    

 پرداختي رانندگان به تايید دستگاه نظارت رسیده باشد.

 ـ كسور قانوني  ماده ده

كلیه كسور قانوني كه بنحوي از انحاء به اين قرارداد تعلق مي گیرد بعهده پیمانکار مي باشد و كارفرما كلیه      

آن مي باشد را از مبلغ هرصورت وضعیت پیمانکار كسر مي  كسوري كه طبق مقررات جاري كشور مکلف به كسر

حق بیمه قرارداد از صورت وضعیت كسر مي  سپردهصد بعنوان در 5میزان ه نمايد كه دراين خصو( كارفرما ب

بديهي است در  نمايد. پرداخت آخرين صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه مي باشد.

 درصد حق بیمه مذكور به پیمانکار پرداخت مي شود.  5صورت ارائه مفاصا حساب بیمه ،

 ماده يازده ـ تعهدات پيمانكار 

پیمانکار موظف است هر  .ر مرتب و در زمان مشخص انجام دهدنکار بايستي سرويس هاي مربوطه را بطوپیما .1

كه توسط دستگاه نظارت )واحد  را طبق برنامه تنظیمي روز صبح و بعد از ظهر سرويس اياب و ذهاب پرسنل
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پیمانکار موظف به انجام  خدمات  اعالم میگردد ، انجام دهد )در صورت تغییر در ساعات كاري فعلي نیروگاه،

  امورات محوله طبق ساعات كار جديد مي باشد

و باالتر كه از لحاظ  1390مدل سال  خودروهاي میني بوس و سواريپیمانکار مؤظف است نسبت به تأمین  .2

فاقد عیب و نقص بوده و  چراغهاي جلو و عقب میني بوس، چرخها ،وضعیت فني موتور، گیربکس، جلوبندي

یت ايمني و بهداشتي آنها كامل باشد اقدام نمايد، بطوريکه داراي اتاق سالم، بخاري مناسب، همچنین وضع

كن، الستیك نو، روكش صندلي، پرده، كف پوش سالم، درزگیر شیشه ها و دربها كامالً كولر مناسب، برف پاك

ه تهیه سوخت، الستیك و كارفرما هیچگونه تعهدي نسبت ب.كارفرما برسد دستگاه نظارتبه تأيید سالم بوده و 

 قطعات يدكي را ندارد.

) مذكور   بوده و توسط   2پیمانکار مؤظف است در طول قرارداد فقط از خودروهايي كه داراي شرايط بند  .3

دستگاه نظارت يا نمايندگان كارفرما به تأيید رسیده باشد استفاده نمايد و در صورت تعويض بايستي قبالً 

،   206پیمانکار حق استفاده از خودروهاي ) يگزين را از كارفرما اخذ نمايدجامجوز كتبي جهت خودرو 

  پرايد ، تیبا و ساينا را ندارد.

قادر به  )با تايید دستگاه نظارت  یش بینيدر زمانیکه يکي از خودروهاي پیمانکار بصورت غیر قابل پ .4

یکه داراي شرايط فني و ايمني پیمانکار مؤظف است سريعاً نسبت به تامین خودروئ، سرويس دهي نباشد

مطابق قرارداد و مورد تائید دستگاه نظارت است براي جايگزيني اقدام نمايد بديهي است پذيرش عدم امکان 

در هر صورت و به هر . يکبار در هر ماه امکان پذير است سرويس دهي براي هر خودرو با داليل مورد قبول

 باشد .ويس ها نبوده و جايگزين الزامي ميعلتي پیمانکار مجاز به كاهش در تعداد سر
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در صورتیکه بنا به نیاز كارفرما، تعداد و يا ساعت ورود و خروج  سرويسها تغییر نمايد و يا در مسیرهاي  .5

تعريف شده فعلي تغییري ايجاد گردد پیمانکار مؤظف است طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به انجام خواسته 

 لغي پرداخت نخواهد شد . اقدام و بابت آن هیچگونه مب

 پیمانکار متعهد است كه كلیه قوانین راهنمائي و رانندگي را رعايت نمايد .  .6

پیمانکار مؤظف به اخذ مجوز الزم جهت تردد در سطح شهر و يا مناطق ممنوعه كه نیاز به مجوز خا( از  .7

 ايي و رانندگي را دارد مي باشد .طرف اداره راهنم

يط عمومي كار در جمهوري اسالمي ايران، گواهي عدم سوء اند ضمن داشتن شررانندگان پیمانکار مؤظف .8

پیشینه و اعتیاد را به دستگاه نظارت تحويل دهند؛ همچنین در طول مدت سرويس دهي شئونات اداري و 

شعائر اسالمي را رعايت نمايند و در صورتیکه به تشخیص كارفرما هر يك از رانندگان پیمانکار فاقد 

 اشند ، پیمانکار مؤظف به تعويض آنها مي باشد . صالحیت ب

پیمانکار مکلف است ضمن اخذ بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین با كاربري آژانس ) ديه و نقص عضو   و  .9

كارت معاينه فني جهت تمامي خودروهاي سرويس دهنده ؛ اصل و تصوير آن را نیز به دستگاه نظارت ارائه 

 نمايد . 

به صورت شبانه نده تام االختیار وي   مؤظف است در تمام روزها و روزهاي تعطیل رسمي نماي پیمانکار ) يا .10

دقیقه  45حداكثر ظرف مدت  باشد وي درخواستهاي تلفني كارفرما در دفتر آژانس مستقر وجوابگوروز 

 اقدام نمايد)موعد مقرر .نسبت به سرويس دهي 

)حقوق رانندگان  و كسورات قانوني را داشته باشد و   و توان پرداخت هرماه حق پیمان بنیه مالي همچنین  .11

 متعاقباً از كارفرما مطالبه نمايد .

قرارداد ، شناسنامه اي كه فرم آن توسط كارفرما تهیه و اعالم مي  پیمانکار مؤظف است قبل از شروع موضوع .12

كارت خودرو و گواهینامه  ،ز تأيید، بهمراه تصوير بیمه نامهگردد را براي كلیه سرويسهاي خود تهیه و پس ا

 . كور به دستگاه نظارت ارايه نمايدرانندگي سرويس مذ
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حق بکارگیري كاركنان مستقیم و تحت پوشش ساير پیمانکاران وي را  پیمانکار بدون اجازه كتبي كارفرما ، .13

  ندارد.

از نظر همچنین  و داراي آرم آژانسپیمانکار مکلف است خودروهايي كه در اختیار كارفرما قرار مي دهد  .14

 خلي كامالً تمیز و مرتب نمايد.نظافت دا

 .رانندگان پیمانکار بايستي داراي صالحیت اخالقي و اسالمي بوده و مقررات كارفرما را رعايت نمايند .15

در صورت بروز نقص فني در مورد هر كدام از سرويس ها پیمانکار مؤظف به جايگزيني سرويس ديگري   .16

 ك ساعت   با تائید دستگاه نظارت جهت اياب و ذهاب پرسنل مي باشد.  در اسرع وقت ) حداكثر ي

 . 2پیوست شماره ) یمانکار متعهد به رعايت چك لیست پیوست نیز مي باشدپ .17

دارانه به هرشکل ممنوع مي باشد و پیمانکار متعهد میگردد هیچگونه  در ايام انتخابات هرگونه تبلیغات جانب .18

 درج تبلیغات بر روي خودرو نداشته باشد.تبلیغي به شکل چاپ آگهي يا 

اين قرارداد هیچگونه تعهدي مبني بر استخدام را براي كارفرما ايجاد نمي نمايد و همچنین گواهي مبني بر  .19

 جهت رانندگان صادر نخواهد گرديد. اشتغال، به كارگیري و ساير موارد

ه كار خود ادامه دهد ديد بدون افزايش وجه بپیمانکار میبايست بعد از اتمام قرارداد تا تعیین پیمانکار ج .20

  .)حداكثر سه ماه

 باشد.ارائه صالحیت شركت از سوي انجمن صنف مربوطه توسط پیمانکار الزامي مي .21

مسئولیت هرگونه حادثه رانندگي كه منجر به نقص عضو يا احتماالً فوت سرنشین ها گردد به عهده پیمانکار  .22

 ي، مالي و قانوني متوجه كارفرما نخواهد بود. باشد و هیچگونه مسئولیت حقوقمي
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ده پیمانکار هع ايمني و سالمت افراد خود و كاركنان كارفرما در طول مدت قرارداد بهصحت كار،مسئولیت  .23

 باشد.مي

 ماده دوازده ـ تغيير مدت قرارداد 

 در موارد ذيل قرارداد قابل تغییر خواهد بود :      

 قرارداد 15قهريه موضوع ماده  در مورد بروز حوادث -1     

 ـ در صورتیکه برنامه زمانبندي اجراي خدمات موضوع قرارداد تغییر نمايد . 2     

ـ در صورتیکه قوانین و مقررات جديدي وضع و يا محدوديتهايي ايجاد شود كه در برنامه زمانبندي مؤثر 3     

 واقع شود . 

ه و رسیدگي قرارداده و در صورتیکه پیش آمدن اين موارد را مستلزم در موارد فوق كارفرما موضوع را مورد مطالع

 . ت را به پیمانکار ابالغ مي نمايدتغییر مدت قرارداد تشخیص دهد ، اين تغییر مد

 ماده سيزده ـ عدم واگذاري قرارداد 

ضوع اين قرارداد را به پیمانکار بدون اجازه كتبي كارفرما حق واگذاري يا انتقال تمام يا بخشي از تعهدات مو     

اشخا( حقیقي يا حقوقي ديگر ندارد و در صورت تخلف پیمانکار ، كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد و 

 سپرده حسن انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود ضبط نمايد . 

 ماده چهارده ـ قوانين كار و بيمه هاي تأمين اجتماعي و حفاظت فني و مالياتها    

پیمانکار تأيید مي نمايد كه از جمیع قوانین و مقررات مربوط به كار ، بیمه هاي تأمین اجتماعي ، حفاظت       

فني و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها مي باشد . در هر حال 
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ه كارفرما نخواهد بود . كارفرما در اجراي قوانین مزبور مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذكر متوج

 نسبت به اعمال كسور پیش بیني شده از صورتحسابهاي پیمانکار اقدام خواهد نمود . 

هرگاه پس از تاريخ امضاي قرارداد ، در نتیجه تغییر قوانین و مقررات ، نرخ مالیات ، بیمه و يا ساير كسور قانوني 

كه اين تغییر موجب افزايش يا كاهش هزينه هاي قرارداد گردد  نحويه تغییر نمايد ب مربوط به اين قرارداد

 ذيحق به دريافت وجوه افزايش يا كاهش يافته مي باشد . مکلف به پرداخت يا پیمانکار حسب مورد 

 

 ماده پانزده ـ حوادث قهريه     

ر گردد پیمانکار از مسئولیت مبراست مشروط بر در موارد بروز حوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات پیمانکا     

آنکه اينگونه حوادث اوالً : غیر قابل پیش بیني بوده ، ثانیاً : جلوگیري يا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده ، ثالثاً 

 : فعل يا ترك فعل پیمانکار در بروز آن مؤثر نبوده باشد . 

 ا را از بروز اينگونه حوادث مطلع نمايد . پیمانکار مکلف است در اسرع وقت كارفرم      

 ماده شانزده ـ خاتمه قرارداد     

كارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند قرارداد را خاتمه دهد در اينصورت كارفرما مراتب را كتباً به اطالع     

 پیمانکار رسانیده و مهلتي را براي خاتمه دادن به قرارداد تعیین مي نمايد . 

بايست مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل نمايد و در صورت عدم انجام پیمانکار در طول مهلت فوق مي     

تعهدات ، كارفرما مي تواند مطابق ماده هفده قرارداد عمل نمايد . تعهداتي كه پیمانکار تا قبل از ابالغ ختم قرارداد 

داد مستلزم پرداخت هزينه و خساراتي از جانب در مقابل اشخا( ثالث نموده كه در اثر خاتمه دادن به قرار

 پیمانکار به آن اشخا( باشد پس از رسیدگي و تأيید كارفرما به بستانکار منظور مي شود . 
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روز پس از تاريخ خاتمه قرارداد نسبت به ارسال صورتحساب نهائي اقدام خواهد 10پیمانکار ظرف مدت      

فوق را بررسي و مطالبات و بدهي هاي پیمانکار را با در نظر  بروز صورتحسا 30مدت نمود. كارفرما ظرف 

گرفتن  مفاد اين ماده محاسبه و با وي تسويه حساب مي نمايد . به محض انجام تسويه حساب ، تضمین حسن 

 انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد . 

 

 

 ماده هفده ـ جرائم 

است كه اين تشخیص قطعي و موجب اخطار و اعمال  كارفرما و دستگاه نظارتمرجع تشخیص مغايرات نماينده 

 جرائم است و غیر قابل اعتراض مي باشد

  در هر نوبت سرويس توسط پیمانکار دقیقه 20موعد مقرر ) حداكثر تا  دقیقه از 10به ازاء تأخیر بیش از  .1

انه وي كسر خواهد شد و بیش از صورت وضعیت ماهی روزانه سرويس رفت و برگشت يكمبلغي معادل 

اقدام خواهد شد)مالك محاسبه تأخیر پرينت نرم  2دقیقه تأخیر غیبت محسوب و مطابق بند  20از مدت 

 مي باشد . حراستو  افزار حضور و غیاب رانندگان

در صورتیکه هر يك از سرويسها در موعد مقرر انجام نپذيرد ) غیبت   پرسنل آن سرويس با تاكسي  .2

مبلغ نرخ هر نوبت سرويس دهي از  برابر ششدد نموده و هزينه آن بعالوه هزينه اي  معادل تلفني تر

 . وضعیت پیمانکار كسر خواهد گرديد صورت

در صورتیکه هر يك از سرويسهاي پیمانکار از نظر فني و نظم و ترتیب مورد تأئید دستگاه نظارت نباشد  .3

ساعت اقدام به تعويض نکرده  24مانکار ظرف مدت و دستگاه مذكور درخواست تعويض نمايد ولیکن پی
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، اول در هر ماه به ازاء هر سرويس باشد كارفرما مي تواند نسبت به جايگزيني رأساً اقدام و براي مرتبه

 دوازدهو براي مرتبه دوم در هر ماه مبلغي معادل  برابر ششعالوه بر هزينه هاي پرداختي مبلغي معادل 

 4س از صورتحساب پیمانکار كسر نمايد و در صورتیکه مدت جايگزيني بیش از مبلغ نرخ هر سروي برابر

و كلیه سپرده ها  فسخ،  قرارداد بطور يکجانبه 18وه بر جرايم مذكور مطابق ماده روز به طول انجامد عال

 خواهد شد. ضبط

شرايط ذكر شده در  استثنائاً داراي 11ماده  4در صورتیکه هر يك از سرويسهاي پیمانکار با توجه به بند  .4

قرارداد نباشد كارفرما حق دارد براي مرتبه اول ) فقط رفت و يا برگشت در هر ماه   نصف مبلغ نرخ 

  عالوه سرويس دهي را به پیمانکار پرداخت نمايد و براي مرتبه دوم ) فقط رفت و يا برگشت در هر ماه 

يك سرويس از صورتحساب پیمانکار كسر نرخ  برابر ششمعادل ، جريمه اي بر عدم پرداخت حق الزحمه

 نمايد و در صورت تکرار مطابق بند سه با پیمانکار برخورد خواهد نمود . 

با توجه به اينکه مسیرها از طرف دستگاه نظارت بصورت كتبي به پیمانکار ابالغ مي گردد در صورتیکه از  .5

نرخ آن سرويس بعنوان جريمه از  برابر ششطرف رانندگان تغییري در مسیر بوجود آيد مبلغي معادل 

 پیمانکار كسر خواهد شد . 

در صورتي كه پیمانکار در انجام هر يك از سرويسها از خودرويي كه فاقد بیمه نامه سرنشین باشد استفاده  .6

و براي مرتبه  برابر ششنمايد كارفرما حق دارد عالوه بر عدم پرداخت حق الزحمه براي مرتبه اول معادل 

قرارداد   از صورت  3نرخ مدت سرويس دهي ) نرخ مندرج در پیوست شماره  برابر وازدهدمعادل دوم 

 قرارداد فسخ خواهد شد.  18پیمانکار كسر نمايد و در صورت تکرار مطابق ماده وضعیت 
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، براي  11ماده  4و همچنین در مواقع تغییر سرويسها موضوع بند  11ماده  9در صورت عدم رعايت بند  .7

سرويس و براي روز دوم  روز ، معادل قیمت يكدر تحويل مدارك هر يك از سرويسهاركرد روز اول دي

 روز روز سوم ديركرد معادل سه برابر قیمت يك سرويس و براي روز ديركرد معادل دو برابر قیمت يك

آن مسیر جريمه از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد و در صورت عدم ارائه مدارك سرويس 

روز ، كارفرما مي تواند بر اساس مبلغ محاسبه شده جهت تأخیر سه روز نسبت به ادامه جريمه  پس از سه

  اقدام نمايد. به همراه ضبط كلیه سپرده ها قرارداد 18ماده  2نمودن پیمانکار اقدام نموده و يا برابر بند 

ا زمان اخذ ، تي كارفرماطالع و اخذ تأيیديه كتبدر صورت جايگزيني و تغییر هر يك از سرويسها بدون ا .8

 برابر شش، جريمه اي معادل عدم پرداخت هزينه سرويسهاي مذكور، عالوه بر تأيیديه دستگاه نظارت

هزينه هر سرويس از صورت وضعیت پیمانکار كسر خواهد شد و در صورت ادامه روند فوق پس از 

 قرارداد اقدام مي گردد.  18ماده  2مدت چهار روز ، برابر بند 

تأمین خودروهاي درخواستي تأخیر نمايد كارفرما حق دارد جهت تأخیرات تا  ورتي كه پیمانکار دردر ص .9

جريمه اي معادل سه برابر و براي تأخیرات بیش از يك ساعت جريمه اي معادل چهار برابر  يك ساعت

ار كسر نرخ مدت تأخیر با توجه به شرايط و مبلغ قید شده در پیوست قرارداد از صورتحساب پیمانک

 نمايد.

و يا  1390در صورتي كه پیمانکار در انجام هر يك از سرويس ها از خودرويي كه مدل آن پائین تر از  .10

قرارداد باشد استفاده نمايد كارفرما حق دارد عالوه بر عدم  11ماده  دوفاقد شريط فني قید شده در بند 

دو برابر مدت سرويس دهي )قید ادل معپرداخت حق الزحمه سرويس مذكور براي مرتبه اول جريمه اي 
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نرخ مدت سرويس  شش برابر و براي مرتبه دوم و يا تکرار جريمه اي معادل شده در پیوست قرارداد 

 دهي ) قید شده در پیوست قرارداد   از صورتحساب پیمانکار كسر نمايد. 

كه فاقد شرايط مندرج در  در صورتي كه پیمانکار در انجام هر يك از سرويس ها از خودرويي استفاده كند .11

و براي مرتبه دوم و با  دو برابرمرتبه اول معادل قرارداد باشد كارفرما حق دارد براي  11بند دو و سه ماده 

برابر نرخ مدت سرويس دهي ) نرخ مندرج در پیوست قرارداد   از صورتحساب شش تکرار معادل 

 پیمانکار كسر نمايد. 

بند شئونات اداري و شعائر اسالمي را رعايت  11ماده  بند هشت مطابق ردر صورتي كه رانندگان پیمانکا .12

مرتبه تعويض راننده و در اجبار به و  كتبي دوم اخطار مرتبه ،اول تذكر كتبي به پیمانکار  در مرتبه ننمايد،

 .اقدام خواهد شد 6بند  18مطابق مادهسوم 

 ماده هجده ـ فسخ قرارداد  

ذيل بدون نیاز به مراجعه به محاكم صالحه و بطور يك طرفه توسط كارفرما قابل فسخ  اين قرارداد در موارد     

 :  گرددو كلیه سپرده هاي اين قرارداد ضبط مي مي باشد

 ـ عدم اجراي قرارداد حداكثر تا دو روز پس از تاريخ شروع قرارداد . 1     

 رداد پس از چهار روز از زمان ابالغ كتبي . ید مطابق قرايـ عدم تأمین هر يك از خودروهاي مورد تأ2     

 در طول مدت قرارداد . 17ماده  6 عدم تأمین بیمه نامه سرنشین پس از دو بار اعمال جريمه با توجه به بند -3     

 ـ تأخیر بیش از پانزده ساعت در هر ماه . 4     

 ـ واگذاري موضوع قرارداد به غیر بدون مجوز كتبي كارفرما .5     

 عدم توانايي پیمانکار در انجام خدمات موضوع قراردارد به تشخیص كارفرما. -6     
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هر گاه كارفرما قرارداد را به يکي از علل مشروحه فوق فسخ كند بدون احتیاج به انجام تشريفات قضائي،      

خسارات احتمالي خود را  ؛قرارداد   22 و ماده 7 موضوع ماده ،قرارداد عالوه بر ضبط سپرده حسن انجام تعهدات

از محل مطالبات و ساير سپرده هاي پیمانکار جبران مي نمايد . در هر صورت پیمانکار مسئول جبران زيان وارده 

 به كارفرما مي باشد . 

 اده نوزده ـ ايمني و بهداشت شغلي و مسائل زيست محيطي  م

ظارت الزم به كاركنان تحت سرپرستي خود در پیمانکار متعهد است نسبت به اطالع رساني و كنترل و ن     

و رعايت مسائل  OHSAS18001محوطه نیروگاه و رعايت مسائل ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد 

اقدام و راهنمائیها و دستورات كارفرما در اين خصو( را دقیقاً  iso14001زيست محیطي بر اساس استاندارد 

ر موظف است كه خود و كاركنانش مقررات ايمني و انتظامي معموله در محل رعايت نمايد و همچنین پیمانکا

انجام كار را بطور كامل رعايت نمايند و چنانچه حین انجام عملیات موضوع قرارداد بدلیل قصور يا تخلف 

ور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت خسارات و آسیبي به اموال ، تاسیسات و كاركنان محل انجام كار و بط

 . ل جبران زيانهاي وارده خواهد بودكلي به هر شخص ثالثي وارد گردد پیمانکار مسؤو

 ماده بيست ـ اختالفات  

انحالل و  اياجراء  ايدر خصو( انعقاد  نکهيبه عنوان توافق مستقل از قرارداد، هرگونه ادعا و اختالف اعم از ا

 ليتحو ايدر انجام و  يقصور ايكه اشکال  يدرصورت ايآن باشد  ریمفاد و غ يو اجرا ریاز تفس يمسائل ناش

كوثر به  يسازمان اقتصاد ياداره حقوق يق داورياز طر د،يآ شیپرداخت موضوع معامله پ ايموضوع معامله و 

- 8نهم، پالك نهم، واحد چهار به شماره تماس  ابانیخ ر،یاحمد قص ابانیخ ن،یآرژانت دانی: تهران، م ينشان

 يداراست و مدت زمان  داور زیرا ن نیطرف انیمصالحه و سازش م اریگردد. داور اخت يل محل و فص 88726497
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 میو ن كي)حداكثر  گريدو دوره شش ماهه د يداور برا صیباشد به حسب تشخ يداور م لقبو خيشش ماه از تار

 ايو( ورود ثالث و اعالم موافقت خود را در خص اریاخت نیاست. ضمناً طرف ديسال  راساً توسط داور قابل تمد

فقره  كيدر  نکهينمودند، صرف نظر از ا ضي  به داور تفويحقوق اي يقیجلب ثالث) اعم از هر شخص حق

پست  قيو الزم االجرا بوده از طر يقطع نیطرف يداور مذكور برا میدر اختالفات متعدد. تصم اياختالف باشد 

 ياست گواه يهيداد حاضر ارسال و ابالغ خواهد شد. بدمندرج در قرار نیطرف ياظهارنامه به نشان ايو  يسفارش

بر  يخود را دارد . حق الزحمه داور ياست و آثار قانون غابالغ اظهارنامه به منزله ابال يگواه ايمامور پست و 

و  يكارشناس نهياعم از حق الزحمه داور، هز يداور يها نهيهز يگردد و تمام يم نییتع هيیاساس تعرفه قوه قضا

شده از  ادي يها نهيطرف دوم هز تیباشد. در صورت محکوم يم يداور يرا همی/ علهیبر عهده محکوم عل رهیغ

قابل  يطرق قانون رياز سا ايقابل كسر و احتساب و  يو نیتضام ايطرف دوم نزد طرف اول و  طالباتهرگونه م

 يبا نظر داور م يدگیرس باتیتتر هیو كل ي  داوريجلسات )احتمال لیمحل تشک نییباشد ضمناً تع يمطالبه م

قرارداد  نياز ا يقسمت ايتمام  نبطال ايابطال  ايمستقل در قرارداد بوده در صورت انحالل  يباشد. توافق داور

 است يكماكان به قوت خود باق يتوافق داور

 چگونهیرابطه ه نيقرارداد بوده و درا نياشخا( ثالث در رابطه با ا ياحتمال يدعاو يجوابگو پیمانکار:  تبصره

 باشد. ينم كارفرمامتوجه   يتیمسئول

 ماده بيست ويك ـ نشاني طرفين 

و  34642830و تلفن  6744164362پستي  كدجاده كرمانشاه ـ همدان ،  25نشاني كارفرما: كرمانشاه كیلومتر       

 083-34642831دورنگار 

 ...............................نشاني پیمانکار :       
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طرفین متعهد مي شوند هرگونه تغییر نشاني را ظرف مدت يك هفته به طرف ديگر اعالم نمايند ، در غیر      

 اينصورت كلیه اوراق و مکاتبات ارسالي به نشاني هاي فوق الذكر ابالغ شده تلقي مي گردد . 

 قرارداد تضمينماده بيست و دوـ 

ريال بابت تضمین حسن  000.000.000.000 به مبلغ .........د نز ---به موجب اين قرارداد چك شماره         

 باشد.رداد تحويل امور مالي كارفرما ميانجام تعهدات قرارداد از پیمانکار دريافت و تا پايان مدت تضمین قرا

 ـ ضمائم قرارداد سه ماده بيست و 

 ضمائم اين قرارداد كه جزء الينفك آن مي باشد عبارتست از :      

 مسیرهاي پرسنل روزكار نیروگاه زاگرس لیست .1

 شرايط زماني سرويس پرسنل روزكار .2

 سرويسهاي بین شهري  يمنيچك لیست بازرسي ا .3

 جدول ريز قیمت ها .4

 مشخصات واطالعات .5

پیوست تنظیم گرديده كه يك نسخه آن پس از  5تبصره و  2ماده ،  23اين قرارداد در سه نسخه با       

 گردد. كلیه نسخ قرارداد حکم واحد دارند. امضاء تحويل پیمانکار مي

 0000000000000  مديريت توليد برق زاگرس كوثرشركت 

  حيدر عباسي

 ت مديرهو نائب رئيس هيئ مدير عامل
 00000000000000000 

 ذبيح مرادپور 

 رئيس هيئت مديره
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 ميني بوس و سواري پرسنل روزكار :سرويس اياب ذهاب با 

 دستگاه خودرو سواري ثابت جهت سرويس پرسنل روزكار 4ي بوس و دستگاه مین 4

   16:00و برگشت از نیروگاه ساعت   7:30) ورود پرسنل به نیروگاه ساعت  

 خودرو سواري ثابت پرسنل شيفت:

 شامل :دستگاه خودرو سواري ثابت جهت سرويس پرسنل شیفت  4

 :شیفت اتاق فرمان

  سرويس در ماه 180حدود   -  7:30برگشت از نیروگاه ساعت  و   7:00) ورود پرسنل به نیروگاه ساعت 

  سرويس در ماه 180حدود   - 15:30و برگشت از نیروگاه ساعت   15:00) ورود پرسنل به نیروگاه ساعت 

 و خدمات : حراست و سوخت

  ويس در ماهسر 120حدود   - 07:30و برگشت از نیروگاه ساعت   07:00) ورود پرسنل به نیروگاه ساعت 

  سرويس در ماه 120حدود   - 19:30و برگشت از نیروگاه ساعت   19:00) ورود پرسنل به نیروگاه ساعت 

 خودرو سواري فراخوان :

اقـدام  در محـل سـرويس دهـي بـهدقیقه نسبت  45، حداكثر ظرف مدت  در هر ساعت شبانه روز پس از برقراري تماس تلفني -

 اهسرويس در م 220حدود  -میگردد

ساعت و تعداد برگشت سرويسها در زمان تعمیرات و خارج از برنامه پیش بیني شده و همچنین تعطـیالت، تغییـر مینمايـد كـه  -

 توسط دستگاه نظارت كتباً اعالم خواهد شد.

فدو   مندررااتتذکر: سرویس های اضافه کاری در صورت نیاز و بر اساس درخواست کارفرما انجام می گیرد و "

 ".اهت اطالع می باشر الذکر صرفاً

 

 
 ره يك قراردادپیوست شما

 
 خودروهاي پرسنل روزكار ، شیفت و فراخوان  لیست
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 سرويسهاي بین شهري  يمنيچك لیست بازرسي ا    -قرارداد   2پیوست شماره 

                                                    پالك :                                نام دستگاه :                            مدل :                                    اعتبار بیمه نامه :                             

 تاريخ بازديد :                                                 نام بازرس :                                                              نام راننده :                                          

ف
دي

ر
 

 موارد
 شرايط

 توضيحات

OK NO 

       آيا راننده گواهینامه دارد؟ 1

       آيا راننده كارت سالمت رانندگي دارد؟ 2

       آيا ماشین داراي معاينه فني مي باشد؟ 3

       آيا كمربندهاي ايمني ماشین سالم است؟ 4

       آيا چراغ و بوق دنده عقب ماشین سالم است؟ 5

       دستي،ترمزماشین و چراغ مربوطه سالم است؟آيا ترمز  6

       آيا ماشین داراي زنجیرچرخ )فصل سرد(مي باشد؟ 7

       آيا ماشین مجهز به لوازم يدكي)الستیك زاپاس،مثلث خطرو...( مي باشد؟ 8

       آيا سیستم تهويه)سرمايشي وگرمايشي(دستگاه سالم است؟ 9

       رف پاكن ،بوق،وچراغها( سالم است؟آيا سیستم برق ماشین )ب 10

       آيا آيینه ها،شیشه ها و باالبرشیشه ها سالم و شعاع ديد راننده مناسب است؟ 11

       آيا الستیك ها شرايط ايمن را دارند؟ 12

       آيا دستگاه مجهز به كپسول اطفاء حريق مي باشد؟ 13

       ( در ماشین وجود دارد؟آيا لوازم قابل انفجار)پیك نیك،... 14

 توضيحات:

 امضاء مسئول ايمني:   امضاء بازرس ايمني:
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 قرارداد 3پیوست شماره 

 جدول ريز قيمت ها

 شرح   رديف
 مبلغ به عدد

 )به ريال(

 مبلغ واحد به حروف

 )به ريال(

1 
 برگشتیا  هر سرویس مسیر رفت

  به باال 1390دار مدل کولرخودرو مینی بوس با 

 
 

 

 شرح   رديف
 مبلغ به عدد

 )به ريال(

 مبلغ واحد به حروف

 )به ريال(

1 
 برگشتیا  هر سرویس مسیر رفت

  به باال 1390دار مدل کولرخودرو سواری با 

 

2 
  ساعت اضافه کاریهر 

  به باال 1390دار مدل کولرخودرو سواری 

 

 

 00000000000000000  مديريت توليد برق زاگرس كوثرشركت 

  حيدر عباسي

 ت مديرهو نائب رئيس هيئ مدير عامل
 00000000000000000 

 ذبيح مرادپور 

 رئيس هيئت مديره
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 مشخصات واطالعات  -قرارداد  4پیوست شماره 

 

 فرم مشخصات عمومي شركت

 د پستيك 000000 : نام 

 ريزي آخرين رتبه از سازمان مديريت و برنامه نام اختصاري

 تلفن مدير عامل تابعيت

 آدرس پست الكترونيكي شماره ثبت

 نامهاي قبلي شركت سال تأسيس

 آدرس محل سكونت مديرعامل كارفرما

 آدرس دفتر مركزي شماره قرارداد

 

 مشخصات مديرعامل ، هیأت مديره و سهامداران شركت

 نام پدر سمت نام و نام خانوادگي رديف
شماره 

 شناسنامه
 مليكد 

تاريخ 

 تولد

محل 

 تولد

آخرين مدرك 

 تحصيلي

ميزان 

 سهام

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 سابقه قراردادها )حداكثر چهار مورد 

 آدرس محل فعاليت نام محل يا دستگاه رديف
 تاريخ

 شروع قرارداد

 تاريخ

 اتمام قرارداد
 نوع فعاليت

1      

2      

3      

4      

 سابقه فعالیت مديران در ساير شركتها

ردي

 ف
 نوع فعاليت موضوع فعاليت سمت نام شركت يا مؤسسه

1     

2     

3     


