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مبدا ارسال (از شرکت رادیاتور ایران و 
شرکت تینا صنعت )

زامیاد (رفت وبرگشت )

تعداد ارسال بار در  یک ماه       
(یک خاور )

در ماه تعداد 5الی 30مسیر متغیر با 
توجه به میزان تولید در شرکت زامیاد

 خاور 5 متري عرض 2,20   ارتفاع 2,30 خودرو مورد نیاز
  بغل باز شو بدون ستون وسط

وزن بار -چیدمان پالت
از وزن 1تن الی 2تن نوع بسته بندي 

پالت فلزي دو طبقه و یا کارتنی با پالت 
چوبی چیدمان پالت فلزي یک و یا دو 

طبقه بسته به نوع بار

مبلغ پیشنهادي

محل امضا

                                                                 ( متن قراداد به پیوست فرم مناقفصه قابل مشاهد می باشد)

مدارك مورد نیاز رانندها : مدارك کامل راننده  (کارت هوشمند +کارت سالمت +مدارك کامل ماشین سند به نام راننده )

بارنامه دولتی  جهت مقاصد کاشان و بن رو (مبلغ کامل کرایه قید شده در بارنامه)  به همراه بیمه بار از 40میلیون الی 200میلیون جهت حمل محموله ها کاشان و بن رو  الزامی بوده و هزینه بارنامه آن به عهده راننده و 
یا باربري می باشد  .

سفته به عنوان ضمانت  به میزان 300میلیون تومان  

          فرم  مناقصه  حمل محموله هاي  خودرو ساز شرکت رادیاتور ایران سال 1401-1400

      خودرو هاي مورد نیاز جهت سایت  هاي خودرو ساز از شرکت رادیاتور ایران به مقاصد ذیل :

تعداد 3 خاور مدل  88 به باال مورد نیاز جهت حمل محموله هاي خودروساز در مسیر هاي کاشان و بن رو (خودرهاي روز )

قرارداد  مابین شرکت و راننده  و یا باربري به صورت  یکساله ورسمی بوده و شامل  الزامات مفاصا حساب و بیمه و مالیات می باشد 

تعداد خودروهاي مورد نیاز جهت حمل 
تعداد 3 خاور مورد نیازدر مسیر هاي سایپا تهران -پارس خودروو بهمن خوردو .... سایپا یدك ، شامخ و ایران خودرو دیزل -ساپکو -ایساکو- مهرگام پارس  -زامیاد و بارهاي داخلیمحموله هاي خودروساز جدول ذیل :

حمل محموله هاي خودروساز در روزهاي شنبه الی پنج شنبه می باشد ولی در صورت نیازراننده می بایست  روزهاي جمعه نیز  جهت همکاري و بارگیري در شرکت حضور داشته باشد

شروع قرارداد از مورخ1400/06/15 خواهد بود 
تعیین مسیر رانندگان به عهده شرکت بوده و رانندگان ملزم به ارائه سرویس در مسیرهاي تعیین شده می باشند 

      سایپا کاشان  (رفت و 
برگشت )

ایساکو (رفت )
ساپکو -مهرگام پارس (رفت 

و برگشت )

در ماه (تعداد 10الی 30 مسیر 
براي یک خاور ) به فراخور تولید 
متغیر است  .هزینه حمل شامل 
مسیر رفت و برگشت پالت خالی 

می باشد .

میزان ارسال  به سایپا کاشان 
متغییر است از  تعداد  15 تا 
25سرویس رفت و برگشت

         ارسال به بن رو           
 5                                

سرویس( در صورت  تولید 
محصول )

 در ماه  تعداد 5الی 20 مسیر 
(درصورت تولید مجدد محصول  )

در ماه (تعداد 10الی 90 مسیر) به 
فراخور تولید متغیر است هزینه 

حمل شامل مسیر رفت و 
برگشت پالت خالی می باشد .

بن رو ساوه (رفت و 
برگشت)

سایپا تهران ,پارس خودرو 
انبار یسایپا یدك شامخ و 

بهمن خودرو (رفت و 
برگشت)

ایران خودرو دیزل (رفت و 
برگشت)

در ماه تعداد 1الی 15 مسیر متغیر با 
توجه به میزان تولید در شرکت 

ایرانخودرو دیزل

وزن بار متغیر  می باشد  از 
2,600تن الی .3,200چیدمان 
پالت فلزي یک و یا دو طبقه 

بسته به نوع بار

 خاور 5 متري عرض 2,20   ارتفاع 
2,30   بغل باز شو بدون ستون وسط

کمتر از  یک تن -پالت هاي چوبی 
به همراه بسته بندي کارتنی

 خاور چادر داربه طول 5,30 
عرض 2,25 ارتفاع 2,70   بغل 

باز شو  بدون ستون وسط

تعداد ارسال به فراخور میزان تولید محصوالت خودروساز کاهش یا افزایش می یابد

 خاور 5 متري عرض 2,20   ارتفاع 
2,30   بغل باز شو بدون ستون وسط

 خاور 5 متري  عرض 2,20ارتفاع 
2,30 بغل باز شو بدون ستون 

وسط

از وزن 1تن الی 3تن نوع بسته بندي 
پالت فلزي دو طبقه و یا کارتنی با 
پالت چوبی در صورت ارسال پالت 
فلزي چیدمان پالت فلزي یک و یا 

از وزن 3تن الی 4,5تن  چیدمان 
پالت دو ردیفه چیدمان پالت 

فلزي یک و یا دو طبقه بسته به 
نوع بار

 خاور 5 متري عرض 2,20   
ارتفاع 2,30   بغل باز شو بدون 

ستون وسط

وزن بارتن 2,700 الی 
4,800چیدمان پالت فلزي یک و 

یا دو طبقه بسته به نوع بار

وزن بار متغیر می باشد از 
2,600تن الی .3,300 چیدمان 
پالت فلزي یک و یا دو طبقه 

بسته به نوع بار

 خاور چادر داربه طول 5,30 
عرض 2,25 ارتفاع 2,70   بغل 

باز شو  بدون ستون وسط



  
  
  
  

  
  

  شماره:
  تار�خ:

  :یوست�                                                                                                                                 

  مجري  مد�ر مالي  مد�ر خرید  مشاور �يمه  مشاور حقوقي اقدام كننده
            

  
  

 قرارداد پیمانکاري
  ماده یک: طرفین قرارداد 

 ها به نمایندگیاداره ثبت شرکت 8435به شماره ثبت  عام)میشرکت رادیاتور ایران (سها این قرارداد بین
ه قدیم کرج به شماره جاد 15تر به نشانی: کیلوم مدیرعامل.................... و رییس هیات مدیره ...............آقایان 
ماره شبه .............. آقاي و شود از یک طرفنامیده می کارفرماکه از این پس اختصاراً  44922710- 13هاي تلفن

 به نشانی: .................صادره از ..............متولد  ................کدملی  ......... شناسنامه
میده نا مجريز این پس اختصاراً ا هک ........................ شهربانی ..........................................................................................

 شود.شود از طرف دیگر منعقد میمی
  : موضوع قرارداد دوماده 

 قرارداد. 3هاي شرکت رادیاتور ایران به مقاصد مورد نظر طبق ماده حمل کلیه محموله
  اد و مشخصات محموله: مبلغ قراردسهماده 

نوع وسیله   مقصد  ردیف
نوع   نوع بار  حمل

  بنديبسته
محموله  کرایه هر

  ارسالی (ریال)

کرایه هر 
محموله برگشتی 

  (ریال)

 مهرگام-ساپکو  1
  پارس 

اور
ن خ

میو
کا

درو  
خو

ور 
دیات
را

  

 *   پالت فلزي

ایران خودرو   2
  دیزل

پالت و جعبه 
 --    چوبی

 *   پالت فلزي  زامیاد  3

سایپا  -شامخ  4
 -   پالت چوبی  یساکوا -یدك

5  
سایپا  -شامخ
ارس پ -یدك
  ایپاس - خودرو

 *   پالت فلزي
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کت به باشد، در صورت عدم وجود محموله ارسالی و نیاز شرهزینه حمل برگشت پالت در ازاي حمل بار می* 
  د.دریافت پالت خالی، هزینه حمل کرایه محموله ارسالی درنظر گرفته خواهد ش

  : نحوه پرداخت چهارماده 
  در این قرارداد پیش پرداخت وجود ندارد. - 1-4
اده سه مه شده بر اساس یرااه صورتحساب بعد از تایید کارکرد و رسیدهاي یالزحمه مجري پس از اراحق -2-4

 .استمحاسبه و پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه در وجه مجري قابل پرداخت 
ه یرت وضعیت پس از ارابابت حق بیمه تکلیفی کسر و آخرین صو %5از کل مبلغ قرارداد به میزان  - 3-4

  .استمفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت 
  : مدت قرارداد پنجماده 

ت قرارداد . بدیهی است انقضا مدشودمیبه مدت یک سال تعیین  15/06/1401لغایت  15/06/1400تاریخ از 
د دت قراردامرفین هاي مجري نخواهد بود و پس از انقضاء مدت قرارداد با اعالم کارفرما و توافق طسئولیترافع م

  طبق درخواست کارفرما قابل تمدید است.
  : وظایف وتعهدات مجري ششماده 

 خود راوده و گواهی ثبت نام نماید که در سامانه ثنا ثبت نام نمضمن امضا قرارداد حاضر اقرار میمجري  - 1-6
  دهد.ارایه می

رگونه شود در حمل محموله از مبدا تا مقصد دقت الزم را بعمل آورده و مسئولیت همی مجري متعهد - 2-6
ئول بوده و مس سوزي و سرقت کاال در طول مسیر از زمان بارگیري تا تخلیه آن بعهده وينقص، عیب، خرابی، آتش
  کلیه خسارت وارده است.

نسبت  رفرما حضور داشته ودر موعد مقرر در زمان و مکان اعالم شده از سوي کا ودشمیمجري متعهد  - 3-6
عیین شده تداخت به اجراي موضوع قرارداد اقدام نماید در صورت عدم حضور و حمل بموقع کاال مجري متعهد به پر

  .استخسارت وارده 
اردهاي نی حمل و نقل و استاندت محصوالت ارسالی کارفرما رعایت کلیه اصول ایمبا توجه به حساسی - 4-6

  .استی بعهده مجري یباربري را جهت جلوگیري از بروز هرگونه آسیب دیدگی کلی و جز
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 ناظر کارفرما مطلوب و مناسب ه شده توسط مجري به تشخیص کارشناسیدر صورتی که خدمات ارا - 5-6
 ا از طریقرمراتب  وقرارداد اقدام نموده تواند نسبت به فسخ یک طرفه مینبوده و فاقد کیفیت الزم باشد کارفرما 

  خت نماید.پردا هفته شده در ماده یو خسارت وارده را از محل تضمین ارانماید اظهارنامه قضایی اعالم می
شود و مجري با امضا : میزان خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما تعیین می1تبصره 

  دارد.نظر کارشناسان کارفرما اعالم میقرارداد حاضر مراتب رضایت و تایید خود را به 
  د.ا توجه به گواهینامه پیوست مجري اقرار نمود که توانایی و مهارت الزم را با کامیون دارب - 6-6
ه رع وقت موضوع را بدر اس در صورت عدم حضور موقت خود یا نقص فنی خودرو دشومیمجري متعهد  - 7-6

احتمالی  هاي حمل متفرقه و خساراتدهی به موقع هزینهاطالع کارفرما برساند، در صورت عدم امکان سرویس
  ناشی از حمل و عدم تحویل به موقع کاال از صورت حساب مجري کسر خواهد گردید.

به  جدید به مدت یک ماه نسبت ضعیت قراردادد جهت تعیین وشودر پایان قرارداد مجري متعهد می - 8-6
دوره  ناقصهمهاي جدید تعیین شده که در هاي شرکت اقدام نماید، در این مدت هزینه حمل با قیمتحمل محموله

  .استضمن یک وعده غذایی مجري به عهده کارفرما درد، شوبعد برنده خواهند شد پرداخت می
 : تضمین حسن اجراي تعهداتهفتماده 

سن انجام ریال (سه میلیارد ریال) به عنوان ضمانت ح 3,000,000,000ود سفته به مبلغ شمجري متعهد می
به جبران  زبور نسبتفته مکار به کارفرما ارایه نماید تا چنانچه وي به تعهدات خود بعضاً یا کالً عمل ننمود از محل س

  مود.و ساقط ن د سلبدعاي بعدي را از خوخسارات وارده اقدام گردد و مجري با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض و ا
هایی : تضمین سپرده شده نزد کارفرما سه ماه پس از پایان قرارداد و تسویه حساب ن2تبصره 

 شود.مسترد می
در صورت درخواست مجري مبنی بر حمل کاال به مقاصد دیگر و با حجم باال، : 3تبصره 

ال) ریال (پنج میلیارد ری 5,000,000,000بایست تا مبلغ کارفرما میتضمین سپرده شده نزد 
  افزایش یابد.

  ماده هشت: تغییر در نرخ سوخت 
 واهند کرد.خقیمت سوخت طرفین در مورد هزینه حمل توافق  %15در صورت تغییر بیش از  - 1-8
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ر دطرفین  %15میزان  در صورت صدور بخشنامه رسمی دولتی مبنی بر افزایش هزینه حمل حداقل به - 2-8
ر ریال) ازهریال (سه  ...............هزینه حمل توافق خواهند کرد. (نرخ گازوئیل در زمان انعقاد قرارداد لیتري خصوص 

  است).
  : اختالفاتنهماده 

ریق رفین از طواً طدر صورت بروز هرگونه اختالف در مورد اصل یا تفسیر و یا اجراي هر یک از مواد قرارداد بد
راجع به م نسبت به حل و فصل موضوع قراداد و در صورت عدم حصول توافق مراتب مذاکرات یا مکاتبه دوستانه

  ذیصالح قانونی ارجاع و راي صادره براي طرفین الزم االجرا است. 
  اقامتگاه قانونی :دهماده 

 رفین برسدططالع ااقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر کتباً باید به 
سوب ده محشدر غیر این صورت چنانچه هرگونه اوراق اداري و قضایی که به نشانی مذکور ارسال گردد ابالغ 

  .دشومی
  : ضمائم قراردادیازدهماده 

 اسناد و مدارك مالکیت خودرو -1-11
 گواهینامه معتبر رانندگی -2-11
 بیمه نامه معتبر خودرو -3-11
  سفته به مبلغ تعیین شده -4-11
 واهی ثبت نام سامانه ثناگ -5-11

  : نسخ قرارداددوازدهماده 
یده است بادله گرددر تهران تنظیم، امضاء و متبصره  سهبند و  دهجهماده،  دوازدهاین قرارداد در سه نسخه، 
  که هر نسخه، حکم واحد را دارد.

  
  

 ............................... آقاي عام)می(سها شرکت رادیاتور ایران
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 قرارداد پیمانکاري
  ماده یک: طرفین قرارداد 

 ها به نمایندگیاداره ثبت شرکت 8435به شماره ثبت  عام)میشرکت رادیاتور ایران (سها این قرارداد بین
هاي ده قدیم کرج به شماره تلفنجا 15به نشانی: کیلومتر  مدیرعامل................ و هیات مدیره .................آقایان 

شماره ه ب .................... آقايو  شود از یک طرفنامیده می کارفرماکه از این پس اختصاراً  13-44922710
ی: به نشان ..........متولد  ................کدملی  ...........صادره از  .........شناسنامه 

 که از این ................. اره شهربانیمش ) به..........................( ودروخمالک  .................................................................................
 شود.منعقد می از طرف دیگر شودنامیده می مجري پس اختصاراً

  : موضوع قرارداد دوماده 
 داد.قرار 3هاي شرکت رادیاتور ایران به مقاصد مورد نظر طبق ماده حمل کلیه محموله

  : مبلغ قرارداد و مشخصات محمولهسهماده 
  کرایه هر محموله ارسالی (ریال)  بندينوع بسته  نوع بار  نوع وسیله حمل  مقصد  ردیف

رادیاتور   کامیون خاور  سایپا کاشان*  1
  خودرو

   پالت فلزي
   پالت فلزي  بن رو*  2

 و استحموله مبار طبق ارزش هر و بیمه  پالت خالیو برگشت پالت پر * هزینه درج شده مربوط به مسیر رفت 
  باشد.هاي محصول پراید و تیبا به صورت ترکیبی از پالت تواندمی و بارگیري محموله الزامیست میداشتن بارنامه رس

  : نحوه پرداخت چهارماده 
  در این قرارداد پیش پرداخت وجود ندارد. - 1-4
اده سه مه شده بر اساس یراااز تایید کارکرد و رسیدهاي  ه صورتحساب بعدیالزحمه مجري پس از اراحق -2-4

 .استمحاسبه و پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه در وجه مجري قابل پرداخت 
ه یرت وضعیت پس از ارابابت حق بیمه تکلیفی کسر و آخرین صو %5از کل مبلغ قرارداد به میزان  - 3-4

  .استعی قابل پرداخت مفاصاحساب سازمان تامین اجتما
  : مدت قراردادپنجماده 
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قرارداد  . بدیهی است انقضا مدتشودمیبه مدت یک سال تعیین  15/06/1401لغایت  15/06/1400از تاریخ 
د طبق دت قراردافین مهاي مجري نخواهد بود و پس از انقضاء مدت قرارداد با اعالم کارفرما و توافق طررافع مسئولیت

  ا قابل تمدید است.درخواست کارفرم
  تعهدات مجري  : وظایف وششماده 

ا وده و گواهی ثبت نام خود رنماید که در سامانه ثنا ثبت نام نمضمن امضا قرارداد حاضر اقرار میمجري  - 1-6
  دهد.ارایه می

ه هرگون عمل آورده و مسئولیته شود در حمل محموله از مبدا تا مقصد دقت الزم را بمی مجري متعهد - 2-6
ئول بوده و مس عهده ويه سوزي و سرقت کاال در طول مسیر از زمان بارگیري تا تخلیه آن بنقص، عیب، خرابی، آتش
  کلیه خسارت وارده است.

نسبت  رفرما حضور داشته ودر موعد مقرر در زمان و مکان اعالم شده از سوي کا شودمیمجري متعهد  - 3-6
عیین شده ترداخت پموقع کاال مجري متعهد به ه در صورت عدم حضور و حمل ب .به اجراي موضوع قرارداد اقدام نماید

  .استخسارت وارده 
ردهاي ا توجه به حساسیت محصوالت ارسالی کارفرما رعایت کلیه اصول ایمنی حمل و نقل و استانداب - 4-6

  .استعهده مجري ه ی بیباربري جهت جلوگیري از بروز هرگونه آسیب دیدگی کلی و جز
مناسب  ه شده توسط مجري به تشخیص کارشناس ناظر کارفرما مطلوب ویدر صورتی که خدمات ارا - 5-6

 از طریقا راتب رمو تواند نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نموده مینبوده و فاقد کیفیت الزم باشد کارفرما 
پرداخت  فتهاده مه شده در یضمین اراخسارت وارده را از محل ت و بالفاصله پس از اعالم، اظهارنامه قضایی اعالم

  نماید.
شود و مجري با امضا : میزان خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما تعیین می1تبصره 

  دارد.نظر کارشناسان کارفرما اعالم میقرارداد حاضر مراتب رضایت و تایید خود را به 
  د.ا توجه به گواهینامه پیوست مجري اقرار نمود که توانایی و مهارت الزم را با کامیون دارب - 6-6
ه سرع وقت موضوع را بدر صورت عدم حضور موقت خود یا نقص فنی خودرو در ا دشومیمجري متعهد  - 7-6

حتمالی ناشی و خسارات ا هاي حمل متفرقهدهی به موقع هزینهاطالع کارفرما برساند، در صورت عدم امکان سرویس
  از حمل و عدم تحویل به موقع کاال از صورت حساب مجري کسر خواهد گردید.
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به  ضعیت قرارداد جدید به مدت یک ماه نسبتد جهت تعیین وشودر پایان قرارداد مجري متعهد می - 8-6
دوره  ناقصهن شده که در مهاي جدید تعییهاي شرکت اقدام نماید، در این مدت هزینه حمل با قیمتحمل محموله

  .استد، در ضمن یک وعده غذایی مجري به عهده کارفرما شوبعد برنده خواهند شد پرداخت می
 : تضمین حسن اجراي تعهداتهفتماده 

سن انجام ریال) به عنوان ضمانت ح سه میلیاردریال ( 3,000,000,000سفته به مبلغ  شودمیمجري متعهد 
به جبران  زبور نسبتفته مید تا چنانچه وي به تعهدات خود بعضاً یا کالً عمل ننمود از محل سه نمایکار به کارفرما ارا

  مود.و ساقط ن د سلبخسارات وارده اقدام گردد و مجري با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از خو
هایی تسویه حساب ن قرارداد و: تضمین سپرده شده نزد کارفرما سه ماه پس از پایان 2تبصره 
 .دشومید مستر

در صورت درخواست مجري مبنی بر حمل کاال به مقاصد دیگر و با حجم باال، : 3تبصره 
) لمیلیارد ریا پنجریال ( 5,000,000,000 بایست تا مبلغمیکارفرما تضمین سپرده شده نزد 

  .افزایش یابد
  : تغییر در نرخ سوخت هشتماده 

 قیمت سوخت طرفین در مورد هزینه حمل توافق خواهند کرد. %15ز ر صورت تغییر بیش اد- 1-8
ر دطرفین  %15بخشنامه رسمی دولتی مبنی بر افزایش هزینه حمل حداقل به میزان  در صورت صدور- 2-8

 )..................( ریال ................یل در زمان انعقاد قرارداد لیتري ئ(نرخ گازو خصوص هزینه حمل توافق خواهند کرد.
ریال  ...............مبلغ ن کاشاار بجهت ) ......................ریال ( ...................نرخ بارنامه دولتی با کرایه  .)است

ریال  .............. مبلغه واجهت بار س) ................ریال (................... و نرخ بارنامه دولتی با کرایه) ............................(
  .باشدمی) ................(

  : اختالفاتنهماده 
ریق رفین از طواً طدر صورت بروز هرگونه اختالف در مورد اصل یا تفسیر و یا اجراي هر یک از مواد قرارداد بد

اجع ربه م مذاکرات یا مکاتبه دوستانه نسبت به حل و فصل موضوع قراداد و در صورت عدم حصول توافق مراتب
  االجرا است. جاع و راي صادره براي طرفین الزمذیصالح قانونی ار
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  :اقامتگاه قانونیدهماده 
در  رفین برسدططالع اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر کتباً باید به ا

  .دشویمحسوب مارسال گردد ابالغ شده غیر این صورت چنانچه هرگونه اوراق اداري و قضایی که به نشانی مذکور 
  : ضمائم قراردادیازدهماده 

 اسناد و مدارك مالکیت خودرو -1-11
 گواهینامه معتبر رانندگی -2-11
 نامه معتبر خودروبیمه -3-11
  سفته به مبلغ تعیین شده -4-11
 ام سامانه ثناگواهی ثبت ن -5-11

  : نسخ قرارداددوازدهماده 
 ده است کهادله گردیدر تهران تنظیم، امضاء و مبتبصره  سهبند و  دهجهماده،  دوازدهسخه، این قرارداد در سه ن

  هر نسخه، حکم واحد را دارد.
  
  

 آقاي ................ عام)می(سها شرکت رادیاتور ایران
 


