
 
 

 

 ضطايظ هطاضزاز

 

پز  اظ عؼيزيه تطوزسٌ قىاهػزٍ زض     آوچٍ ًٍ شيال تسان اضاضٌ ضسٌ اغًل ًلي حاًم تط هطاضزاز است ي سايط رعئيات هطاضزاز )زض غًضت لزعي(   
 هطاضزاز لحاػ ذًاَس ضس:

 كارفرما:

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

 6566181135كد پستي:  -ريستاي شاَىجريه  –قريٌ درجسيه   –شُرستان رزن   –تىشاوي: َمدان 
 (081)36337509فاكس:( ، 081)36337316 -20تلفه: 

 محسه رستميي  دكتر سيد مجتثي حسيىي مقدمتٍ ومايىدگي آقايان 

 :پيماوكار

 شىاسٍ ملي:               شمارٌ ملي:                                                         شركت:       آقاي /
 تٍ وشاوي: 

 تٍ ومايىدگي:
 َمراٌ:          تلفه:       

 

  :موضوع مناقصه -يك  ماده
 اوزا( كؼاليتُاي شيل :  ولط وگُثان رُت 17تٍ قىظًض عأقيه عؼساز ػثاضت است اظ اوتراب پيماوٌاض اوتظاقات ًاضذاوٍ سيمان َگمتان 

وي، گطزت  حلاظت ي حطاست اظ اقًال، عزُيعات، اضياء ي اقٌاوات قًرًز زض قحسيزٌ ًاضذاوٍ سيمان َگمتان زض هالة اوزا( ػمليات وگُثا -
ظوي زاذل ي قحًعٍ پيطاقًوي ي اوتظاقات يضيز ي ذطيد قًاز ايليٍ، قحػًل ي ولطات زض زي ضيلت ضيظ ي ضة ي تطهطاضي وظم ي اقىيت ي اوزا( 

 ضطايظ.تا استلازٌ اظ ويطيي اوساوي قزطب، آقًظش زيسٌ يارس  قا، تا ضػايت قوطضات قطًع اوتظا( ويطيي اوتظاقياهساقات الظ( تطاتط وظط ًاضكط
 اقٌاوات قًضز وياظ تطاي ايه قىظًض تٍ ضطح قًاز ايه هطاضزاز قغاتن ًليٍ اسىاز ي قساضى قىاهػٍ است ًٍ رعء اليىلزي ايزه هزطاضزاز تزًزٌ ي    

 تاضس. االرطا قي الظ(
زاضز. قسزاكت زيض ًاضذاوزٍ اظ   ٌَتاض آن پًضص رىگلزي   37ٌَتاض است ًٍ اظ ايه قوساض حسيز  107قساحت ًاضذاوٍ سيمان َگمتان حسيز : 1تثصرٌ

 تاضس. ًيلًقتط قي 2ًيلًقتط است. كاغلٍ عا اوثاضى واضيٍ حسيز  9/3ًيلًقتط ي اظ زاذل حسيز  5/4تيطين حسيز 
پيماوٌاض اظ قًهؼيت َاي قٌاوي زاذل ي قحًعٍ ًاضذاوٍ تاظزيس ومًزٌ ي تا آگاَي ي يهًف ًاقل ي تا زض وظط گطكته رميزغ رُزات   : 2تثصرٌ
 تٍ اوؼواز ايه هطاضزاز ومًزٌ است. قثازضت
وگُثاوي ي حلاظت اظ اقًال قًرًز زض قحسيزٌ َاي ياز ضسٌ ًاضكطقا زض عًل ارطاي آن عحت َيچ ضطايغي عؼغيل تطزاض ويست ي : 3تثصرٌ

زض ايه ظقيىٍ اظ راوة  پيماوٌاض قي تايست تٍ غًضت ضثاوٍ ضيظ زض عًل ارطاي آن وسثت تٍ ارطاي ػمليات اهسا( ومايس ي َطگًوٍ تي اعالػي
 پيماوٌاض قسمًع ي هاتل هثًل ورًاَس تًز.

تا اػال( ًتثي قؼايوت كىي ي عًليس سيمان َگمتان عؼساز ويطيي اوساوي قىسضد زض قًضًع ايه قازٌ زض عًل قست هزطاضزاز قمٌزه   : 4تثصرٌ
   اكعايص يا ًاَص زاضتٍ تاضس.٪25است تٍ قيعان تيست ي پىذ زضغس )

 ت  قزارداد : مد –ماده دو 
 گطزز.   عؼييه قي قاٌ زياظزٌتٍ قست   31/04/1400لـايت   01/05/99قست هطاضزاز اظ عاضيد   -

 تا َمان ضطايظ هاتل عمسيس است. 31/06/1400زضغًضت وياظ يزضذًاست ًاضكطقا هطاضزاز عا :5ٌتثصر
 الشحمه پیمانکار: حق –ماده سه 

زضغس اظ قزمًع َعيىٍ َزاي حوزًم ي قعايزاي قسزتمط ي ؿيزط قسزتمط ًاضًىزان        *** اظ تاتت اوزا( ذسقات قىسضد زض قازٌ يي قؼازل 

ضاقل: حوًم پايٍ، حن ايالز، حن قسٌه ي ذًاضتاض، ته ًاضگطي،اضاكٍ ًزاضي، وًتتٌزاضي، ضزثٌاضي، عؼغيزل ًزاضي، قاقًضيزت ، ػيزسي،        

% حن تيمٍ سُم ًاضكطقا ، َعيىٍ قؼايىات زيضٌ اي)عة ًاض  ي َعيىٍ تيمٍ قسزوًليت قسوي)تيمزٍ   23تاظذطيسسىًات، تاظذطيس قطذػي، 

 زض يرٍ پيماوٌاض پطزاذت ذًاَس ضس. 4-2العحمٍ پ  اظ ًسط ًسًض قىسضد زض تىس حًازث  تٍ ػىًان حن

 

 

 

لطفاً پيشىهاد دهىدگان از درج هرگووه 

 عدد در ايه صفحات خودداري  ومايىد.

 



 
 

 

 

 

 

 

ٍ      ،ضاؿل زض ًاضذاوٍ استلازٌ ومايس تاساتوٍ اظ عؼسازي ويطيَاي الظقست وظط تٍ ايىٌٍ پيماوٌاض: 6تثصرٌ ضزطح   لصا تايس حوزًم ي قعايزاي ايزه ولزطات تز
 يماوٌاض لحاػ گطزز:رسيل شيل زض قحاسثات پ

 )ضيال  ولطات رمغ حوًم ي قعاياي واذالع قاَاوٍ )ولط  عؼساز ويطيي اوساوي
 قياوگيه رمغ حساهل حوًم پطسىل  17

 .قيليًن ضيال تطآيضز قيي گطزز800حسيزا 
 ولط 17رمغ 

تسيُي اسزت اظ اتتزساي سزال    لحزاػ ضزسٌ اسزت.     ػيزسي يػائلزٍ قىزسي   ،حن ايالز، حزن قسزٌه ي تزه ًزاضگطي     پايٍ سىًات،  ،زض ضهم كًم حوًم* 
زضرزسيل  ،قاقًضيت ي...تٍ ضهم قىسضد پازاشطسىلي قاوىس پاكعايص هاوًوي حوًم يزستمعز اػمال ذًاَس ضس.ضمىا زضغًضت عؼلن سايط َعيىٍ َاي 1400

 اكعيزٌ قي ضًز.

 نحوه پزداخت صورت وضعیت ماهیانه و کسور قانونی: -ماده چهار

ي  پيماوٌاض قًظق است َط قاٍَ غًضت يضؼيت قًضًع هطاضزاز ضا ًٍ ضاقل واذالع حوًم ي قعاياي قستمط ي ؿيط قستمط ًاضًىزان  1-4

يپز  اظ اذزص عايييسيزٍ الظ(رَمزطاٌ تزا       عىظزيم ومزًزٌ   3سايط َعيىٍ َاي اوزا( ضسٌ قي تاضس ضا تٍ ػاليٌ حن العحمزٍ قًضزًع قزازٌ    

وسزثت تزٍ پطزاذزت غزًضت      4-2، ًاضكطقا پ  اظ ًسط ًسًض قىسضد زض تىزس  ي تٍ ًاضكطقا اضائٍ ومايس غًضعحساب كطيش قُطياقضاء ضسٌ

 ومايس. تؼس اهسا( قي يضؼيت حساًخط عا تيستم قاٌ

% )پىذ زضغس  تٍ ػىًان سپطزٌ حسزه  5% )پىذ زضغس  تؼىًان سپطزٌ حن تيمٍ ي 5  ًاضكطقا اظ َط غًضت يضؼيت قاَياوٍ پيماوٌاض 2-4

 ومايس. اوزا( ًاض ًسط قي

ًط تزٍ اعمزا( هزطاضزاز،    % سپطزٌ حن تيمٍ )ًسط ضسٌ اظ َط غًضت يضؼيت قاَياوٍ  ي آذطيه غًضت يضؼيت پيماوٌاض قى5 استطزاز 3-4

 تاضس. عسًيٍ حساب تا پطسىل عحت پًضص ذًز ي اضائٍ قلاغاحساب اظ ساظقان عأقيه ارتماػي قي

ػًاضؼ ي قاليات تط اضظش اكعيزٌ زض غًضت احطاظ ًليٍ ضطايظ قىسضد زض هاوًن قاليات تط اضظش اكعيزٌ عًسزظ ًاضكطقزا هاتزل     : 6تثصرٌ 

 پطزاذت ذًاَس تًز.

قيعان اضاكٍ ًاض، وًتتٌاض، عؼغيل ًاض، ضثٌاضي، قأقًضيت ػازي، قأقًضيت ايا( عؼغيل ي ايا( ؿيثت تزط اسزاک ًزاضًطز ياهؼزي      :7تثصرٌ 

َاي قطتًعٍ قغاتن هزًاويه ي قوزطضات ًزاض ي اقًضارتمزاػي ي      ًاضًىان قحاسثٍ ي پ  اظ عائيس ًاضكطقا، پيماوٌاض قًظق تٍ پطزاذت َعيىٍ

 تاضس . يآئيه واقٍ َاي ًاضكطقا ق

پطزاذت قغالثات پيماوٌاض )تٍ رع غًضت يضؼيت قاٌ ايل  قىًط تٍ اضائٍ ليست تيمٍ قاٌ هثل ًاضًىان ًٍ تزٍ عأييزس سزاظقان     :8تثصرٌ 

يه ارتماػي ضسيسٌ تاضس ذًاَس تًز ًٍ قيثايست تا ليست حوًم يقعاياي پطزاذت يعائيس ضسٌ تا ليسزت تيمزٍ عائيسضزسٌ َمرزًاوي     عأق

 ؿيط ايه غًضت ًاضكطقا َيچگًوٍ عؼُسي زضهثال پطزاذت غًضت يضؼيت كًم وساضز.زاضتٍ تاضس زض

 تضمین حسن ايفاي تعهدات:  -ماده پنج 

تٍ ػىًان عضميه حسه اوززا( عؼُزسات   قيليًن  ضيال  پاوػس)500.000.000يي كوطٌ ضماوت واقٍ تاًي تٍ قثلؾ پيماوٌاض قٌلق است  -1-5
تزسيُي اسزت زض غزًضت هػزًض پيماوٌزاض اظ       .قاوس اووضاي هطاضزاز ي عٌميل عؼُسات پيماوٌاض وعز ًاضكطقا تاهي قيتٍ ًاضكطقا اضائٍ ومايس ًٍ عا 

 َا ي قغالثات پيماوٌاض ذساضات ياضزٌ ضا رثطان ومايس. عًاوس زض َط ظقان اظ قحل عضميه عؼُسات ذًز زض عًل قست هطاضزاز، ًاضكطقا قي
 گطزز.   اظ اضائٍ قلاغاحساب عاقيه ارتماػي زض اوتُاي هطاضزاز اوزا( قيپ  واقٍ كًم آظاز ساظي ضماوت -2-5 

 :  نظارت -ماده شش 

ًاضكطقا قرتاض است تٍ َط عطعيثي ًٍ غالح تساوس زض ًليٍ اقًض حطاست ي اوتظاقات ي سايط قًاضز تٍ غًضت قسزتمط ي زائزم وظزاضت ي ًىتزطل     
 قسيط ًاضذاوٍ تط ايه هطاضزاز وظاضت ػاليٍ زاضز.ومايس. واظط هطاضزاز قسيط حطاست ًاضذاوٍ است ي 

 



 
 

 

 
 
 

 :  واگذاري  به غیز–هفتماده  

پيماوٌاض حن ياگصاضي عما( يا هسمتي اظ اقًض قًضًع ايه هطاضزاز ضا تٍ غًضت قستويم يا ؿيط قستويم تزٍ ضزرع يزا اضزراظ حالزج اػزم اظ       
 حويوي يا حوًهي تسين اذص قزًظ ًاضكطقا ورًاَس زاضت.

ًاضكطقا تا ياگصاضي ترطي اظ هطاضزاز تٍ ؿيط، تٍ َيچ يرٍ ضاكغ قسوًليت پيماوٌاض زض قواتل عؼُسات يي تط اساک ايه هطاضزاز وثًزٌ ي قًاكوت 
 تاضس. پيماوٌاض ًماًان زض قواتل ًيليت ي ًميت ًليٍ ػمليات اظ رملٍ ترص ياگصاض ضسٌ تٍ ؿيط قسوًل قي

 

 :  تعهدات پیمانکار–هشت ماده 

امًر را تٍ وحًي مديريت ي سازماودَي ومايد كٍ تا تٍ كارگيري ويريي اوساوي تعريف شددٌ تمدامي   وكار مًظف است پيما -1-8
 .خدمات مًضًع قرارداد در دي شيفت ريز ي شة تٍ وحً مطلًب تٍ اوجام رسد

پيماوٌاض قتؼُس است ًٍ يي كطز قغلغ ي شيػالح تٍ ػىًان ومايىسٌ عا( االذتياض زض َط ضيلت ضا تا َعيىٍ ذًز رُت َماَىگي ي ضكزغ   –2-8
قطٌالت احتمالي تٍ ًاضگيطي ي قؼطكي ومايس. زض َط غًضت حضًض پيماوٌاض يا ومايىسٌ يي َط ضيظ ي حتي ايا( عؼغيل )زض غزًضت لزعي(  زض   

  قحل العاقي است.
ومايس ًٍ اظ رميغ هًاويه ي قوطضات واظط تط ايه هطاضزاز اظ رملٍ قوطضات ي هًاويه قطتًط تٍ ًاض ي عزأقيه ارتمزاػي ي    پيماوٌاض اهطاض قي -3-8

َمچىيه هًاويه قطتًط تٍ قالياعُا ي ػًاضؼ قغلغ تًزٌ ي قتؼُس تٍ ضػايت آوُاست، زض َط حال قسوًليت ػس( ارزطاي هزًاويه ي قوزطضات زض    
 ػًظ ًاضًىان عحت پًضص ي ػس( ارطاي قلاز هطاضزاز قتًرٍ پيماوٌاض ذًاَس تًز.ذ
 پيماوٌاض قًظق است تا ايلًيت اظ ويطيَاي تًقي قىغوٍ ي ضاؿل زض ًاضذاوٍ استلازٌ ومايس. -4-8
 ـًل تٍ ًاض ضًوس. پيماوٌاض قًظق است ليست ًليٍ ًاضًىان قطتًعٍ ضا ًتثاً تٍ ًاضكطقا قؼطكي ومايس عا پ  اظ عأييس قط–5-8
پيماوٌاض تايس وسثت تٍ ػوس هطاضزاز )قًضز عأئيس هاوًن ًاض تا َط يي اظ ًاضًىان ذًز اهسا( ي پ  اظ عحًيزل هزطاضزاز قزصًًض تزٍ آوزان،       -6-8

 اي اظ َط هطاضزاز ضا ويع تٍ ًاضكطقا اضائٍ ومايس. وسرٍ
 .قاٍَ زاضتٍ تاضس 2َاي ايه هطاضزاز ضا حساهل تطاي يي زيضٌ  يىٍپيماوٌاض تايس عًان قالي عأقيه حوًم ًاضًىان ي سايط َع -7-8
َاي ضًضاي ػالي ًزاض ي اقزًض ارتمزاػي تزٍ غزًضت قاَياوزٍ        الؼمل پيماوٌاض قًظق است حوًم قاَاوٍ ًاضًىان عحت پًضص ذًز ضا عثن زستًض -8-8

 ان َط قاٌ زض اذتياض ًاضًىان عحت پًضص پطزاذت ومايس. پيماوٌاض الظ( است كيص حوًهي ًاضًىان ذًز ضا عُيٍ ي زض پاي
قاٌ هثل هطاض زازٌ ي  يي وسرٍ اظ آن ضا پيًست غًضت يضؼيت ومايس. پطزاذت غًضت يضؼيت َط قاٌ تٍ پيماوٌاض قىًط تٍ اضائٍ ليست ياضيع يرٍ حوًم 

 تاضس. تٍ حساب تاوٌي ًاضًىان پيماوٌاض)عأييس ضسٌ عًسظ تاوي ، تٍ ضميمٍ غًضت يضؼيت قي
پيماوٌاض قًظق است ليست حوًم ي قعاياي ًاضًىان ذًز ي حن تيمٍ قتؼلوٍ ضا حساًخط عا پايان قاٌ تؼس تٍ ساظقان عزأقيه ارتمزاػي    –9-8

 قىغوٍ اضائٍ ومايس.
تاضس زض ليست اضائٍ ضسٌ تٍ ضؼثٍ عأقيه ارتماػي تٍ رع ًاضًىان ضاؿل زض ياحس اسزم كزطز يزا اكزطاز زيگزطي ضا       پيماوٌاض قزاظ ومي –10-8

 اضاكٍ ومايس.
پيماوٌاض قًظق است تطاي ًليٍ ًاضًىان ذًز هثل اظ ضطيع تٍ ًاض گًاَي ػس( سًء پيطيىٍ ي ًزاضت پايزان ذزسقت يزا قؼاكيزت زض       –11-8

االضتـال حسة هزًاويه رزاضي ًطزًض تزطاي اوززا( قًضزًع پيمزان         ليه عُيٍ ي تٍ ًاضكطقا اضائٍ ومايس ي اظ تٌاضگيطي اكطاز قمىًعقًضز قطمً
 ذًززاضي ومايس. قستىسات الظ( اظ هثيل گًاَي ػس( سًء پيطيىٍ، گًاَي تُساضت، ػس( اػتياز ي ... تايس تٍ ًاضكطقا اضائٍ گطزز.

ماوٌاض ي ًاضًىان ذًز عىُا تا قًاكوت ًاضكطقا اقٌان پصيط تًزٌ ي پيماوٌزاض پز  اظ اذزص قززًظ ًتثزي اظ وزاظط       هغغ ضاتغٍ ًاض تيه پي -12-8
 تاضس. ًاضكطقا قزاظ تٍ عسًيٍ حساب وُائي قي

ًزاض  پيماوٌاض ي ًاضًىان يي قًظلىس قوطضات ضطًت سيمان َگمتان ضا ضػايت ومايىس. َط گاٌ ًاضًىزان پيماوٌزاض زض ارزطاي غزحي       -13-8
عًاوس قتواضي تط ًىاضي ضرع يا اضراظ قترلزق گزطزز ي پيماوٌزاض     قساقحٍ يضظوس ي يا تاػج اذتالل زض وظم اوزا( اقًض گطزوس، ًاضكطقا قي

 تايست وسثت تٍ تطًىاضي قترلليه اهسا( ومايس ي حن ورًاَس زاضت تط ًىاض ضسگان ضا تسين َماَىگي هثلي تاض زيگط تٌاض گماضز. قي
 



 
 

 

 
 
 
ض غًضت ػس( ارطاي عؼُسات قغاتن تا قلاز هطاضزاز تط اساک وظط واظط هطاضزاز، ًليٍ قسوًليتُا  تؼُزسٌ پيماوٌزاض تزًزٌ ي يي قًظزق تزٍ      ز -14-8

تاضس. زض ؿيط ايىػًضت ًاضكطقا ذساضات ياضزٌ ضا اظ قغالثات پيماوٌاض ي يا اظ قحل عضميه ارطاي عؼُسات هطاضزاز يا سايط عزطم   رثطان ذساضات قي
 ومايس. ًوي ًسط ذًاَس ومًز ي پيماوٌاض حن َط گًوٍ اػتطاؼ ضا اظ ذًز ساهظ قيهاو

% )زٌ زضغس  قثلؾ ًل هطاضزاز ضزًز، ًاضكطقزا پز  اظ زضياكزت ًليزٍ ذسزاضات اظ قحزل        10زض غًضعيٌٍ قيعان ذساضات تيص اظ : 10تثصرٌ
زاضز. قطرغ عطريع عوػيط ي قيزعان ضزطض    وٍ(9) مادٌعضاقيه يا قغالثات پيماوٌاض يا سايط عطم هاوًوي، حن كسد هطاضزاز ضا قغاتن تا قلاز 

 ومايس. تاضس ي پيماوٌاض حن اػتطاؼ ذًز ضا ساهظ قي ز قيي ظيان ياضزٌ، واظط هطاضزا
زضياكت ووسي ي يا ؿيطووسي عًسظ ًاضًىان پيماوٌاض اظ َط ضرع حويوي يا حوًهي عحزت َزط ػىزًان، قمىزًع تزًزٌ ي زض غزًضت        –15-8

ضزرع يزا اضزراظ ذزاعي      % غًضت يضؼيت قاَاوٍ ذًاَس ضس ي قًظق تٍ اذزطاد 5قطاَسٌ، پيماوٌاض قطمًل پطزاذت رطيمٍ اي قؼازل 
 ذًاَس تًز. 

پيماوٌاض قسوًليت عأقيه حلاظت ي ايمىي ي آقًظش ًاضًىان ذًز ضا زض ضاتغٍ تا ارطاي ذسقات قًضًع هزطاضزاز تزٍ ػُزسٌ زاضز ي رثزطان     –16-8
قسوًليتي زض هثال غسقات رزاوي ي قزالي   تاضس. تىاتطايه ًاضكطقا َيچگًوٍ  َطگًوٍ ذساضت واضي اظ ػس( ضػايت قًاضز قصًًض تٍ ػُسٌ پيماوٌاض قي

واضي اظ حًازحي ًٍ تٍ پيماوٌاض ي ًاضًىان يي ي اضراظ حالج ًٍ زض عًل قست ايزه هزطاضزاز ياضز قيطزًوس وساضزتٍ ي پيماوٌزاض ذزًز قتؼُزس تزٍ         
 پاسرگًيي َط گًوٍ ازػا ي ضٌايت زض قطارغ ازاضي، اوتظاقي ي هضايي ذًاَس تًز.

زض ساظقان ،پيماوٌاض قٌلق تٍ ضػايت زستًضالؼمل ايمىي، تُساضت ي قحزيظ ظيسزت    IMSض سيستم قسيطيت  يٌپاضچٍ تا عًرٍ تٍ استوطا -17-8
پيماوٌاضان ضطًت سيمان َگمتان قي تاضس  ي زض ايه ذػًظ زض غًضت لعي( تا َماَىگي ًاضكطقا قًظق تٍ كطاگيطي آقًظش َاي الظ( است. زض 

 تىٌاف اظ كطاگيطي آقًظش َاي الظ( ،ًاضكطقا عثن  غًضت ػس( ضػايت استاوساضزَا ي يا اس
زٌ گعاضش زستگاٌ وظاضت قي عًاوس تٍ َط قيعان قتىاسة تا قًاضز عرلق اظ سپطزٌ حسه اوزا( ًاض يا سايط عضاقيه ي قغالثات پيماوٌزاض عزا سزوق    

 ومايس.   ػملوٍ) 9زضغس قثلؾ غًضت يضؼيت قاَاوٍ پيماوٌاض ضا ضثظ ي يا زض غًضت عٌطاض عثن قازٌ 
ًٍ عًسظ پيماوٌاض قغاتن آئيه واقٍ َزاي رزاضي سزيمان َگمتزان      يًليٍ ًاضًىان پيماوٌاض زض عما( يهت قلث  تٍ لثاک ًاض قىاسث-18-8

ضًز، ذًاَىس تًز)اظ رملٍ ًت ي ضلًاض كط(، ًاپطه، ياًسيل اوتظاقات، اعيٌت ي...  ي زض غًضت ػس( استلازٌ اظ لثزاک ًزاض ي لزًاظ(     عُيٍ قي
زضغزس اظ قثلزؾ َزط غزًضت يضزؼيت پيماوٌزاض ًسزط         ايمىي عًسظ ًاضًىان پيماوٌاض پ  اظ اػال( ًتثي ي زض غًضت ػس( ضػايت عا سوق زٌ

اظ هثيزل ًلزص،    گطزز ًليٍ لًاظ( حلاظت كطزي قغاتن تا هًاويه ي قوطضات ايمىي حاًم زض قحل ًاض گطزز ي َمچىيه پيماوٌاض قتؼُس قي قي
اي تطاي َط يي اظ ًاضًىان تٍ َط زليل اظ رملٍ ػس( يرًز ي يزا   ضا زض اذتياض ًاضًىان ذًز گصاضتٍ ي چىاوچٍ حازحٍ …ي  زستٌص ي ًمطتىس

ػس( استلازٌ اظ يسايل ايمىي ضخ زَس قسوًليت آن قتًرٍ پيماوٌاض تًزٌ ي ًاضكطقا اظ َطگًوٍ قسوًليتي قثطا ذًاَس تًز. َمچىزيه آقزًظش   
 ايمىي كطزي تٍ ًاضًىان پيماوٌاض تٍ ػُسٌ پيماوٌاض است.وحًٌ استلازٌ غحي  اظ لًاظ( 

ياتزس    پيماوٌاض قًظق است رسيل عحًيل يسايل حلاظت كطزي تٍ ًاضًىان ذًز )ًٍ تٍ عًض قاَياوٍ يا زض عًالي قرتلق تٍ ًاضگطان عؼلن قي
 ضا عٌميل ي تٍ ًاضكطقا اضائٍ ومايس.

لثاک ًاض اظ سًي پيماوٌاض، ًاضكطقا حن زاضز ضأساً اهسا( تٍ عأقيه يسايل قعتًض ومزًزٌ  زض غًضت ػس( عأقيه تٍ قًهغ يسايل حلاظت كطزي ي 
 % َعيىٍ تاالسطي اظ غًضت يضؼيت پيماوٌاض ًسط ومايس.15َاي قطتًعٍ ضا تٍ اضاكٍ  ي َعيىٍ
اضائزٍ وسزرٍ عأييسيزٍ آن تزٍ ًاضكطقزا      پيماوٌاض قًظق تٍ اذص عأييسيٍ غالحيت ايمىي  اظ ازاضٌ تاظضسي ًاض، عؼاين ي ضكاٌ ارتمزاػي ي  -19-8
 تاضس. قي
َزايي تزا    سطًطزي  ؛زَس قيَا زض عًل ضثاوٍ ضيظ اوزا(  َاي ضيظاوٍ ًٍ عًسظ ومايىسٌ ذًز ي سطضيلت تايست ػاليٌ تط سطًطي پيماوٌاض قي-20-8

َزا ضزطًت    اكطازي ًٍ زض ايه سطًطي .زَسًىس اوزا(  َا عثن تطواقٍ ساػتي ًٍ ًاضكطقا اػال( قي وظط زستگاٌ وظاضت زض ايا( عؼغيل ي ويع زض ضة
 زاضوس تايس حضًض ذًز ضا تا حثت احط اوگطت زض زستگاٌ ساػت ظوي حثت ومايىس.

 عطظ استلازٌ عوًضي ي ػملي اظ يسايل اعلاي حطين قًرًز زض قحل ًاض آضىا ومايس. ًاضًىان ذًز ضا تااست پيماوٌاض قتؼُس -21-8
ضطح يظايق وگُثاوان زض َط ضـل تايس پ  اظ عأييس ومايىسٌ ًاضكطقا تٍ غًضت لًح قٌتًب عُيٍ ضسٌ ي پ  اظ اذزص زسزتگاٌ وظزاضت    -22-8

 ارطايي گطزز.
 



 
 

 

 
 
اوتظاقي قاوىس غًضعزلسٍ اعلاهات ي رطائم، َماَىگي تزا قطارزغ اوتظزاقي تزا َمزاَىگي وزاظط       تاضس اهساقات ايليٍ  پيماوٌاض قتؼُس قي-23-8

 هطاضزاز، زستگيطي ي وگُساضي قتُميه عا حضًض ويطيي اوتظاقي ضا تغًض ًاقل اوزا( زازٌ ي وتيزٍ اهساقات ذزًز ضا سزطيؼاً تزٍ وزاظط هزطاضزاز     
 گعاضش زَس.

 ويطيي اوتظاقي تا َماَىگي واظط هطاضزاز ذًاَس تًز.اوتظا( َاي اتالؿي قطًع  لپيماوٌاض قتؼُس تٍ ضػايت زستًضالؼم-24-8
زي ي تطاي استلازٌ زض ضص قاٍَ زي( سال)ضمسي  تزا اتزالؽ ًاضكطقزا     سثيياوت )پيماوٌاض قتؼُس است يٌسستگاٌ يسيلٍ ووليٍ سالم -25-8

زض اظاي زضياكت قثلزؾ قىزسضد زض   سستگاٌ  تا اتالؽ ًاضكطقا ) تطاي ضص قاٍَ زي( سال)ضمسي  كوظ ي125ccٌزستگاٌ قًعًضسيٌلت سالم
 ي زض عًل   ومًزٌ عُيٍقازٌ سٍ 

َا زض اذتياض آوان هطاض زَس. زض غًضت ذطاتي ذًزضي يا قًعزًض سزيٌلت عزأقيه     ارطاي هطاضزاز زض قحل ًاضذاوٍ كوظ رُت استلازٌ سطضيلت
َاي آن ضا تزا احتسزاب    ذًز ضأساً آوُا ضا عأقيه ومًزٌ ي َعيىٍعًاوس  قيًاضكطقا  ،يسيلٍ رايگعيه قىاسة ضطيضي تًزٌ ي زض غًضت ػس( عأقيه

 زضغس تاالسطي اظ غًضت يضؼيت پيماوٌاض ًسط ومايس. 15
تاضس. تسيُي است زض ايزه ذػزًظ    يسايل زكاػي قزاظ تطاي وگُثاوان ذًز قي سيم ي سٍ زستگاٌ تيپيماوٌاض قتؼُس تٍ عُيٍ ي عأقيى -26-8

 غالح است. قًظق تٍ اذص قزًظ استلازٌ اظ يسايل زكاػي اظ قطارغ شيپيماوٌاض 
پيماوٌاض تايس ضيظاوٍ گعاضش ػملٌطز ذًز ضا تػًضت قٌتًب تٍ زستگاٌ وظاضت)ومايىسٌ ًاضكطقا اضائزٍ ومايزس ًزٍ ايزه گزعاضش تايزس ضزاقل         -27-8

تمالي ضيظ گصضتٍ، گعاضش آقزاضي قيُماوزان ي قزطارؼيه، قزًاضز ػزس(      قًاضزي اظ هثيل)اهساقات اوزا( ضسٌ عًسظ وگُثاوان، يهايغ ي ضييسازَاي اح
َاي اتالؽ ضزسٌ اظ سزًي وزاظط ي سزايط      يت، عٌميل كط(گعاضش تاظزيس ضيظاوٍ ي ضثاوٍ سا اوغثام قطاَسٌ ضسٌ زض عطزز ًاضًىان ًاضكطقا ي پيماوٌاض،

 قًضًػات قطعثظ تا ضطح يظايق تا َماَىگي ومايىسٌ ًاضكطقا  تاضس.
َاي راضي سيمان َگمتان تٍ ػُسٌ پيماوٌاض است ي پطسىل پيماوٌزاض   عأقيه قلعيقات ازاضي قًضز وياظ پطسىل پيماوٌاض تٍ ؿيط اظ كط( –28-8

 قزاظ تٍ استلازٌ اظ سطتطٍ آض( زاض سيمان َگمتان ويستىس.
از وثًزٌ ي پيماوٌاض قتؼُس تٍ ايلزاي ًليزٍ عؼُزسات    عؼُسات پيماوٌاض زض هثال ًاضًىان ذًز العاقاً قىحػطتٍ قًاضز قىسضد زض ايه هطاضز -29-8

 تاضس. هاوًوي زض هثال ًاضًىان ذًز قي
ومايس ًٍ قًضًع هطاضزاز ضا تٍ زهت قغالؼٍ ومًزٌ ي اظ قلاز آن تغًض ًاقل اعالع زاضز ي وسثت تٍ ارطاي َط ًسا( اظ  پيماوٌاض اهطاض قي -30-8

 ض ضًز.عًاوس تٍ ػصض ػس( اعالع قتؼص عؼُسات ذًز ومي
   عؼُسات ًاضكطقا:9قازٌ 

 تايست اعالػات الظ( ضا رُت اوزا( ًاض زض اذتياض پيماوٌاض هطاض زَس.   ًاضكطقا قي1-9

ويطيَاي عحت پًضص پيماوٌاض تٍ ػُسٌ ًاضكطقا قزي تاضزس. َمچىزيه ايزه ويطيَزا زض قحزل        يؿصاي    عأقيه سطيي  اياب ي شَاب2-9

 ضًوس. ًاضذاوٍ سيمان َگمتان حسة ضطيضت اظ ذسقات ذاوٍ تُساضت ي ايضغاو  ًاضكطقا تطذًضزاض قي

هزطاضزاز تزا يي َمٌزاضي      ًاضكطقا َيچ گًوٍ عؼُسي زض هثال استرسا( ًاضًىان پيماوٌاض، ًزٍ رُزت اوززا( ذزسقات قًضزًع ايزه       3-9

 ومايىس ضا وساضز. قي

 
 : و جزائم متعلقه فسخ قزارداد - دهماده 
ضيظٌ هثلزي، هزطاضزاز ضا يزي راوثزٍ      30عًاوس تا اػزال( ًتثزي    چىاوچٍ ًاضكطقا تٍ َط زليلي وياظي تٍ ذسقات پيماوٌاض وساضتٍ تاضس، قي-1-10

العحمٍ ًاضَزاي اوززا( ضزسٌ     عسًيٍ حساب ومايس.زض ايىػًضت پيماوٌاض قحن تٍ زضياكت حنكسد ومًزٌ ي قغاتن قلاز ايه هطاضزاز تا پيماوٌاض 
 هطاضزاز پ  اظ ًسط قثالـي ًٍ هثالً اظ ايه تاتت پطزاذت ضسٌ است، ذًاَس تًز. 4عا عاضيد كسد هطاضزاز قغاتن تا ضًاتظ قىسضد زض قازٌ 

وزا( تٍ قًهغ ي زهين عؼُسات هطاضزاز ػمل وىمايس ي زليزل قزًرُي ًزٍ قزًضز     زض غًضعيٌٍ پيماوٌاض زض عًل قست هطاضزاز وسثت تٍ ا-2-10
هثًل ًاضكطقا تاضس اضائٍ وسَس ًاضكطقا قرتاض است پ  اظ زي وًتت اذغاض ًتثي عما( يا تاهيماوسٌ ًاض ضا تٍ َط ضرع حويوي يزا حوزًهي ًزٍ    

تٍ كسد يٌغطكٍ ايه هطاضزاز اهسا( ومًزٌ ي َعيىٍ َاي اضاكي عحميزل  عًاوس تسين اوزا( عططيلات وسثت  قايل تاضس ياگصاض ومايس. َمچىيه قي
 َا ي قغالثات پيماوٌاض يغًل ومايس.   ضسٌ واضي اظ ذطيس ذسقات اظ پيماوٌاض تؼسي ي سايط ذساضات احتمالي ضا  اظ قحل عضميه

 تاضس. ايه هطاضزاز هاتل كسد قي زَمزض غًضت عحون ضطايظ كًضک قاغيض عثن قازٌ -3-10
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 :  حوادث قهزي و فورس ماصور–دهياسماده 

قغاتن عؼطيق راضي آن  ًٍ يهًع آن اظ ػُسٌ عطكيه ايه هطاضزاز ذاضد تاضس ي تؼلت  Force Majorزض غًضت تطيظ حًازث هُطي )-1-11
حًازث قصًًض، عطكيه هازض تٍ اوزا( عؼُسات ذًز وثاضىس، يظايق قحًلٍ تٍ غًضت قًهت ي حساًخط تٍ قست زيقاٌ عزا ضكزغ حزًازث قزصًًض     

ه قزسزاً عثن هطاضزاز تٍ َمٌاضي ازاقٍ زازٌ ي قست كزًضک قزاغيض   آيس. زض غًضت ضكغ ضطايظ كًضک قاغيض عطكي تػًضت عؼلين ي عًهق زضقي
گطزز ي عطكيه عثزن ضزطايظ    گطزز. زض غًضت ازاقٍ ضطايظ كًضک قاغيض تيص اظ زي قاٌ هطاضزاز كسد ضسٌ علوي قي تٍ قست هطاضزاز اضاكٍ قي

 ايه هطاضزاز عسًيٍ حساب ذًاَىس ومًز.
ٍ  اتزالؽ  يزا   پسزت  تٍ واقٍ عحًيل) كسد اػال( عاضيد اظ  پيماوٌاض  حزط/  كًت/  اوحالل/اػساض/  يضضٌستگي-2-11 ً  تز  هزطاضزاز   قوتضزي  وحز

ٍ  َزط  يغًل تٍ وسثت عططيلات تسين غًضت ايه زض. گطزز قي علوي قىلسد عىظيمي ٍ  گًوز  ي َزا  عضزميه  قحزل  اظ ياضزٌ ذسزاضات  ي  َعيىز
 .     ضس ذًاَس اهسا( پيماوٌاض قغالثات

 
 :  )داوري(حل اختالف - دواسدهماده 

ٍ  آن ارزطاي  يزا  علسزيط  ووع، ، كسد اػتثاض، اوؼواز، رملٍ اظ هطاضزاز ايه اظ واضي اذتالكات ًليٍ "  :  زايضي) اذتالف-1-12  زايضي َيزأت  تز
ٍ  ضزًز  قزي  اضراع اسالقي اووالب قستضؼلان تىياز تٍ اضراظ اذتالكات  ي 03/05/97 قزًضخ  113439/10 ضزماضٌ  زسزتًالؼمل  قغزاتن  ًز
ٍ  قثزازضت  ي ضسزيسگي  اذزتالف  قًضزًع  تٍ ًطًض راضيٍ قوطضات سايط ي قسوي اقًض زض اووالب ي ػمًقي زازگاَُاي زازضسي آييه قوطضات  تز
 علوزي  اغزلي  هطاضزاز اظ قستول اي قًاكوتىاقٍ حاضط، زايضي ضطط. االرطاست الظ( ي هغؼي عطكيه تطاي غازضٌ ضأي. ومًز ذًاَس ضأي غسيض
 ".است االعثاع الظ( آوان هاوًوي قواقي هائم ي يضاث ي عطكيه تطاي حال َط زض ي ضًز قي
 

 :تغییز آدرس–سیشدهماده 
 َطگاٌ يٌي اظ عطكيه هطاضزاز وطاوي ذًز ضا زض قست هطاضزاز عـييط زَس، تايس قًضًع ضا ًتثاً تٍ عطف زيگط اعالع زَس يعزا يهتزي ًزٍ وطزاوي    

َايي ًٍ تٍ وطاوي قصًًض زض اتتساي هطاضزاز تا پست سلاضضي اضسزال ي يزا تزا اذزص ضسزيس عحًيزل        ًليٍ واقٍرسيس تٍ عطف زيگط اتالؽ وطسٌ، 
 تاضس. گطزز ي ػصض ػس( اعالع قسمًع ومي ذًاَس ضس، اتالؽ ضسٌ علوي قي

عىظزيم ي   ٍ سيمان َگمتزان زض قحل ًاضذاوپيًست تٍ ضطح شيل  2ي  غلحٍ 6زض  عثػطٌ ، 8، قازٌ  12وسرٍ قطتمل تط  زيايه هطاضزاز زض  
 تاضس. وسرٍ وعز ًاضكطقا ي يي وسرٍ وعز پيماوٌاض قي ييتاضس ي  َط يي اظ وسد حٌم ياحس زاضتٍ ي زاضاي اضظش ي اػتثاض يٌسان قي

 
 لیست پیوست ها :  

 َاي حساک زض ًاضذاوٍ سيمان َگمتان ضماي ًلي ي قًهؼيت قٌان -1
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