
  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 بارگيري سيمان پاكتي قرارداد
 

 اين قرارداد بين شركت سيمان هگمتان بعنوان كارفرما و شركت ....................... بعنوان پيمانكار به شرح ذيل منعقد مي گردد.

 كارفرما:

             اداره ثبت شركتهاي  شهرستان رزن                 27شركت سيمان هگمتان )سهامي عام( ثبت شده با شماره 

 10820049324و   شناسه ملي:  4111-8311-7153با كد اقتصادي 

 روستاي شاهنجرين  –قروه درجزين   –شهرستان رزن   –بنشاني: همدان 

 (081)36337509( ، فاكس:081)36337316 -20تلفن: 

 ي )عضو هيات مديره(با مديريت  آقاي علي اصغر گرشاسبي )مديرعامل و عضو هيات مديره( و  آقاي آرمان ثناي

 پيمانكار:

 ..شركت .................  با شناسه ملي:......................... و شماره ثبت: ......................و كد اقتصادي:..............

 نا : .............................به نمايندگي :.......................... به شماره ملي : ........................ )مدير عامل( و كد ث

كه به موجب آگهي شماره ................................مورخ ......................... طبق روزنامه رسمي 

 ..............................شماره..........................

 .....................................................................آدرس: ...................................................

 تلفن : ...................................     همراه : .................................

 بانك ...................شعبه ...................        شماره حساب :  ...........................

                                     ………………………………………: شماره شبا

 

 : موضوع مناقصه -ماده يك  

كارخانه سيمان هگمتان و بارگيري  I , IIانجام عمليات كامل كيسه گيري از چهار دستگاه روتاري پكر در بارگيرخانه خط  -

حل مورد تائيد دستگاه نظارت قرارداد  و بارگيري بر روي كاميون طبق پاكتهاي سيمان كيسه اي بر روي كاميون و يا انتقال به  م

ساعته و نظافت محوطه بارگيرخانه )شامل طبقات فوقاني و تحتاني بارگيرخانه( پس از اتمام  8تناژ برآوردي ذيل در دو شيفت كاري 

 عمليات و نظافت دستگاه هاي مربوط با نظارت كارفرما.

ابق سالهاي اخير، تابع شرايط و فصول سال متغير بوده، به طوريكه حداقل آن در فصل سرما روزانه حدود تناژ سيمان پاكتي طبق سو 

تن بوده است كه تحويل ماهيانه پيمانكار كمتر از 2500تن و متوسط اين عدد حدود  3000تن و در فصل گرما حداكثر  2000

 تن نخواهد بود. 40.000

 انكار متعهد است شيفت سوم را نيز فعال نمايد.نياز كارفرما، پيم درصورت: 1تبصره

 

 

 

 



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 مدت زمان قرارداد :  –ماده دو 

 به مدت يكسال تعيين شد.  31/02/1401لغايت   01/03/1400مدت قرارداد از تاريخ   -

نكار بعدي با شرايط مندرج در ماه پس از انقضاء قرارداد و تا تعيين و انتخاب پيما 3اين قرارداد مي تواند با ابالغ كارفرما تا  : 2تبصره

 اين قرارداد تمديد شده و پيمانكار متعهد به ادامه خدمات مي باشد.

 

 مبلغ قرارداد:  –ماده سه 

 روز كاري به شرح ذيل جدول ذيل ميباشد:  30دستمزد پيمانكار به ازاي هرتن سيمان بارگيري شده بر مبناي 

 

 دوره قرارداد

 تناژ برآوردي حداقل 

 كتي تحويليسيمان پا
نرخ ناخالص هرتن 

سيمان پاكتي تحويلي 

 )ريال(

 دستمزد كل پيمانكار

 )ريال(
 دوره ماهانه

 1400ماهه سال  10

لغايت  1/3/1400)

29/12/1400) 

40.000 400.000   

 1401ماهه سال  2

 (31/2/1401لغايت  1/1/1401)
40.000 80.000   

  جمع مبلغ ناخالص برآوردي قرارداد

 

درصد از سوي كارفرما قابل افزايش يا كاهش است. بديهي است مبلغ كل قرارداد نيز بر 25حجم قرارداد حداكثر تا ميزان  :3صره تب

 اساس نرخ جدول فوق الذكر تابع اين تغييرات خواهد بود.

كار و امور اجتماعي در سال  پيمانكار الزمست كليه حقوق و مزاياي كاركنان خود را مطابق دستورالعملهاي شوراي عالي :4تبصره 

براساس حداقل قانون كار و با هماهنگي كارفرما شامل حقوق پايه، مسكن، بن كارگري، عيدي و پاداش، سنوات، حق  1401و 1400

يره لباس و وسايل ايمني، حق شبكاري، نوبتكاري يا تعطيل كاري )در صورت نياز(، اضافه كاري، ابزار و وسايل كار و غ اوالد، مرخصي،

 بصورت ماهيانه پرداخت نمايد. 

 

 نحوه پرداخت:  -ماده چهار 

ابتدا پيمانكار صورت وضعيت را در پايان هر ماه تهيه و سپس كارفرما بر اساس ميزان حوالة صادره سيمان پاكتي بارگيري  – 1-4

پرده حسن انجام كار و ساير كسور قانوني )ده( درصد س 10شده توسط واحد فروش و تأييد ناظر قرارداد و مديركارخانه و پس از كسر 



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

پيمانكار در ارائه صورت وضعيت هر ماه مي بديهي است نمايد.  )بيمه و ماليات( اقدام به پرداخت مبلغ تأييد شده صورت وضعيت مي

 .بايست ليست حقوق و مزاياي پرسنل و همچنين ليست بيمه پرداخت شده را ارئه نماييد

تواند  هاي بارگيري شده را به صورت روزانه تحويل پيمانكار خواهد داد و پيمانكار مي گزارش كاميون كارفرما يك نسخه از - 2-4

 صورت وضعيت خود را بر اين اساس تهيه و تسليم كارفرما نمايد. 

و  3ماده  تن باشد كارفرما براساس نرخ هر تن مندرج در جدول40.000درصورتيكه مجموع تناژ بارگيري طي يك ماه كمتر از  -3-4

تن معادل ميزان بارگيري واقعي و صورت وضعيت 40.000تن محاسبه و پرداخت خواهد نمود. بديهي است مازاد بر  40.000براي 

 ارائه شده پرداخت خواهد شد.

يا قصور گيري و بارگيري سيمان فراهم بوده ولي پيمانكار )ناشي از عدم توانايي  در صورتيكه تمامي شرايط الزم براي كيسه -4-4

خود( كل تناژ روزانه و ماهانه اعالم شده از سوي كارفرما را بارگيري ننمايد، حاصل ضرب تناژ بارگيري نشده روزانه درنرخ دستمزد 

مندرج درماده سه  به عنوان جريمه از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد. تشخيص علت عدم بارگيري كامل روزانه )قصور 

 باشد.  ون؛ داليل فني و ...( به عهده ناظر قرارداد و تاييد مدير كارخانه ميپيمانكار، نبود كامي

تن سيمان را كيسه  2000تن سيمان باشد و پيمانكار در آن روز به دليل قصور خود  2500مثال( اگر عدد اعالم بار در يك روز 

 ري( از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد. تن كسري تناژ بارگي 500گيري و بارگيري نمايد، معادل ريالي )نرخ قرارداد *
در اجري قانون ماليات بر ارزش افزوده، در صورتيكه پيمانكار مشمول قانون مذكور باشد. با ارائه گواهي ثبت نام معتبر از  -5-4

مجزا اضافه نموده و  سازمان امور مالياتي بابت ماليات ارزش افزوده و عوارض شهرداري ها به مبلغ هر صورت وضعيت خود به صورت
كارفرما كل مبلغ مذكور را در هر صورت وضعيت پس از دريافت گواهي موقت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، به پيمانكار 

بايست بر اساس فرم نمونه سازمان امور  هاي ارسالي توسط پيمانكار مي پرداخت خواهد نمود. الزم به ذكر است كليه صورت وضعيت
 ياتي تنظيم و به كارفرما ارائه گردد.مال
محاسبه شده و هيچگونه تعديل قيمتي به  3دستمزد پيمانكار در طول مدت قرارداد مطابق نرخ هاي مندرج در جدول ماده  -6-4  

قرارداد طبق  باشد و پيمانكار موظف به اجراي موضوع ها در آينده قابل قبول نمي گيرد و هيچگونه ادعاي افزايش هزينه آن تعلق نمي
 مفاد آن است.

كارفرما موافقت مي نمايد مابه التفاوت حقوق پايه)مزد شغل( و حق سنوات كارگران موجود را نسبت به حداقل قانون كار  -7-4
براساس دوره حضور هريك از كارگران طي ماه به پيمانكار پرداخت نمايد و پيمانكار متعهد است عين اين وجه را به پرسنل خود 

 بق نظر كارفرما پرداخت نمايد .مطا
بابت علي الحساب سپرده بيمه تامين اجتماعي   ٪5بابت سپرده حسن انجام كار و   ٪10از هر صورت وضعيت پيمانكار، معادل -8-4

ويه حساب كسر و در پايان قرارداد و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد پيمانكار و ارائه فرم تس قانون تامين اجتماعي 38طبق ماده 
 با پرسنل خود و همچنين ارائه مفاصاحساب بيمه از سازمان تامين اجتماعي به پيمانكار مسترد خواهد شد. 

درصورت موافقت كارفرما و اطمينان از پرداخت بموقع و كافي حق بيمه پرسنل، از سپرده حسن انجام كار مي توان براي : 5تبصره
 ان استفاده نمود.تسويه سنوات پرسنل و تسويه كامل با ايش

 
 

 



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 تضمين انجام تعهدات:  -ماده پنج  
به منظور تضمين انجام تعهدات، يك فقره چك شركتي معادل پنج ميليارد ريال از پيمانكار اخذ شده كه تا انقضاي قرارداد نزد  -1-5

تواند در هر زمان از  اد، كارفرما ميماند. بديهي است در صورت قصور پيمانكار از تعهدات خود در طول مدت قرارد كارفرما باقي مي
 ها و مطالبات پيمانكار خسارت وارده را جبران نمايد.  محل تضمين

الذكر و نيز سپرده حسن انجام كار و آخرين صورت وضعيت پيمانكار منوط به ارائه مفاصاحساب  آزاد سازي تضمين فوق -2-5 
 از سوي پيمانكار خواهد بود. 4-8سازمان تأمين اجتماعي و انجام موارد مندرج در بند 

 

 : نظارت -ماده شش 

كارفرما مختار است به هر ترتيبي كه صالح بداند در كليه امور بارگيري، نظافت و ساير موارد به صورت مستمر و دائم نظارت و كنترل 
ا اشخاص ناظر از طرف نمايد. دستگاه نظارت واحد توليد كارخانه است و مدير كارخانه برآن نظارت عاليه دارد و شخص ي

 گردد. به پيمانكار معرفي مي كارفرما)مدير كارخانه( كتباً
 .نظارت انجام شده توسط دستگاه نظارت رافع مسئوليتهاي پيمانكار در انجام به موقع و صحيح تعهدات وي نمي باشد

 

 : واگذاري  به غير – هفتماده  

اين قرارداد را به صورت مستقيم يا غير مستقيم به شخص يا اشخاص ثالث اعم  پيمانكار حق واگذاري تمام يا قسمتي از امور موضوع
از حقيقي يا حقوقي بدون اخذ مجوز كارفرما نخواهد داشت.موافقت كارفرما با واگذاري بخشي از قرارداد به غير، به هيچ وجه رافع 

نكار كماكان در مقابل كيفيت و كميت كليه عمليات از مسئوليت پيمانكار در مقابل تعهدات وي بر اساس اين قرارداد نبوده و پيما
 باشد. جمله بخش واگذار شده به غير مسئول مي

 
 : تعهدات كارفرما –هشت ماده  

تأمين يك وعده غذاي گرم پرسنل پيمانكار در شيفت روز و يا يك وعده غذاي گرم در شيفت شب  و تأمين سرويس اياب و  – 1-8
پيمانكار مي تواند در صورت درخواست كتبي و موافقت كارفرما و با پرداخت هزينه باشد. مي پيمانكارهده ذهاب پرسنل پيمانكار به ع

 آن نسبت به استفاده از سرويس هاي موجود اقدام نمايد.
در صورت امكان كارفرما مكاني را جهت تعويض لباس و استراحت احتمالي پرسنل پيمانكار در بين دو شيفت اختصاص  – 2-8

 هد داد.خوا
رب ورودي انبار پاكت بارگيرخانه تحويل پيمانكار ميدهد. بديهي است انتقال جلوي د كارفرما پاكت مورد نياز هر روز را در  – 3-8

 پاكت به داخل انبار و انتقال به طبقات و پاي پكرها به عهده پيمانكار مي باشد.
 باشد. رخانه به عهده كارفرما ميهاي موجود در قسمت بارگي نگهداري و تعميرات دستگاه – 4-8
 
 : تعهدات پيمانكار –نه ماده  

باشد و در زمان وقوع  هاي تحت اختيار مي برداري درست و متعارف از دستگاه پيمانكار موظف به حفظ و نگهداري و بهره – 1-9

مكاري الزم را داشته باشد و در صورت باشد ليكن مي بايستي با گروه تعميرات كارفرما ه اشكال مجاز به رفع نقص ماشين آالت نمي

هاي پيمانكار وصول  بروز هرگونه صدمه ناشي از عملكرد پيمانكار به آنها، پس از كارشناسي و تعيين خسارت از مطالبات و تضمين

 خواهد شد. 
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  باشد. مي IIو  Iهاي خط  هاي موجود در انبار بارگيرخانه پيمانكار موظف به حفظ و نگهداري پاكت – 2-9

ها )بخصوص در فصل زمستان( نموده به طوري كه  پيمانكار موظف است قبل از شروع بارگيري اقدام به آماده سازي دستگاه – 3-9

 بامداد امكان بارگيري كامالً فراهم باشد.  7:30رأس ساعت 

تگاه پكر در دو شيفت كاري به برداري از چهار دس پيمانكار موظف است نسبت به كار گماردن نيروي انساني الزم جهت بهره -4-9

نفر ميباشد ليكن در صورت  35صورت صبح كار و عصركار اقدام نمايد. حداقل تعداد پرسنل پيمانكار براي تعهد بارگيري حداقل تناژ 

رايط كار افزايش بارگيري و اعالم كارفرما، پيمانكار متعهد است نسبت به افزايش نيروهاي خود اقدام نمايد. بديهي است ساعات و ش

 گردد. طبق نظر كارفرما تعيين و از اين بابت هيچگونه وجه اضافي به پيمانكار پرداخت نمي

پيمانكار متعهد است در ابتداي قرارداد از همه پرسنل موجود و حاضر در بارگيرخانه استفاده نمايد و پيمانكار مي تواند  -5-9

اد و پس از هماهنگي و توافق با كارفرما، نسبت به تغيير پرسنلي كه فاقد ماه از زمان شروع قرارد 3درصورت نياز  پس از گذشت 

 كارآيي الزم بوده و با پيمانكار همكاري و هماهنگي الزم را ندارد، اقدام نمايد.

آيين نامه ها  و نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار پيمانكار اقرار مي -6-9

تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض مطلع بوده و متعهد به رعايت آنهاست، مربوطه و قانون  و استانداردهاي

در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات در خصوص كاركنان تحت پوشش و عدم اجراي مفاد قرارداد متوجه پيمانكار 

 خواهد بود.

پيمانكار بايد نسبت به عقد قرارداد )مورد تأئيد قانون كار( با هر يك از كاركنان خود اقدام و پس از تحويل قرارداد مذكور به  -7-9

 اي از هر قرارداد را نيز به كارفرما ارائه نمايد. آنان، نسخه

داد را براي حداقل مدت يك ماه  داشته باشد ، هاي اين قرار پيمانكار بايد توان مالي تأمين حقوق كاركنان و ساير هزينه -8-9

هاي شوراي عالي كار و امور اجتماعي به صورت  العمل همچنين موظف است حقوق ماهانه كاركنان تحت پوشش خود را طبق دستور

تحت پوشش قرار  ماهيانه پرداخت نمايد. پيمانكار الزم است فيش حقوقي پرسنل خود را تهيه و در پايان هر ماه در اختيار كاركنان

داده و  ليست حقوق دريافتي امضاء شده توسط كاركنان خود را پيوست صورت وضعيت نمايد. پرداخت صورت وضعيت هر ماه به 

پيمانكار منوط به ارائه ليست بيمه پرسنل و ليست واريز وجه به حساب بانكي پرسنل پيمانكار مربوط به ماه قبل، به ضميمه صورت 

 باشد. وضعيت مي

ماه بعد پرداخت نمايد و اين موضوع ارتباطي با  پيمانكار موظف است حقوق و مزاياي كاركنان خود در هر ماه را حداكثر تا دهم -9-9

% 10پرداخت صورت وضعيت از طرف كارفرما ندارد. در صورت تأخير در پرداخت حق الزحمه ماهيانه، كارفرما مجاز است تا ميزان 

پيمانكار را جريمه نمايد و در صورت تكرار، كارفرما مختار است رأساً جهت پرداخت اقدام و عالوه بر )ده درصد( از صورت وضعيت 

 % هزينه باالسري از پيمانكار كسر نمايد.5جريمه فوق به ميزان 

 پيمانكار الزمست حتي المقدور از نيروي بومي منطقه استفاده نمايد. -10-9

مقررات شركت سيمان هگمتان را رعايت نمايد. هر گاه كاركنان پيمانكار در اجراي صحيح پيمانكار و كاركنان وي الزمست  -11-9

تواند متقاضي بر كناري شخص يا اشخاص متخلف گردد و  كار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل در نظم انجام امور گردند، كارفرما مي

نخواهد داشت بر كنار شدگان را بدون هماهنگي قبلي بار ديگر بكار بايست نسبت به بركناري متخلفين اقدام نمايد و حق  پيمانكار مي

 گمارد.



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

در صورت عدم اجراي تعهدات مطابق با مفاد قرارداد بر اساس نظر ناظر قرارداد، كليه مسئوليتها  بعهده پيمانكار بوده و وي  -12-9

از مطالبات پيمانكار و يا از محل تضمين اجراي  باشد. در غير اينصورت كارفرما خسارات وارده را موظف به جبران خسارات مي

 نمايد. تعهدات قرارداد يا ساير طرق قانوني كسر خواهد نمود و پيمانكار حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط مي

ز محل % )ده درصد( مبلغ كل قرارداد شود، كارفرما پس از دريافت كليه خسارات ا10در صورتيكه ميزان خسارات بيش از  :6تبصره

دارد. مرجع تشخيص تقصير و ميزان  10تضامين يا مطالبات پيمانكار يا ساير طرق قانوني، حق فسخ قرارداد را مطابق با مفاد ماده 

 نمايد. باشد و پيمانكار حق اعتراض خود را ساقط مي ورود ضرر و زيان، ناظر قرارداد مي

ر قرارداد تعيين شده و در صورت نياز به خدمات پيمانكار در ساير ساعات ساعت شروع و پايان كار پرسنل پيمانكار توسط ناظ -13-9

 باشد. ساعته، پيمانكار موظف به همكاري مي 24در روزهاي تعطيل با نظر ناظر و اعالم قبلي  و شبانه روز

. در صورت تخلف پيمانكار، باشد پيمانكار متعهد به اجراي تعهدات خود در اين قرارداد و يا به موجب قوانين جاري كشور مي -14-9

ناديده گرفتن يا متوجه نشدن كارفرما در خصوص موردي از تخلفات مذكور مجوزي براي عدم پاي بندي پيمانكار به ساير تعهدات 

 باشد و نبايد به عنوان ناديده گرفتن تخلفات بعدي اعم از اينكه از همان نوع يا از نوع ديگري باشد، تلقي گردد. خود نمي

نمايند يا بدالئلي قادر به حضور در محل كار در  پيمانكار موظف است به منظور جايگزيني كاركناني كه از مرخصي استفاده مي -15-9

طول دوره نباشند فقط از افرادي كه قبالً به كارفرما معرفي و تأئيد صالحيت شده باشند استفاده نمايد و چنانچه به هر دليل فرد 

فرما( از سوي پيمانكار معرفي نشود به ازاء مدت زمان عدم حضور به ميزان سه برابر دستمزد آن از پيمانكار جايگزين )مورد تأئيد كار

 گردد. كسر مي

: پيمانكار موظف است در زمان عدم حضور هر يك از نيروها، از نيروي جايگزين استفاده نمايد )با در نظر گرفتن بند فوق( و 7تبصره

 ا مطابق قانون كار پرداخت نمايد.حق الزحمه نيروي جايگزين ر

درصد از دستمزد دريافتي از كارفرما)موضوع  20تن در ماه، حدود 40000پيمانكار متعهد است در صورت بارگيري بيش از  -16-9

 پرداخت نمايد و رسيد آن را از پرسنل ماه بصورت علي الحساب( را به پرسنل بارگيرخانه بعنوان بهره وري در همان 4-3ماده 

مبلغ كل  ٪ 50كارفرما   دريافت و به همراه صورت وضعيت به كارفرما تحويل نمايد و در صورت عدم پرداخت  بهره وري به پرسنل ،

بديهي است اين بهروه وري بصورت دستمزد دريافتي بابت افزايش بارگيري را از صورت وضعيت ماه بعد پيمانكار كسر خواهد نمود.  

 ميبايستي محاسبه و تسويه شود.تجمعي در پايان قرارداد 

كارفرما هيچگونه تعهد استخدامي، نسبت به كاركنان پيمانكار نداشته و از هر گونه مسئوليتي در اين موارد مبرا بوده و كليه  -17-9

مفاصاحساب  باشد. ضمناً با اتمام قرارداد، پيمانكار موظف است ضمن تسويه حسابهاي قانوني، تعهدات ذيربط بر عهده پيمانكار مي

 پرسنل تحت پوشش را به ناظر قرارداد ارائه دهد.

نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطالع دارد و نسبت به اجراي هر  پيمانكار اقرار مي -18-9

 تواند به عذر عدم اطالع متعذر شود. كدام از تعهدات خود نمي

قطع رابطه كار بين پيمانكار و كاركنان خود كه مرتبط با موضوع قرارداد هستند، تنها با موافقت كارفرما امكان پذير بوده و  -19-9

 باشد. پيمانكار پس از اخذ مجوز كتبي از ناظر كارفرما مجاز به تسويه حساب نهائي مي
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اهد بود و پيمانكار الزم است آمادگي بارگيري سيمان پاكتي را در شروع و خاتمه عمليات بارگيري با هماهنگي كارفرما خو – 20-9

كل ايام هفته تعطيل و غير تعطيل و در طول شبانه روز داشته باشد. بديهي است برنامه بارگيري در ايام تعطيل رسمي حداقل يك 

 روز قبل اطالع رساني خواهد شد.

كه بعهده  (pp مانكار است و ميزان استاندارد ضايعات آن )كاغذي ياو هر مقدار آن در تعهد پيهرگونه ضايعات پاكت  – 21-9

وري ضايعات و تفكيك و شمارش دقيق باشد بعد از كارشناسي و تأييد نماينده كارفرما مشخص خواهد شد. جمع آ كارفرما مي

 ت.پاكتهاي ضايعاتي و انتقال آن به محل مورد نظر كارفرما به صورت روزانه در تعهد پيمانكار اس

هرگونه دريافت نقدي و يا غيرنقدي توسط پرسنل پيمانكار از هر شخص حقيقي يا حقوقي خارج از ضوابط، ممنوع بوده و  – 22-9

% تناژ بارگيري شده همان 30در صورت مشاهده عالوه بر ايجاد حق فسخ براي كارفرما ، پيمانكار مشمول پرداخت جريمه اي معادل 

 اج شخص يا اشخاص خاطي خواهد بود. روز خواهد شد و موظف به اخر

اي باشد كه موجبات اعتراض رانندگان حمل را دربر نداشته باشد. همچنين پيمانكار موظف است  نحوه بارگيري بايد به گونه – 23-9

لوگرم را به كي 50دقت كافي در چيدمان پاكتها و بارگيري كاميونهاي حامل سيمان را به عمل آورده و پاكت پاره يا پاكت كمتر از 

كيلوگرم(  50هيچ وجه بارگيري ننمايد. در صورت قصور و عدم دقت در بارگيري كيسه هايي با وزن خارج از حد استاندارد )زير 

 15الزمست كيسه هاي معيوب را تخليه و اقدام به بارگيري مجدد نموده و در صورت ايجاد هزينه براي كارفرما مبلغ آن با احتساب 

 ز محل مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.درصد باالسري ا

پيمانكار موظف است جهت كنترل نهايي محموله هاي خروجي از لحاظ نوع محصول ، نوع پاكت، تعداد پاكت ، تاريخ ،  -24-9

چيدمان صحيح پاكت ، عدم تداخل پاكت در يك محموله و كنترل حواله با پالك ماشين و ... )كنترل نهايي و ترخيص صحيح 

 ساعته به كارفرما معرفي نمايد. 24ل( در هر شيفت كاري يك نفر را به عنوان مسئول ترخيص و بصورت محصو

پيمانكار موظف است ليست حقوق و مزاياي كاركنان خود و حق بيمه متعلقه را حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تأمين  -25-9

 اجتماعي منطقه ارائه نمايد.

 هاي ذيل بايستي توسط پيمانكار نظافت گردند: باشد و محل نظافت بعهده پيمانكار مي تأمين كليه وسائل – 26-9

طبقه  -محوطه اطراف نوارها -محوطه اطراف پكر -انبار پاكت -كنترل بين –الواتور  -نظافت كامل طبقات بگ فيلتر -1-26-9

حاشيه بارگيرخانه )تا شعاع  –ها  قرار كاميونمحل بارگيري و است -زير سيلوهاي سيمان و طبقات آن و سرند -همكف الواتور

 شود. يكصدمتري( و ساير مواردي كه به پيمانكار ابالغ مي

 شود. ها كه محل مشخص آن توسط كارفرما تعيين مي پالت -ها پاكت –جمع آوري سيمان ضايعاتي  -2-26-9

دپارتمان مندرج در بندهاي فوق ميباشد كه  از هر صورت وضعيت پيمانكار منوط به انجام نظافت كامل ٪5پرداخت  -3-26-9

 مذكور قابل پرداخت ميباشد  ٪5براساس گزارش ناظر قرارداد و متناسب با درصد انجام نظافت از 

از انجام نظافت را تائيد نمايد،  ٪80ريال باشد و چنانچه ناظر قرارداد 300.000.000مثال( اگر صورت وضعيت ماهيانه پيمانكار برابر 

({ از كل صورت وضعيت كسر و 300.000.000صورت وضعيت ارائه شده)  ٪5( *٪20يالي } الباقي درصد تاييد نشده)معادل ر

 ريال( به پيمانكار  پرداخت خواهد شد. 2.970.000.000مابقي )

 پيمانكار نبايد از اشخاص ممنوع المعامله باشد. – 27-9
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د يا افراد ديگري ه شعبه تأمين اجتماعي به جز كاركنان شاغل در واحد اسم فرباشد در ليست ارائه شده ب پيمانكار مجاز نمي – 28-9

را اضافه نمايد و پمانكار متعهد است برابر مقررات تأمين اجتماعي و مطابق كاركرد و درآمد پرسنل نسبت به پرداخت حق بيمه 

 كارگران اقدام نمايد. 

را با هزينه خود جهت هماهنگي و رفع مشكالت احتمالي به كارگيري و  پيمانكار متعهد است كه يك فرد مطلع و ذيصالح – 29-9

 معرفي نمايد. در هر صورت حضور پيمانكار يا نماينده وي هر روز و حتي ايام تعطيل )در صورت لزوم( در محل الزامي است. 

و شرايط قانوني استخدام آنان مورد  پيمانكار موظف است افرادي را جهت انجام امور محوله بكار گيرد كه صالحيت اخالقي – 30-9

 تأييد كارفرما بوده و با كاركنان و مراجعين برخوردي در خور احترام داشته باشد. 

 پيمانكار موظف است ليست كليه پرسنل مربوطه را كتباً به كارفرما معرفي نمايد تا پس از تأييد مشغول به كار شوند.  – 31-9

كليه كاركنان خود قبل از شروع به كار گواهي عدم سوء پيشينه و كارت پايان خدمت يا معافيت پيمانكار موظف است براي  – 32-9

االشتغال حسب قانون جاريه كشور براي انجام موضوع  در مورد مشمولين تهيه و به كارفرما ارائه نمايد و از بكارگيري افراد ممنوع

سوء پيشينه، گواهي بهداشت، عدم اعتياد و ... بايد توسط نماينده كارفرما  پيمان خودداري نمايد و مستندات الزم از قبيل گواهي عدم

 قابل رؤيت و تأييد باشد.

پيمانكار مسئوليت تأمين حفاظت و ايمني و آموزش كاركنان خود را در رابطه با اجراي خدمات موضوع قرارداد به عهده  – 33-9

 باشد.  مذكور به عهده پيمانكار مي دارد و جبران هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت موارد

در سازمان ،پيمانكار مكلف به رعايت دستورالعمل ايمني، بهداشت و  IMSبا توجه به استقرار سيستم مديريت  يكپارچه  -34-9

محيط زيست پيمانكاران شركت سيمان هگمتان مي باشد  و در اين خصوص در صورت لزوم با هماهنگي كارفرما موظف به فراگيري 

آموزش هاي الزم است. در صورت عدم رعايت استانداردها و يا استنكاف از فراگيري آموزش هاي الزم ،كارفرما مي تواند به هر ميزان 

 )ده( عمل نمايد. 10متناسب با موارد تخلف از سپرده حسن انجام كار پيمانكار را ضبط و يا در صورت تكرار طبق ماده 

يك بار طي گزارش كتبي وزن كشي از پكرها با حضور ناظرقرارداد،  وضعيت كاليبره بودن پكرها  پيمانكار موظف است هر روز -35-9

گيرد و چنانچه پيمانكار در شمارش  را به كارفرما ارائه نمايد. جدول كاليبراسيون توسط كارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار مي

مه اي معادل تعداد كيسه هاي خارج از وزن استاندارد را محاسبه و از پرداختي پاكتهاي روي تريلي اشتباه نمايد، در اين صورت جري

 هاي پيمانكار كسر ميگردد.

كليه پرسنل پيمانكار در تمام وقت ملبس به لباس كار مناسبي )متفاوت و قابل تمايز با لباس كار پرسنل كارفرما( كه توسط  -36-9

هند بود و در صورت عدم استفاده از لباس كار و لوازم ايمني توسط پرسنل پيمانكار شود، خوا پيمانكار هر شش ماه يكبار تهيه مي

گردد و همچنين پيمانكار  پس از اعالم كتبي و در صورت عدم رعايت تا سقف ده درصد از مبلغ هر صورت وضعيت پيمانكار كسر مي

حاكم در محل كار از قبيل كفش، كاله ايمني، دستكش و گردد كليه لوازم حفاظت فردي مطابق با قوانين و مقررات ايمني  متعهد مي

اي براي هر يك از كاركنان به دليل عدم وجود  را در اختيار كاركنان خود گذاشته و چنانچه حادثه …كمربند ايمني، ماسك دهني و 

ليتي مبراء خواهد بود. همچنين و يا استفاده از وسايل ايمني رخ دهد مسئوليت آن متوجه پيمانكار بوده و كارفرما از هرگونه مسئو

آموزش نحوه استفاده صحيح از لوازم ايمني فردي به پرسنل پيمانكار به عهده پيمانكار است. و پيمانكار موظف است جدول تحويل 

رما ارائه يابد( را تكميل و به كارف وسايل حفاظت فردي به كاركنان خود )كه به طور ماهيانه يا در توالي مختلف به كارگران تعلق مي
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نمايد. در صورت عدم تأمين به موقع وسايل حفاظت فردي و لباس كار از سوي پيمانكار، كارفرما حق دارد رأساً اقدام به تأمين وسايل 

 % هزينه باالسري از صورت وضعيت پيمانكار كسر نمايد.20هاي مربوطه را به اضافه  مزبور نموده و هزينه

هاي انجام كار و حصول اطمينان از شرايط محيط كار  رسي كليه موارد ايمني در مكانها و مسيرپيمانكار موظف است ضمن بر -37-9

بايست از ادامه كار خودداري و  كليه اصول ايمني را رعايت نمايد. چنانچه رفع موارد غير ايمني در حيطه كاري پيمانكار نباشد مي

در حين انجام كار نيز موارد غير ايمني مشاهده گردد، رعايت مراتب  مراتب را كتباً به كارفرما گزارش نمايد. همچنين چنانچه

 الذكر از جانب پيمانكار الزامي است. فوق

نمايد كه كليه امكانات حفاظتي و ايمني مندرج در  باشد و تعهد مي قانون كار مي 95و  13پيمانكار متعهد به رعايت مواد  :8تبصره 

 خود اجرا نمايد. قانون كار را رعايت و در مورد پرسنل

قرارداد، مسئوليت عواقب كليه خسارات وارده  2الذكر و موارد مندرج در پيوست شماره  در صورت عدم رعايت موارد فوق :9تبصره

 اعم از مالي يا جاني بعهده پيمانكار مي باشد.

د نبوده و پيمانكار متعهد به ايفاي كليه تعهدات پيمانكار در قبال پرسنل خود الزاماً منحصربه موارد مندرج در اين قراردا -38-9

 باشد. تعهدات قانوني در قبال كاركنان خود مي

با توجه به تنوع محصول ، پيمانكار موظف است هر كاميون را فقط از يك نوع محصول توليدي با بسته بندي يكسان بارگيري  -39-9

 م به پرداخت هزينه سهل انگاري مترتب خواهد بود.نمايد در غير اينصورت در صورت مشاهده موارد تخلف پيمانكار ملز

پيمانكار موظف است عملكرد صحيح دستگاه هاي تاريخ زن را كنترل نموده و درصورت عدم درج تاريخ روي پاكات سيمان  -40-9

 هد بود.% باالسري خوا10احتمالي و ساير هزينه هاي جانبي با  ، پيمانكار مسئول پرداخت جريمهپيمانكار ناشي از قصور

مسئوليت هر گونه بروز حادثه ناشي از كار و هر گونه حادثه ناشي از عدم رعايت نكات ايمني به عهده پيمانكار بوده و كارفرما  -41-9

هيچگونه مسئولتي نخواهد داشت. پيمانكار مكلف و موظف است الزامات قانون كار و مقررات ايمني و آيين نامه هاي حفاظت فني و 

و دستورالعملها و استانداردهاي مربوط به موضوع قرارداد و مقررات قانون تامين اجتماعي و ساير مقررات و قوانين بهداشت كار 

 مربوطه را دقيقاً رعايت نمايد
ي در صورتيكه در اثر اقدام يا عملكرد پيمانكار يا پرسنل پيمانكار يا در اثر عدم رعايت استانداردهاي و مقررات مربوطه خسارات -42-9

به كارفرما وارد گردد جبران تمامي خسارات وارده و خسارت تأخير و حق الوكاله وكيل مطابق قرارداد في مابين وكيل و كارفرما به 
 .عهده پيمانكار مي باشد

 رها يا و كار ترك يا قرارداد خاتمه به اقدام كارفرما كتبي توافق بدون تعهد دوره و قرارداد طول در پيمانكار صورتيكه در -43-9

 را تن(40.000باقي مانده قرارداد بر مبناي حداقل تناژ ماهانه) درصد مبلغ 50پيمانكار ميبايست  ،نمايد و قطع همكاري كار نمودن

 مي برداشت و وصول قابل پيمانكار مطالبات و تضامين محل از مبلغ اين است بديهي. نمايد پرداخت كارفرما به خسارت عنوان به

 .باشد

 نحو به الباقي وصول جهت كارفرما حق باشد بيشتر پيمانكار مطالبات و تضمين مبلغ از وارده خسارات مجموع صورتيكه در -44-9

 .باشد مي محفوظ مقتضي

 
 



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 : و جرائم متعلقه فسخ قرارداد - دهماده 
ني نسبت به فسخ قرارداد اقدام درصورت تحقق هريك از شرايط زير كارفرما مختار است بصورت يكجانبه و بدون نياز به تشريفات قانو

 نمايد.

 انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار. -1-10

 عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده. -2-10

 از تاريخ ابالغ قرارداد.يك هفته تأخير در شروع بكار بيش از -3-10

 تأخير در اجراي كار به طوري كه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و با سوء نيت پيمانكار بنمايد. -4-10

 غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما. -5-10

با اعالم كتبي يك ماه قبل ، قرارداد را يك تواند  چنانچه كارفرما به هر دليلي نيازي به خدمات پيمانكار نداشته باشد، مي -6-10

الزحمه كارهاي  جانبه فسخ نموده و مطابق مفاد اين قرارداد با پيمانكار تسويه حساب نمايد.در اينصورت پيمانكار محق به دريافت حق

بالً از اين بابت پرداخت شده قرارداد پس از كسر مبالغي كه ق 4و 3انجام شده تا تاريخ فسخ قرارداد مطابق با ضوابط مندرج در ماده 

 است، خواهد بود.

 مكلف نامبرده و اعالم پيمانكار به كتبي نامه طي را مراتب كارفرما ، پيمانكار توسط قراردادي تعهدات ايفاي عدم صورت در -7-10

 تعيين مهلت در ورتيكهص در است بديهي نمايد، ارسال را مقتضي پاسخ نامه ابالغ تاريخ از ساعت 48 مهلت ظرف حداكثر باشد مي

 مراتب و فسخ تشريفات انجام بدون دادرقرا بداند، مردود را پيمانكار سوي از شده اقامه داليل كارفرما يا و نگردد ارسال پاسخ شده

ناشي از و جرايم قراردادي، خسارت پيمانكار ديگر اقدام  طريقاز  يا رأساً كار مانده باقي انجام به نسبت و اعالم پيمانكار به فسخ

عملكرد و هزينه هاي اضافه ناشي از واگذاري كار به ديگري را به حساب بدهكار پيمانكار منظور و از محل مطالبات يا تضامين 

 .برداشت نموده و در صورت عدم كفايت حق كارفرما جهت مطالبه مازاد و مابه التفاوت به نحو مقتضي محفوظ خواهد بود

 .باشد ، اين قرارداد قابل فسخ مي چهاردهس ماژور طبق ماده در صورت تحقق شرايط فور -8-10
 

 : تعليق قرارداد – يازدهماده 

جمعاً بمدت يكماه ،   رو قبل از ابالغ( 15تواند در طول مدت اين قرارداد براي يك يا چند مرتبه با اعالم قبلي )  كارفرما مي -1-11

 اي به حالت تعليق در آورد. ي ابالغيهانجام تمام يا بخشي از عمليات موضوع قرارداد را ط

الزحمه يا وجهي  پيمانكار، موظف است پس از شروع دوره تعليق، خدمات مربوطه را متوقف كند و از اين بابت هيچ گونه حق -2-11

 به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.

كند. در اين صورت، حداكثر پنج  پيمانكار ابالغ ميچنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به  -3-11

 يابد. ( روز پس از ابالغ، كار ادامه مي5)
 

 : حل اختالف -دوازدهماده 

 پرداخت اسناد به راجع دعاوي قرارداد، بطالن و فسخ اجرا، تفسير، از ناشي اختالف گونه هر بروز صورت در كه نمود موافقت پيمانكار

 بدوا قرارداد، به نسبت ايراد يا ابهام گونه هر كلي طور به و آن، لواحق و توابع به راجع دعاوي يا و قرارداد اين با مرتبط تجاري اسناد و



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 داوري هيئت طريق از موضوع نتيجه، حصول عدم صورت در. شد خواهد فصل و حل آميز مسالمت صورت به و مذاكره طريق از

 براي داور راي و بوده فصل و حل و رسيدگي قابل مزبور داوري هيئت دستورالعمل طبق و اسالمي انقالب مستضعفان بنياد در مستقر

 . باشد مي االجرا الزم و قطعي طرفين

درخواست داوري، مانع توقف تعهدات پيمانكار نبوده و پيمانكار موظف است در چارچوب مفاد قرارداد ، تعهداتي را كه : 10تبصره 

 .م دهدحسب قرارداد عهده دار گرديده انجا

 
 : حوادث قهري و فورس ماژور - چهاردهماده 

در صورت بروز حوادث قهري كه وقوع آن از عهده طرفين اين قرارداد خارج باشد و بعلت حوادث مذكور، طرفين قادر به انجام 

صورت رفع شرايط  آيد. در تعهدات خود نباشند، وظايف محوله به صورت موقت و حداكثر به مدت دوماه بصورت تعليق و توقف درمي

گردد. در صورت ادامه  فورس ماژور طرفين مجدداً طبق قرارداد به همكاري ادامه داده و مدت فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه مي

شرايط فورس ماژور بيش از دو ماه ادامه همكاري منوط به توافق طرفين بوده و در صورت عدم توافق، طرفين طبق شرايط اين 

گردد و طرفين طبق شرايط اين قرارداد تسويه حساب خواهند نمود  قرارداد فسخ شده تلقي ميو  ه حساب خواهند نمودقرارداد تسوي

 . ضمناً شيوع بيماري كرونا خارج از مصاديق فورس ماژور مي باشد.

 
 :تغيير آدرس –پانزدهماده 

بايد موضوع را كتباً به طرف ديگر اطالع دهد وتا وقتي كه هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد، 

هايي كه به نشاني مذكور در ابتداي قرارداد با پست سفارشي ارسال و يا با اخذ رسيد  نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده، كليه نامه

شاني قيد شده در سامانه ثنا نيز در هر حال باشد. اعتبار ن گردد و عذر عدم اطالع مسموع نمي تحويل خواهد شد، ابالغ شده تلقي مي

 به قوت خود باقي مي باشد.
 

نسخه  سهدر صفحه پيوست كه  يكو  تبصره 10و ماده  15صفحه مشتمل بر  12در  قانون مدني 10به استناد ماده  اين قرارداد
داراي هر يك از نسخ ادله گرديده و امضاء و مب در محل كارخانه سيمان هگمتان تنظيم و كليه نسخ آن توسط نمايندگان طرفين

 د. باش نسخه نزد كارفرما و يك نسخه نزد پيمانكار ميدو كه  حكم واحد است.
 

 شركت سيمان هگمتان                                                                         شركت..............................                  
 )سهامي عام(                                                                                                   پيمانكار                        

 كارفرما                            
  

 
 
 
 



  

  

  

  
 

 اعتبار مي باشند( ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد
 

 
 پيوست شماره يك

 آناليز هزينه هاي نيروي انساني به شرح ذيل
 

 

 
 

 مبلغ شرح

   1400طبق بخشنامه وزارت كار در سال حداقل دستمزد 

   ماه سال( 12روز در  30/5حقوق پايه )ميانگين ماهيانه 

   نوبت كاري 

   حق مسكن

   بن 

   حق اوالد 

   جمع دستمزد و مزاياي ماهانه

   حق شب كاري ) درصورت نياز و موافقت كارفرما(

   عيدي 

   سنوات 

   (درصد 23بيمه سهم كارفرما )

هزينه لوازم شخصي )شامل دو دست لباس و يك جفت كفش و لوازم حفاظت 

   فردي(

   مجموع هزينه ماهانه يك نفر بدون در نظر گرفتن حق شب كاري

   مجموع هزينه ماهانه يك نفر با در نظر گرفتن حق شب كاري


