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 گردد.  وكار بٍ شرح ذيل مىعقد ميبعىًان پيما /شركت ******ايه قرارداد بيه شركت سيمان َگمتان بعىًان كارفرما ي آقاي

 كارفرما:

 10820049324، شىاسٍ ملي:  4111-8311-7153سيمان َگمتان )سُامي عام( با كد اقتصادي    شركت

 6566181135كد پستي:  -ريستاي شاَىجريه  –قريٌ درجسيه   –شُرستان رزن   –وشاوي: َمدان          ب
 (081)36337509، فاكس:( 081)36337316 -20تلفه:             
 سيد مجتبي حسيىي مقدم يمحسه رستميبٍ ومايىدگي آقايان             

 :پيمانكار
 **********  /شىاسٍ ملي:*************شمارٌ ملي :     /شركت ***********آقاي            
 *******************بٍ وشاوي:             

 ************؛  فاكس:  *************تلفه:             
 

 موضوع قرارداد:   -اده يك م
كِ پيواًكاض با ضاًٌسُ جْت كؼاليتْاي جاضي كاضذاًِ سيواى ّگوتااى  تٌي،  25جطثويلزستگاُ  يك بِ كاض گيطيهَضَع هطاضزاز ػباضتست اظ 

 زّس. زض اذتياض كاضكطها هطاض هي

 مدت قرارداد :   -ماده دو 

با ّواى 31/06/1400زضغَضت ًياظ ٍزضذَاست كاضكطها هطاضزازتا باضس. هي زٍاظزُ هاُبِ هست  14/4/1400  تا 15/04/1399اظ هطاضزاز  هست

 ضطايظ هابل توسيس است.

 مبلغ قرارداد :   -ماده سه 
(ضيال است كِ بط اياي اساار ضهان كال     ******************************) *********زستوعز پيواًكاض هاّياًِ بطابط 

 گطزز. ( ضيال بطآٍضز هي**************************)**********هاُ  12هطاضزاز بطاي هست 

 نحوه پرداخت :  -ماده چهار 

ي حسا سارطزُ  زُ زضغاس  پا  اظ كساط   بط اسار كاضكطز تأييس ضسُ اظ سَي زستگاُ ًظاضت ٍ هسيطيت كاضذاًِ هحاسبِ ٍ پيواًكاض  زستوعز

ٍآذاطيي غاَضت كااضكطز پيواًكااض     كساط ضاسُ   ّاي آظاز ساظي سرطزُ  .م كاض ٍپٌج زضغس سرطزُ بيوِ زضعي يك هاُ پطزاذت هي ضَزجااً

 باضس. هٌَط بِ اضائِ هلاغاحساب ساظهاى تأهيي اجتواػي اظ سَي پيواًكاض هي

 ساير شرايط :  -ماده پنج 

ِ   زٍاظزُ هاُجطثويل زض عَل هست –5-1 ضاٌبِ اظ   هطاضزاز زض هحل كاضذاًِ هستوط گطزيسُ ٍ ضاًٌسُ آى زض ساػات ضٍظكاض )اظ ضٍظ ضٌبِ تاا سا

( با آهازگي كاهل زض اذتياض ًوايٌسُ كاضكطها ياا ًاا ط هاطاضزاضز. زض غاَضت     20/15تا 30/7ٍ چْاضضٌبِ ٍ پٌجطٌبِ اظ  20/16تا  30/7ساػت 

بِ اضائِ ذسهات زض هحل كاضذاًِ زض ساػات ضٍظكاض تؼطيق ضسُ، تواهي زستوعز هاّياًِ هٌاسض    استوطاض ٍ آهازگي كاهل جطثويل ٍ ضاًٌسُ آى

باِ   كااضي  اضاكِالصكط، ساػات  هابل پطزاذت بِ پيواًكاض است. زض غَضت ًياظ كاضكطها بِ اضائِ ذسهات زض ذاض  اظ ساػات ضٍظكاض كَم 3زض هازُ

 باضس. هحاسبِ هيغَضت تبػطُ شيل هابل 

سر  كاضكطز اضاكِ كاضي باِ  .كاضي هبال اظ ًا ط هطاضزاز هجَظ هطبَعِ ضا اذص ًوايس  پيواًكاض هَ ق است هبل اظ اهسام بِ ّطًَع اضاكِ تبػطُ:

 غَضت شيل هحاسبِ ٍ پطزاذت هي گطزز.  

ِ   تؼييي هيساػت  234توسين بط ػسز زستوعز هاّياًِ كاضي هؼازل  ًطخ ساػتي اضاكِ -الق كااضي سااػاتي اسات كاِ      گطزز. هٌظاَض اظ اضااك

ِ با زستگاُ الصكط،  ضاًٌسُ  ذاض  اظ ساػات ازاضي تؼطيق ضسُ كَم كااضي تاا    بِ زستَض ًا ط زض كاضذاًِ حضَض زاضتِ ٍ آهازُ بِ كاض است. اضااك

لطفاً پيشىهاد دهىدگان از درج هرگووه 

 عدد در ايه صفحات خودداري  ومايىد.

 



 
 

وؼاِ ٍ ساايط ضٍظّااي تؼغيال چْااض سااػت       ضٌبِ هؼازل سِ ساػت ٍ ضٍظّاي چْاضضٌبِ، پٌجطٌبِ، ج ضٍظّاي ضٌبِ تا سِ 30/19  ساػت

 ضَز. هٌظَض هي

 

 

 

 گطزز. كاضي هٌظَض هي ساػت اضاكِ 3زض كاضذاًِ هؼازل ضٍظ بؼس بِ ّط هيعاى حضَض ضاًٌسُ  30/7تا  30/19پ  اظ ساػت -ب

حضاَض ضاًٌاسُ زض كاضذاًاِ     20/15تاا سااػت    7:30اظ سااػت   زض غَضت ًياظ بِ كاضكطز پيواًكاض زض ضٍظّاي جوؼِ ٍ ايام تؼغيل ضسوي - 

 ضَز. كاضي ٍ پ  اظ آى عبن زٍ بٌس الق ٍ ب هحاسبِ هي هؼازل ّطت ساػت اضاكِ

اهاساهات زظم ضا   آىٍزضغَضت لاعٍم كواك ضاًٌاسُ    ٍ ّوچٌيي آهازگي ضاًٌسُ  پيواًكاض هَ ق است ًسبت بِ آهازُ بكاضبَزى زستگاُ - 5-2

ضباًِ ضٍظ بط اسار اػالم ًياظ كاضكطها آهازگي زظم ضا جْت اًجام كاض زاضتِ باضس. زض غَضت ّط گًَِ اضاكال زض  ٍ زض كليِ ساػات زازُ اًجام 

ٍاجاس غاالحيت   يا جايگعيٌي ضاًٌاسُ   جايگعيٌي يكسستگاُ جطثويل هطابِيا پيواًكاض هَ ق است ًسبت بِ تؼويط ، زستگاُ بكاض گطكتِ ضسُ 

تاأذيط   ٍهلِ زض اهَض هحَلِ ايجاز ًگاطزز.  بيص اظ زٍاظزُ ساػتاهسام ًوايس بِ ًحَي كِ زٍاظزُ ساػت  حساكثط زض هست عبن ضطايظ هطاضزاز،

پيواًكاض زضاضائِ ذسهات هٌجط بِ ايجاز حن ٍاگصاضي كاض بِ سايط پيواًكاضاى بِ غَضت جعء )هَضزي( بطاي كاضكطها هي ضَز ٍ زض ايي غاَضت  

 ضسُ ضا اظ هحل هغالبات ٍ تضاهيي پيواًكاض ٍغَل ًوايس.   ّاي اضاكي تحويل كاضكطها هي تَاًس ّعيٌِ

زض غَضت ػسم آهازگي زستگاُ يا ضاًٌسُ بِ اضائِ ذسهات زض ساػات ضٍظكاض تؼطيق ضسُ، هؼازل سااػات كساطكاض باِ ضاطد هٌاسض  زض      –5-3

 )بٌس الق( اظ كاضكطز هاّياًِ پيواًكاض كسط ذَاّس ضس. 5هازُ 

. زض غَضت اساتلازُ  باضس بِ ػْسُ پيواًكاض هياظ جولِ هغؼات ٍ تؼويط ٍ ًگْساضي ّاي هطبَط بِ زستگاُ  ٌٍِ سايط ّعيسَذت تأهيي  - 5-4

 اظ سَذت هتؼلن بِ كاضكطها، بْاي توام ضسُ آى بِ حساب بسّكاض پيواًكاض هٌظَض هي ضَز.

باِ  كيلَهتط(130)حساكثطضؼاع يا هٌغوِ ّوچٌيي تأهيي سطٍي  اياب ٍ شّاب اظ ّوساى كوك ضاًٌسُ تأهيي يك ٍػسُ ؿصاي ضاًٌسُ ٍ –5-5

كاضذاًِ ٍ بالؼك  بِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ كاضكطهاست. زض غَضتيكِ بٌا بِ ًياظ كاضكطها، اهاهات ضاباًِ ضاًٌاسُ اجتٌااب ًاپاصيط باضاس تاأهيي هحال         

 استطاحت ٍ ؿصاي ٍي بِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ كاضكطهاست.

 باضس.   توال جطثويل بِ كاضذاًِ ٍ ّعيٌِ بطگطت آى بِ ػْسٓ پيواًكاض هيّعيٌِ اً–5-6

( زض ساظهاى، پيواًكاض هكلق بِ ضػايت زساتَضالؼول ايوٌاي، بْساضات ٍ هحايظ     IMSبا تَجِ بِ استوطاض سيستن هسيطيت يكراضچِ ) – 5-7

ّواٌّگي كاضكطها هَ ق بِ كطاگيطي آهَظضْاي زظم  باضس ٍ زض ايي ذػَظ زض غَضت لعٍم با ظيست پيواًكاضاى ضطكت سيواى ّگوتاى هي

 تَاًس عبن هازُ ضص ػول ًوايس. است. زض غَضت ػسم ضػايت استاًساضزّا ٍ يا استٌكاف اظ كطاگيطيْا آهَظضْاي زظم، كاضكطها هي

 جتواػي ٍ .....( ضا ضػايت ًوايس.  پيواًكاض هكلق است كليِ هَاًيي ٍ هوطضات هطبَط بِ ساظهاًْاي شيطبظ )اظ هبيل ساظهاى تأهيي ا – 5-8

ًطخ هطاضزاز ثابت است ٍ زض عَل هست هطاضزاز تـييط ًوي يابس. لصا اػوال هَاًيي ٍ ًطذْاي جسيس اظ جولِ تـييط بْاي سَذت تاأثيطي   -5-9

 زض هبلؾ هطاضزاز ًرَاّس زاضت. 
گطززٍهاسيطيت   ّا تؼييي هاي  ييس غَضت ٍضؼيتكاضذاًِ بِ ػٌَاى زستگاُ ًظاضت بط اجطاي ذسهات پيواًكاض ٍ تأ زكتطكٌيٍاحس هسيط -5-10

 كاضذاًِ بطآى ًظاضت ػاليِ زاضز.
اظ زاضاي اػتبااض  بطاي ػوس هطاضزاز العاهي ٍزضعَل هطاضزاز زظم است ّوَاضُ  هاُ اػتباض3زاضاي حساهل  اضائِ گَاّيٌاهِ سالهت زستگاُ -5-11

 .هطاجغ شي غالد باضس

ضاًٌسُ جطثويل بِ ػٌَاى ًوايٌسُ پيواًكاض زضكاضذاًِ بَزُ ٍزاضاي گَاّي ًاهِ هجاظ زضاستلازُ اظ جطثويال هاي باضاس ٍّطگًَاِ هػاَض      -5-12

ئي هساَليت  ٍذساضت اػن اظجاًي ٍهالي زض كاضّاي هحَلِ زضهحل هَضَع هطاضزاز بطػْسُ پيواًكاض هي باضس ٍزضغَضت لعٍم زضّطهطجغ هضا

 .ذساضت بَجَزآهسُ بطػْسُ ايطاى هي باضس
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پيواًكاض توام يا باهيواًسُ كاض ضا بِ ّط ضرع حويوي ٍ يا حوَهي كِ هايل باضاس،  هرتاض است زض غَضت ػسم ايلاي تؼْسات اظ عطف  كاضكطها
ي اظ ّاي اضااكي تحويال ضاسُ ًاضا     تَاًس بسٍى اًجام تططيلات ّعيٌِ ٍاگصاض ًوايس ٍ ًسبت بِ كسد يكغطكِ ايي هطاضزاز ًيع اهسام ًوَزُ ٍ هي

 ّا ٍ هغالبات پيواًكاض ٍغَل ًوايس.   اًجام ذطيس ذسهات اظ پيواًكاض بؼسي ٍ سايط ذساضات احتوالي ضا اظ هحل تضويي
 
 
 
 

 فورس ماژور:   -ت فماده ه 

 

باضس ٍ بؼلت حَازث هصكَض پيواًكاض ًتَاًس بِ تؼْسات ذَز ػول ًوايس  زض غَضت بطٍظ حَازث هْطي كِ ٍهَع آى اظ ػْسُ پيواًكاض ذاض  هي 
 .آيس ٍ ائق هحَلِ بِ عَض هَهت ٍ تا ضكغ حَازث هصكَض بػَضت تؼلين ٍ تَهق زض هي

 :  )داوري( حل اختالف - هشتماده  

ِ  آى اجاطاي  ياا  تلسيط ًوع، ، كسد اػتباض، اًؼواز، جولِ اظ هطاضزاز ايي اظ ًاضي اذتالكات كليِ "( :  زاٍضي) اذتالف)-1-12  زاٍضي ّياأت  با
ِ  ضاَز  هاي  اضجاع اسالهي اًوالب هستضؼلاى بٌياز بِ اضراظ اذتالكات  ٍ 03/05/97 هاَضخ  113439/10 ضاواضُ  زساتَالؼول  هغاابن  كا
ِ  هباازضت  ٍ ضسايسگي  اذاتالف  هَضاَع  بِ كطَض جاضيِ هوطضات سايط ٍ هسًي اهَض زض اًوالب ٍ ػوَهي زازگاّْاي زازضسي آييي هوطضات  با
 تلواي  اغالي  هطاضزاز اظ هستول اي هَاكوتٌاهِ حاضط، زاٍضي ضطط. ازجطاست زظم ٍ هغؼي عطكيي بطاي غازضُ ضأي. ًوَز ذَاّس ضأي غسٍض
 ".است ازتباع زظم آًاى هاًًَي هواهي هائن ٍ ٍضاث ٍ عطكيي بطاي حال ّط زض ٍ ضَز هي
 

 :تغيير آدرس–ه نماده 

 ّطگاُ يكي اظ عطكيي هطاضزاز ًطاًي ذَز ضا زض هست هطاضزاز تـييط زّس، بايس هَضَع ضا كتباً بِ عطف زيگط اعالع زّس ٍتاا ٍهتاي كاِ ًطااًي    
هطاضزاز با پست سلاضضي اضساال ٍ ياا باا اذاص ضسايس تحَيال       ّايي كِ بِ ًطاًي هصكَض زض ابتساي  جسيس بِ عطف زيگط ابالؽ ًطسُ، كليِ ًاهِ

 باضس. گطزز ٍ ػصض ػسم اعالع هسوَع ًوي ذَاّس ضس، ابالؽ ضسُ تلوي هي
تٌظاين ٍ ّاط ياك اظ ًساد حكان      زض هحل كاضذاًِ سيواى ّگوتاى غلحِ   3هازُ ، يك تبػطُ ٍ زض  9ايي هطاضزاز زض زٍ ًسرِ هطتول بط 

 باضس. باضس ٍ يك ًسرِ ًعز كاضكطها ٍ يك ًسرِ ًعزپيواًكاض هي ٍ اػتباض يكساى هيٍاحس زاضتِ ٍ زاضاي اضظش 
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