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 انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  شرايط مناقصهفرم 
را به مدت و شرکت زیرمجموعه خود  پرسنل انجام سرویس ایاب و ذهابدر نظر دارد   شرکت رادیاتور ایران

 30/07/1402 تا 01/08/1401از تاریخ   ماه 12حدود 
 با توجه به ضوابط زیر واگذار نماید. اییک مرحلهعمومی واجد صالحیت و از طریق مناقصه   هایشرکتبه  

شده چک تضمیناز طریق   بایستمیکه است   ریال 000/000/000/2 مبلغ به میزان تضمین شرکت در مناقصه
 و تحویل امور مالی شرکت شود. پذیردانجام   شرکت رادیاتور ایراننام ه ب نامه بانکیبانکی و یا ضمانت

تحویل دبیرخانه شرکت  شده مهر و مومقرار گیرد و به صورت  «الف»پاکت در به شرح زیر مدارک الزم است  .1
 شود.هرگونه کسری مدارک باعث حذف شدن متقاضی از مراحل مناقصه می رادیاتور ایران شود.

 A4اساسنامه در اندازه  .1.1

 A4چاپ شده در روزنامه رسمی کشور در اندازه  تغییرات شرکت آگهی تاسیس و آخرین آگهی .1.2

 A4تصویر گواهی صالحیت از مراجع ذیصالح قانونی در اندازه  .1.3

 کاریکامل  رزومه   .1.4

 A4مورد( در اندازه  5تصویر قراردادهای مربوطه )حداقل  نامه از کارفرمایان قبلی به همراهرضایت .1.5

 A4تصویر کد اقتصادی و گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در یک برگ در اندازه  .1.6

  «پرسنلی انجام سرویس ایاب و ذهابتقاضای شرکت در مناقصه واگذاری  »تکمیل شده  فرم .1.7

 «شرایط مناقصه )همین فرم(»فرم تمام صفحات و مهر و امضای پرینت  .1.8

رد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در تعهدنامه پیشنهاددهنده در موپرینت و مهر  .1.9
 22/10/1377معاهدات دولتی مورخه 

براساس « جدول درج قیمت مسیرهای کرج و حومه و تهران و حومه»قیمت پیشنهادی در فرم الزم است  .2
 ومحل مربوطه نوشته شود در  «اعالم قیمت»و با در نظر گرفتن موارد مندرج در فرم  مسیرهای کرج و تهران 

شده تحویل دبیرخانه  قرار گیرد و به صورت مهر و موم« ب»پاکت پس از مهر و امضای تمام صفحات در 
 شرکت رادیاتور ایران شود.

 و بدون قید و شرط نوشته و مهر و امضا شده باشد. خوردگیخطحروف و عدد بدون ها باید قیمت .3

ا را حداکثر تا تاریخ ت« ب»و « الف»های ضمانت شرکت در مناقصه و پاکتکنندگان در مناقصه باید شرکت .4
، در یک محتویات روی پاکتعنوان و شده با ذکر  مجزا به صورت مهر و موم پاکت دو در  12/07/1401تاریخ 
به دبیرخانه ، خیابان زامیاد، جنوبیجاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو  14تهران، کیلومتر به آدرس لفاف 

 رسید دریافت نمایند.تحویل شود و شرکت رادیاتور ایران 

پيشنهاداتي كه بعد از مهلت تضمین شرکت در مناقصه و  به پيشنهادات مبهم و ناقص و مشروط و بدون .5
 مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

كه در صورت افزايش   است  نیمراه 120 حدودا  روزانه  ماه 12مناقصه در طی حدود تعداد برآورد اوليه موضوع  .6
 نيز تغيير خواهد كرد پرسنل تعداديا كاهش 

  و مالیات بر است کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه، عوارض و ... بر عهده برنده مناقصه  تمامی  پرداخت  .7
 است.  مطابق مصوبات قانونی ارزش افزوده
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 شرکت رادیاتور ایراندر صورت امتناع وی از انعقاد قرارداد به نفع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه برنده  .8
 نماید.را از خود سلب و ساقط میحق اعتراض  برنده ضبط خواهد شد و

  گذارمناقصه قبول شرایط اعالمی منزلهبهشرکت در مناقصه و مهر و امضاء برگ شرایط مناقصه و تحویل آن   .9
 است.

 در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار است. کت رادیاتور ایرانشر  .10
 کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نماید.  تواندنمیبرنده مناقصه  .11
قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی  141برنده مناقصه نباید مشمول اصل  .12

الذکر را در قرارداد وجه اشخاص مذکور در قانون فوقهیچ  باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به
 که خالف این امر ثابت شود مسئول عواقب آن خواهد بود.  سهیم و ذینفع نکند درصورتی

 ند وشومیپرسنل پیمانکار محسوب  ،کارگیری شده توسط پیمانکار برای موضوع مناقصهافراد بهتمامی   .13
  گونه تعهدیو شرکت رادیاتور ایران هیچاست بات آنها بر عهده پیمانکار  پرداخت حقوق و مزایا و سایر مطال

 است.از هر لحاظ در قبال آنها ندارد و پیمانکار مستقیما  مسئول و جوابگوی آنان  
نماید که  میناای تگونهپیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را که در محل مستقر است به .14

 سال سن باشد. 20موجب رکود کارها نشود و حداقل دارای 
بل از اخذ  قممنوع است و الزم است تمام پرسنل پیمانکار توسط پیمانکار خارجی به کارگیری نیروهای انسانی  .15

 به کار گرفته نشوند.عدم اعتیاد آزمایش  
ون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین  اجرای کامل قانو مسئول  موظف  ،متعهد در قبال کارکنانار پیمانک .16

پیمانکار خود مسئول  و شرکت در این  حقوق و مزایای آنان را به موقع پرداخت نماید.و متعهد است کشور  
 خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

 سال سابقه کار مفید با ارایه رزومه کاری. 5دارا بودن حداقل  .17

 پرداخت سه ماه حقوق رانندگان.داشتن توان مالی مناسب به میزان حداقل  .18

ی خودروها-1: ساخت خودروها سال ،شکل ظاهریو روهای مناسب از نظر فنی، تزییناتاختصاص خود .19
)هر دو به باال مورد تائید میباشد.1385مدل ساختسرویسهای ویژه کولر دار  -2 معمولی دارای معاینه فنی 

 نوع خودرواعالم قیمت گردد(

نانچه به تشخیص نماینده کارفرما پیمانکار مقصر باشد، جرایم مقرر به پیمانکار در صورت تاخیر خودروها چ .20
 گیرد.تعلق می

هرگونه تغییرات )افزایش یا کاهش( در تعداد خودروها، ساعات سرویس دهی، نوع شیفت، اضافه کاری  .21
 و... با توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.

تواند در صورت عدم توجه بیش  مابین کارفرما میع قرارداد فیدر صورت عدم رعایت هر یک از بندهای موضو .22
 از دو هفته به اعالم کتبی رفع مشکالت مربوط به جرایم از پیش تعیین شده را اعمال نماید.

ده کارفرما رسینماینده  که باید به تایید   لیست حضور و غیاب سرویس استمالک محاسبه و پرداخت  .23
 باشد.

ه  درصد ب پنجو تضمین حسن انجام کار  عنوانبهد آن صده در پیمانکار ارسالی ماهیانه   حسابصورتاز  .24
موکول به اعالم رضایت از کیفیت و کمیت   حسن انجام کار ، استرداد تضمینشودمیکسر عنوان سپرده بیمه  
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و در صورت   شودمیپرداخت پیمانکار بعدی به  حساب صورتبوده که در ماه بعد همراه با  هاانجام سرویس
سپرده بیمه  ضبط خواهد شد. شرکتصورت وضعیت آن ماه به نفع  %10 تا شرکتبه تشخیص  عدم رضایت

 .شودمی پیمانکار مسترد به حساب بیمه تامین اجتماعی ه مفاصایارا  و پس از پایان قرارداد

تسویه حساب نهایی کسر و همچنین   %5قانون تامین اجتماعی از هر مرحله پرداخت  38مطابق ماده  .25
 ه اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی است.منوط ب

به عنوان ُحسن انجام کار تا تعیین تکلیف موارد قراردادی و امانی  %10از آخرین صورتحساب پیمانکار مبلغ  .26
 ماند و پس از طی مراحل تسویه حساب قابل پرداخت است.نزد کارفرما می

. وقوع هرگونه حادثه برای کارکنان پیمانکار و پیمانکار استمسئولیت آموزش کارکنان پیمانکار بر عهده  .27
خسارتی که به دلیل عدم آموزش آنان یا در اثر قصور و یا تقصیر کارکنان به شرکت وارد آید جزء یا کال  بر  

است خسارت وارده را از مطالبات . در صورت عدم پرداخت خسارت مربوطه، شرکت مجاز  استعهده پیمانکار  
گونه اعتراضی در این ماهیانه پیمانکار و یا از تضمین انجام تعهدات او کسر نماید و پیمانکار حق هیچ

 خصوص ندارد.
 وانعنبهموظف است فردی را پیمانکار  ،به مرخصی و یا غیبتپیمانکار یک از کارکنان  صورت اعزام هردر  .28

 اعمال خواهد شد.پیمانکار  می برای یو در صورت عدم رعایت این بند جرا گماردجایگزین وی به کار ب

ملزم به پیمانکار  ها و...بخاری، صندلیمانند  هاسرویسکیفیت و نامناسب بودن   رعایت در صورت عدم .29
 از هر یک از تعهدات وپیمانکار  تخلف  کلی  طور به و بوده شرکتبه تشخیص  مناسب سرویسجایگزینی 

 موقعهبنتواند پیمانکار کسر خواهد شد. چنانچه پیمانکار  مطالبات از   کهرایط قرارداد مشمول جریمه بوده  ش
را  غذای مناسبپیمانکار  با هزینه  سا  ار مجاز است  شرکتمناسب اقدام نماید  سرویسنسبت به جایگزینی 

 یه خسارت خود را مطالبه کند.ضمن فسخ قرارداد کل تواندمی شرکتتهیه و توزیع نماید در صورت تکرار 

 قبل ماه یکمراتب را با ذکر دلیل  دهیانجام سرویسموظف است در صورت عدم امکان تداوم  پیمانکار  .30
ضمین  ت صورت ایندر غیر   استجدید مکلف به اجرای مفاد قرارداد  پیمانکار به خریدار اعالم نماید و تا تعیین 

 .شودمیضبط  شرکتانجام تعهدات او به نفع 
ایام تعطیالت، تعطیالت رسمی و تعطیالتی    جزبه ماه 12به مدت حدود  01/08/1401مدت قرارداد از تاریخ  .31

 قابل تمدید است. وفق مقررات که در صورت توافق و رضایت طرفین  است  شودمیاعالم   شرکتکه از سوی 
گر به هر دلیل دی دهیسرویسیا عدم رضایت کارفرما از کیفیت و کمیت پیمانکار در صورت عدم توانایی  .32

 .شودمیخواهد رسید و قرارداد فسخ پیمانکار موضوع دو هفته قبل به اطالع 
تا انعقاد قرارداد جدید به مدت دو ماه دیگر  شرکتموظف است در پایان قرارداد در صورت نیاز پیمانکار  .33

 بدون افزایش قیمت ادامه دهد. دهیسرویسبا همان شرایط قبلی نسبت به 
روز با احتساب ایام تعطیل کلیه اقدامات  7موظف است ظرف مدت پیمانکار س از اعالم برنده مناقصه پ .34

 آورد.  عمل  بهو تمهیدات الزم را جهت انعقاد قرارداد از تاریخ اعالمی 
 عنوانبهچک طی یک فقره ریال  4,000,000,000 برنده مناقصه موظف است قبل از انعقاد قرارداد مبلغ .35

س  پضمانت استرداد   تسلیم نماید. رادیاتور ایران شرکتدر وجه  و ُحسن انجام کار تضمین انجام تعهدات
 شود.ید ناظر انجام مییحساب بیمه تامین اجتماعی و تاه مفاصایاز پایان قرارداد و ارا
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رای اختیار بکننده و ایجاد تکلیف و یا سلب  شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت .36
 نماید.شرکت نمی

 های پیشنهادی و بررسی متعاقبا  اعالم خواهد شد.برنده مناقصه پس از گشایش پاکت قیمت .37
 رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.شرکت رادیاتور ایران در  .38
  درصد افزایش یا 25مورد معامله را تا میزان خدمت یا کاالی  تشخیصمجاز است در صورت  شرکت .39

 کاهش دهد.
 .شودمیمناقصه تجدید  کنندهشرکتدر صورت عدم شرکت حداقل سه  .40
شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم  نامهضمانتدر مناقصه  کنندگانشرکت هایپاکتپس از گشایش  .41

 قانونی به آنان مسترد خواهد شد. لنفرات بعدی پس از طی مراح نامهضمانتنگهداری و 
وی یا برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین  آن است که تفاوت قیمت پیشنهادی  انتخاب نفر دوم مشروط بر .42

ضبط  تشرکدر صورت امتناع از امضا قرارداد تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم به نفع سپرده نفر اول باشد. 
 .شودمی

فرآیند جرای عملیات موضوع مناقصه و همچنین نظارت بر کیفیت انجام کلیه کارها و مراحل زمانی و ا .43
 قرار گیرد. شرکتناظر  ییدات بایست موردمناقصه می

و همچنین عقد قرارداد، تابع   و تضامیناز نظر شرایط و نحوه برگزاری مناقصه و اعالم برنده   شرکت .44
 باشد.خود می مدیرهت انامه مالی و معامالتی مصوب هیآیین

مورد قبول   هابه انضمام پیوست نآ   دبند تنظیم شده است و کلیه مفا 45این برگ شرایط مناقصه در  .45
به شماره   ..................... شرکت مدیرعامل ...................... فرزند  .............................. اینجانب

 .است  .. ...........................  کد ملی  .................... ثبت

 مبلغ به ریال شعبه عهده بانک تاریخ چک شماره چک نوع چک ردیف .46
       

 اثر انگشت:   امضا:      نام و نام خانوادگی: 
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 "فرم اعالم قیمت"
 كرج و حومه   مسيرهاي –سرويس اياب و ذهاب كاركنان ه خدمات یجدول درج  قيمت توسط  متقاضيان ارا

 خودروهای معمولی دارای معاینه فنی

 نوع خودرو
 بر اساس ساعات ورود و خروج )ريال(مبلغ پيشنهادي به ازاي هر نيم راه و 

ورود 
 20/07تا05/07

 (2)شيفت15/05خروج (2)شيفت30/18ورود  15/19خروج  45/16خروج 

      ميني بوس
      اتوبوس

      ون
      سواري

 

 
 مسيرهاي كرج و حومه –سرويس اياب و ذهاب كاركنان جدول درج  قيمت توسط  متقاضيان ارایه خدمات 

 به باال 1385خودروهای ویژه کولر دار مدل 

 نوع خودرو
 مبلغ پيشنهادي به ازاي هر نيم راه و بر اساس ساعات ورود و خروج )ريال(

ورود 
 20/07تا05/07

 (2)شيفت15/05خروج (2)شيفت30/18ورود  15/19خروج  45/16خروج 

      ميني بوس
      اتوبوس

      ون
      سواري
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 مسير هاي كرج و حومه

 شرح مسير نوع وسيله نقليه نام مسير رديف
 محمدشهر -ولد آباد -سرعباس آباد -جعفرآباد ميني بوس محمدشهر  1
 ميدان استاندارد -شيخ آباد -مشكين دشت مینی بوس مشکین آباد 2
 مهرشهر 4فاز  -سرحسين آباد -بلوار ارم  -سه راه كيانمهر  ميني بوس مهرشهر 3
 ادامه مسير  -ميدان بهار  ميني بوس شهرقدس -سرخه حصار  4
 سرپيشاهنگي -كمالشهر ميني بوس کمالشهر 5
 منظريه -انبار نفت  -فرديس ميني بوس فرديس 6
 مالك اشتر -فروردين  ميني بوس فروردين 7
 هشهرک دانشگا -میدان استاندارد -نقلمستا  سواری قلمستان 8
 بردآباد -شهريار ميني بوس شهريار 9
 سرآسياب -مارليك ميني بوس مارليك 10
 1انديشه فاز  ميني بوس انديشه 11
 تير  7 -ميدان شهداء  -بهار ميني بوس تير 7 -شهداء   -بهار 12
 جاده قديم -خلج آباد -كالك  -حصار ميني بوس كالك   -حصار 13
 ميدان كرج -خيابان چالوس -عظيميه  -نبوت ميدان -حسن آباد ميني بوس نبوت -عظيميه   -حسن آباد  14
 اتوبان   -كاج   -مطهري  -بلوار موذن  -باغستان غربي ميني بوس باغستان 15
 متري گلشهر 45 -ميدان دانشگاه -حصارك باال اتوبوس حصارك 16
 اتوبان  -بلوار ماهان  -سر جوادآباد -شاهين ويال -بنياد مینی بوس  بنیاد 17
 اتوبان   –حصارک باال میدان دانشگاه  مینی بوس حصارک باال  18
 خرمدشت  ميني بوس خرمدشت 19
 اتوبان    -كرج نو   -عدل   -حيدر آباد  -بلوار باغستان  اتوبوس شاهین ویال 20

 

 
ضمن مطالعه موارد فوق و با اطالع اينجانب                                       مديرعامل / نماينده شركت                                    

 ه سرويس اعالم مي نمايم .یو قبول مسيرهاي تعيين شده ، آمادگي خود را جهت عقد قرارداد و ارا
 

  امضاء :                                   تاريخ :مهر و  نام و نام خانوادگي:                                             



 

 مهر و امضا شرکت                                  قرائت شد و مورد قبول است.                     
 

 مسيرهاي تهران و حومه –ه خدمات  سرويس اياب و ذهاب كاركنان یتوسط  متقاضيان ارا جدول درج  قيمت
 خودروهای معمولی دارای معاینه فنی

 مبلغ پيشنهادي به ازاي هر نيم راه و بر اساس ساعات ورود و خروج )ريال( نوع خودرو
 (2)شيفت45/4خروج  (2)شيفت30/17ورود  15/18خروج  45/16خروج  20/7تا 05/7ورود 

      ميني بوس
      اتوبوس

      ون
      سواري

 

 مسيرهاي تهران و حومه –ه خدمات  سرويس اياب و ذهاب كاركنان یجدول درج  قيمت توسط  متقاضيان ارا
 به باال 1385خودروهای ویژه کولر دار مدل 

 ورود و خروج )ريال(مبلغ پيشنهادي به ازاي هر نيم راه و بر اساس ساعات  نوع خودرو
 (2)شيفت45/4خروج  (2)شيفت30/17ورود  15/18خروج  45/16خروج  20/7تا 05/7ورود 

      ميني بوس
      اتوبوس

      ون
      سواري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهر و امضا شرکت                                  قرائت شد و مورد قبول است.                     
 

 و حومه تهرانمسير هاي 

 نام مسير رديف
نوع وسيله 

 نقليه
 شرح مسير

 همت -دالوران –سراج  -فلكه سوم -م پروين -م رهبر -خاك سفيد ميني بوس تهرانپارس 1

 ميني بوس سعادت آباد 2
م شهرك   -بطرف بلوار فرحزاد -چهارراه بلوار دريا -م سرو -م كاج -بيمارستان كاج

 غرب

 ميني بوس افسريه  -پيروزي 3
اتوبان    -زمزم -نبرد جنوبي -نبرد -چهارراه كوكاكوال -سه راه سليماني –پيروزي –افسريه
 افسريه

 آذربايجان  -اسكندري  ميني بوس آذربايجان  -اسكندري 4
 سر باغ فيض –سرزرافشان  –قائميه  ميني بوس سر باغ فيض -قائميه  5
 سلطان آباد –صالح آباد  ميني بوس سلطان آباد -صالح آباد  6
 سرچهاردانگه -كاشاني  ميني بوس سرچهاردانگه -كاشاني  7
 فردوس -حسيني  –بهاران  –ابوذر  ميني بوس حسيني فردوس -بهاران  -ابوذر  8
 عبدل آباد ميني بوس عبدل آباد 9
 تهرانسر-خلیج  ميني بوس تهرانسر-خلیچ   10
 ياغچي آباد -نازي آباد -شهرري -ورامين ميني بوس شهرري -ورامين  11
 متری زرند 45-خ قزوین-گمرگ مینی بوس متری زرند 45 -خ قزوین-گمرگ   12
 شركت -صياد -گرگان  -تهران نو ميني بوس تهران نو 13

 
و با اطالع  اينجانب                                       مديرعامل / نماينده شركت                                    ضمن مطالعه موارد فوق

 ه سرويس اعالم مي نمايم .یقبول مسيرهاي تعيين شده ، آمادگي خود را جهت عقد قرارداد و ارا و
 

 نام و نام خانوادگي:                                             مهر و امضاء :                                   تاريخ :



  
 
 
 
 
 

 

  شماره:
  تاریخ:
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 پیمانکار مدير مالي مدير خريد حقوقیمشاور  درخواست كننده

     

حه
صف

 1  
  6از 

 

 قرارداد پيمانكاري
 طرفین قراردادماده يك: 
ها به نمايندگي اداره ثبت شركت  8435 به شماره ثبت شركت رادياتور ايران )سهامي عام(بين  قرارداداين 

جاده قديم كرج به  15به نشاني: كيلومتر  رییس هیات مدیرهافشین سیم دار و  مهدی حسین نژاد مدیرعامل آقايان
به ............  شركتو شود از يك طرف ناميده مي كارفرماكه از اين پس اختصارًا   44922710-13هاي شماره تلفن
به ......... مسافربری اتحاديه صنف   شمارهبه  درون شهری پروانه مسافربريو  ..........شناسه ملي  ،........شماره ثبت 

شود از طرف ناميده مي پيمانكاركه منبعد   .......... شماره تلفنو به  .............. به نشاني:  .........آقاي   نمایندگی
 د.شوديگر منعقد می

 : موضوع قرارداد دوماده 
و سرويس اياب و ذهاب كاركنان شركت رادياتور ايران )سهامي عام(  ارائه خدماتست از  ا  موضوع قرارداد عبارت

تهران، كرج و حومه در ايام عادي، اضافه كار، تعطيالت و شيفت طبق مسيرهاي   در مسيرهايمبدل  صنعت شركت تينا
در زمان عقد این قرارداد ساعت  اعالم شده و تقويم و ساعات كاري اين شركت كه قبالً به پيمانكار اعالم شده است. )

تا  18:05از ساعت   : ورود به شرکت2و شیفت  7:20تا ساعت  7:05ورود به شركت از ساعت : 1کاری شرکت شیفت 
 ( .دقيقه بعد از پايان ساعت كاري است 15خروج از شركت و در هر دو شیفت  18:20ساعت 

: در صورتي كه ساعت كاري شركت تغيير يابد هماهنگي الزم با پيمانكار در خصوص اعمال تغييرات صورت 1تبصره 
 خواهد گرفت و پيمانكار موظف به انجام آن خواهد بود.

 ها از يك ساعت به ساعت بعدي مقدور است.ر صورت درخواست كارفرما، جابجايي سرويس: د2تبصره 
 : دستگاه ناظر بر فعاليت پيمانكار واحد خدمات اداري است.3تبصره 

 : مدت قرارداد سهماده 
 است.خورشیدی دارای اعتبار   یک سال به مدت 30/07/1402تا  01/08/1401مدت قرارداد از تاريخ 

 : مبلغ قرارداد چهارماده 
 شود:مبلغ به ازای هر نیم راه ارایه سرویس به شرح ذیل تعیین می

 

 نوع خودرو
 مبلغ )ریال(

 کرج تهران
   مینی بوس 

   اتوبوس
   ون

   سواری
 

 

هرگونه درخواست افزايش نرخ توسط پيمانكار بابت افزايش  های فوق تا پايان قرارداد ثابت بوده و نرخ: 4تبصره 
ست و پیمانکار با علم و اطالع از این موضوع اقدام به انعقاد قرارداد يو... قابل اعمال ناحتمالي هزينه سوخت 
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 پیمانکار مدير مالي مدير خريد حقوقیمشاور  درخواست كننده
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 حاضر می نماید.
 : نحوه پرداخت پنجماده 

صورت ماهيانه پس از دريافت ه قرارداد را باین   دوهاي انجام شده از بابت ماده كارفرما حق الزحمه سرويس
 نمايد.صورتحساب مربوطه و پس از كسر جرایم و كسورات قانوني در وجه پيمانكار پرداخت مي

دريافت و ارايه گواهي ، رنامه مالياتي به اداره دارايي: مبلغ ماليات بر ارزش افزوده درصورت ارايه اظها5تبصره 
 قابل پرداخت است. سه این قراردادپيمانكار، عالوه بر مبلغ ماده  پرداخت معتبر به كارفرما توسط

 .استقرارداد   نه اینها در هر مرحله مشمول كسر كسورات قانوني مندرج در ماده پرداختتمامی : 6تبصره 
 .صورت خواهد پذیرفتها در هر مرحله پس از تاييد نماينده كارفرما پرداخت تمامی: 7تبصره 

 پيمانكار : تعهداتششماده 
ای معاینه فنی و شکل ظاهری مناسب باشد  ایمن، سالم، تمیز و دار   پیمانکار موظف است از خودروهای -1-6

. در غیر این صورت دارای کولر( 1385ی مدل باالخودروهای ویژه و  بخاریدارای )خودرو های معمولی  استفاده کند
 گيرد.راه معادل سه نيم راه جريمه به پيمانكار تعلق ميو به ازاي هر نيم سرویس انجام شده غایب محسوب شده 

م رانندگي و تامين سوخت وسايط نقليه یپرداخت هزينه هرگونه نقص فني، سرويس فني خودرو، جرا -2-6
 عهده پيمانكار است.ه  موضوع قرارداد كالً ب

هاي هر روز، روز بعد ر سرويسحضور و غياب و انجام سرويس پيمانكار توسط نماينده كارفرما كنترل و آما -3-6
ها، آمار ياد شده خواهد بود، براي هر عدم سرويس دهي )غيبت( سه شود كه مبناي پرداختبراي پيمانكار ارسال می

 مابين كسر خواهد شد.نيم راه نيز جريمه از حساب في
پانزده دقيقه قبل از  ها حداقل ده دقيقه قبل از شروع كار ود كه كليه سرويسشوپيمانكار متعهد مي -4-6

 خاتمه كار در محل كارفرما حضور داشته باشند.
اضافه كاري و شيفت شب طبق كروكي ارایه شده   هاي صبح، بعدازظهر،متعهد به انجام سرويس پيمانكار -5-6

 توسط كارفرما است.
و  گيردصورت مي هاي روزانه، شيفت شب در موارد مورد لزوم توسط كارفرماحذف و اضافه كردن سرويس -6-6

 پیمانکار موظف به اجرای آن است.
پيمانكار و رانندگان وي هيچگونه حقي در مورد تغيير مسيرهاي ارایه شده، ادغام يا كم كردن تعداد  -7-6

 ندارند. يض خودرو در طول مسير راومسيرها و تع
 مي است.نصب تابلوي مسير مربوطه در پشت شيشه جلوي خودرو توسط رانندگان الزا -8-6

 48در صورت اضافه شدن مسير جديد به مسيرهاي موجود و اعالم كارفرما، پيمانكار موظف است طي  -9-6
صورت كارفرما مجاز است وسيله  اي در مسير اعالم شده در اختيار كارفرما قرار دهد. در غير اينساعت وسيله نقليه

 تي را از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.مبلغ پرداخ نقليه مناسبي براي آن مسير تعيين و كرايه و
 48د كه ظرف مدت شودر صورت افزايش و يا كاهش مسافران يك يا چند مسير، پيمانكار متعهد مي -10-6

 اي با ظرفيت اعالم شده از سوي كارفرما را جايگزين وسيله نقليه قبلي نمايد. ساعت وسيله نقليه
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در صورت تقاضاي تعويض وسيله نقليه يا راننده به هر عنوان از طرف كارفرما، پيمانكار موظف است حداكثر ظرف  -11-6
تواند پيمانكار را صورت كارفرما مي ساعت نسبت به تعويض وسيله نقليه مورد تقاضا اقدام نمايد در غير اين 48مدت 

 ه پيمانكار معرفي و پيمانكار مكلف به بكارگيري آن خواهد بود.جريمه و راسًا وسيله نقليه ديگري را با هر قيمتي ب

در صورت نياز كارفرما، پيمانكار موظف به انجام سرويس اضافه كاري، تعطيالت رسمي، ساليانه و توافقي  -12-6
 در ساعات اعالم شده كارفرما است.

عنوان وسيله ه  وس با راننده ببپيمانكار در طول مدت قرارداد موظف است حداقل يك دستگاه ميني -13-6
نقليه رزرو جهت حوادث و نقايص احتمالي كه براي خودروها بوجود مي آيد، در پاركينگ كارفرما موجود داشته 

 باشد تا در مواقع لزوم استفاده گردد، جهت خودروهاي رزرو هيچگونه وجهي از طرف كارفرما پرداخت نخواهد شد.
كپي معاينه فني و بيمه نامه هاي اصل و  زمان با امضاء قرارداد نسبت به ارایه  د همشومیپيمانكار متعهد  -14-6

صورت نماينده كارفرما مجاز است از تردد خودرو  در غير اين ،شخص ثالث خودروها به نماينده كارفرما اقدام نمايد
 .شوده پیمانکار عودت میرویت بد. الزم بذکر است اصل مدارک پس از فاقد بيمه نامه و معاينه فني جلوگيري نماي

شود تحت هيچ شرايطي از پرسنل شركت در امر سرويس دهي استفاده ننمايد. در غير  پيمانكار متعهد می -15-6
يك نيم راه در همان مسير اقدام  ماخذه صورت كارفرما مجاز است نسبت به اخطار قانوني و اعمال جريمه ب اين

 است.نموده و پيمانكار موظف به پذيرش آن  
كليه خودروها بايستي از نظر بهداشتي كامالً تميز و مرتب باشند و كليه موارد ايمني را بر اساس نياز   -16-6

دروهای ویژه دارای سیستم سرمایشی در )خوگرمايشي مناسب در فصل سرما سيستم   .فصول مختلف رعايت نمايند
با اعالم کارفرما سر و صداي غيرعادي الزامي است در غير اين صورت پيمانكار  هرگونه از  بودن وعاريفصل گرما( 

 موظف به تعويض خودرو خواهد بود.
( موارد شانزده این قرارداد: در صورت عدم تعويض خودروهاي غير ايمن و غير بهداشتي )موضوع بند 8تبصره 

 .خواهد شد هفتماده  سه ازمشمول جرايم بند 
در رفتار می بایست از سالمت جسمی و عقلی )عدم اعتیاد( کافی برخوردار بوده و ايل نقليه رانندگان وس -17-6

در صورت مشاهده هرگونه گزارش مبني بر   هستندخود با پرسنل كارفرما مكلف به رعايت ادب و شئونات اسالمي 
 24نكار موظف است ظرف تواند تقاضاي تعويض راننده را داشته باشد و پيماعدم رعايت اصول فوق كارفرما مي

 ساعت اقدام به تعويض خودرو نمايد.
رانندگان وسايل نقليه موظف هستند از هرگونه برخورد و مشاجره با كاركنان خودداري نمايند و در صورت  -18-6

 بروز مشكل از طريق نماينده پيمانكار به كارفرما انعكاس دهند.
 سرويس كارفرما مجاز به سوار كردن افرادي غير از پرسنل كارفرما نیستند.رانندگان پيمانكار در هنگام انجام  -19-6
ست و در صورت گزارش مسافرين، كارفرما یراننده مجاز به سوخت گيري وسيله نقليه حامل مسافر ن -20-6

 مطابق ضوابط عمل خواهد نمود.

 پيمانكار مكلف به رعايت آن است.ها بر اساس ساعات كاري كارفرما است و  تعيين ساعات كار سرويس -21-6
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پيمانكار موظف است جهت نظارت بر عملكرد رانندگان خود، هرگونه هماهنگي و تهيه صورت كاركرد يك نفر را  -22-6
 ساعات سرويس دهي( كتبًا به كارفرما معرفي نمايد. درعنوان نماينده تام االختيار در طول مدت قرارداد )كليه ايام ه  ب

كه كارفرما به هر دليلي از نحوه انجام كار نماينده معرفي شده پيمانكار راضي نباشد، پيمانكار   ورتي: در ص9تبصره 
 جديد اقدام نمايد. نمايندهتعويض و معرفي  به نسبت پس از اعالم كارفرما موظف است حداكثر ظرف يك هفته

از کارفرما در يم و در صورت نيصورت دا ها بهفتيمانکار مکلف است در زمان ورود و خروج شينده پينما: 10تبصره 
 شرکت حضور داشته باشد.

دهند بايستي داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر خودروهايي كه كار جابجايي پرسنل كارفرما را انجام مي -23-6
اصل بيمه همچنین باید  اعالم شده توسط بيمه مركزي باشند،   های عادی و حرام()در ماه و با حداكثر تعهدات ديه

نامه شخص ثالث، معاينه فني و گواهينامه رانندگان خود را به رويت نماينده كارفرما برسد و يك نسخه تصوير آن را 
مسئوليت هرگونه كوتاهي در اين زمينه و عواقب قانوني ناشي از آن برعهده پيمانكار گیرد و در اختيار كارفرما قرار  

 پيمانكار موظف به تاديه آن است. بوده و در صورت بروز خسارت احتمالي،
 عهده پيمانكار است.ه  ها الزامي است و مسئوليت اجراي اين امور برعايت سرعت مجاز توسط رانندگان سرويس -24-6

پيمانكار موظف است خودرو و راننده ثابت در مسيرهاي توافق شده برقرار نمايد و هرگونه تغيير خودرو  -25-6
 نماينده كارفرما ميسر خواهد بود. اییدو ت راننده با اطالع و

براي هر مسير جهت سرويس دهي استفاده نمايد، است فقط از خودروهاي تعريف شده   پيمانكار موظف -26-6
مسير ياد شده غايب  ،جا شونده ب در صورتي كه مسافرين يك مسير با خودروي كمتر از ظرفيت مسافرين آن جا

 عمل خواهد شد.   ششماده  سه ازمحسوب شده و مطابق بند 
: در صورت تشخيص و نياز، كارفرما اختيار دارد در هر يك از مسيرها تا فاصله ده كيلومتر نسبت به تغيير 11تبصره 

 مسير اقدام و پيمانكار موظف به اجراي آن است.
ارايه سرويس خارج از تعيين نوع خودرو در مسيرهاي مختلف بر عهده کارفرما است و پيمانکار مجاز به   :12تبصره 

 شود.از حساب پيمانكار كسر مي  صورت معادل دو نيم راه جريمه محاسبه و اين  غير  درتوافق با کارفرما نيست، 
مطابق مواد دو و سه آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب شوراي عالي حفاظت فني مورخ  -27-6

انجام كار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره داراي تاييديه صالحيت  می بایست  ، پيمانكار05/03/89
 ، رونوشت تاييديه مذكور به پيوست و جزء الينفك اين قرارداد است.باشد 13/02/1396مورخ  36161/60/962
ها و مطابق ماده چهار آيين نامه صدراالشاره، پيمانكار مكلف است كليه قوانين و مقررات، آيين نامه -28-6

 هاي حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايد.دستورالعمل
های مربوطه و انجام پروسه دریافت در صورت بروز حادثه تصادف و بروز خسارت جسمی کلیه هزینه -29-6

از پرداخت   خسارات برعهده پیمانکار است و پیمانکار مستقیما مسئول خسارات وارده به پرسنل شرکت کارفرما اعم
 دیه و خسارات بیمارستانی خواهد بود.

ز صورتحساب ادر صورت عدم حضور سرویس در هر مسیر بیش از یک مرتبه جریمه معادل سه نیم راه   -30-6
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 .پیمانکار کسر خواهد شد

 ب،گونه فسخ قرارداد را از خود سلپیمانکار با مطالعه دقیق قرارداد و بررسی کامل شرایط کار، حق هر  -31-6
گردد بعد از پایان مدت قرارداد حداکثر تا یک ماه همچنان ساقط و اسقاط کافه خیارات را به عمل آورده و متعهد می

 درصورت اعالم نیاز کارفرما با شرایط قرارداد حاضر اقدام به ارایه خدمات نماید.
 م ی: جراهفتماده 

كارفرما مقصر پيمانكار باشد جرایم ذيل به پيمانكار در صورت تاخير خودروها، چنانچه به تشخيص نماينده   -1-7
 تعلق خواهد گرفت كه از اولين صورتحساب پيمانكار كسر خواهد شد.

 تاخيرها شامل:

 هزار ريال( صدريال ) 100.000دقيقه تاخير به ازاي هر نفر سرنشين  5تا  -1-1-7

 هزار ريال( یکصد بیستريال ) 120.000دقيقه تاخير به ازاي هر نفر سرنشين  10تا  -2-1-7
 هزار ريال( یکصد و چهلريال ) 140.000دقيقه تاخير به ازاي هر نفر سرنشين  20تا  -3-1-7
دقيقه و يا حاضر نشدن خودرو در محل سرويس و جايگزين ننمودن خودروي  20در صورت تاخير بيش از  -2-7

م( از یقرارداد )جرا شش اینعنوان جريمه به استناد ماده ه  نيم راه ب سهديگري بجاي آن به ازاي هر نوبت معادل 
 حساب پيمانكار كسر خواهد شد.

اي كه منجر به از كار افتادن خودرو گردد و مسافرين موفق به استفاده از در صورت وقوع هر نوع حادثه -3-7
 د.شوو اقدام  ين قرارداد عملا  7-2بند خودرو نشوند و يا خسارت احتمالي ديگري وارد شود، برابر 

اي را كارفرما تعيين و به صورت مقصر بودن راننده و يا رعايت نكردن ضوابط اين قرارداد جريمه در :13تبصره 
 نمايد كه از اولين صورتحساب پيمانكار كسر خواهد شد.پيمانكار اعالم مي

تواند در صورت عدم )تعهدات پيمانكار( كارفرما مي ششبراي عدم رعايت هر يك از بندهاي موضوع ماده  -4-7
نيم راه جريمه عدم ايفاي تعهدات  50تا  20اي به اعالم كتبي رفع مشكل مربوطه معادل توجه بيش از يك هفته

 كسر نمايد.  محاسبه نموده و از حساب پيمانكار
 كار   : تغييرات درشتماده ه

انجام عملياتي اضافه بر حجم پيش بيني شده را ضروري تشخيص دهد يا    چنانچه كارفرما در خالل اجراي اين قرارداد
انجام برخي از عمليات را الزم نداند ميتواند مراتب را كتبًا به پيمانكار اعالم نموده و پيمانكار موظف است تغييرات 

 مربوطه را در چهارچوب قرارداد حاضر انجام دهد.
 : كسورات قانوني نهماده 

اش را نزد قانون كار، پيمانكار موظف است كليه كاركنان خود و پيمانكاران زير مجموعه 148ماده مطابق با  -1-9
قانون تامين اجتماعي پنج درصد از ناخالص هر  38سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و با توجه به ماده 

با پيمانكار منوط به اخذ  شود. تسويه حساب كاملصورتحساب ارسالي پيمانكار به عنوان سپرده بيمه كسر می
 مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي است، همچنين كليه كسورات قانوني بر عهده پيمانكار است.

باقي عالوه بر كسورات فوق الذكر، معادل يك ماه كامل از كاركرد آخرين ماه اجراي قرارداد نزد كارفرما   -2-9
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 .شودفاصاحساب بيمه به پيمانكار پرداخت ميپس از ارایه م 9-1و كسورات بند  ، اين مبلغماندمي
 واگذاري: دهماده 

 ندارد.به غير پيمانكار حق واگذاري پيمان را جزًا و كالً 
 ماده یازده: حسن انجام کار  

ریال )چهار میلیارد ریال ( جهت حسن انجام کار و انجام  4,000,000,000پیمانکار می بایست یک فقره چک به مبلغ 
تعهدات به کارفرما تحویل نماید. بدیهی است در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار، چک مذکور در پایان به موقع 

های ناشی از عملکرد پیمانکار را به ی ضرر و زیانمدت قرارداد به پیمانکار مسترد می شود. کارفرما مختار است کلیه
 تشخیص خود از محل این چک برداشت نماید.

 ده: اقامتگاه طرفين دواز ماده 
اقامتگاه طرفين همان است كه در اين قرارداد ذكر شده و در صورت تغيير بايد كتبًا به اطالع طرف مقابل برسد و در غير  

 د ابالغ شده محسوب و عذر عدم اطالع قابل قبول نيست.شوكه به نشاني مذكور ارسال   صورت ارسال هرگونه اخطاري اين
 ده: حل اختالف سیز ماده 

تفسير و يا اجراي هر يك از مواد قرارداد از طريق مذاكرات يا مكاتبات ، بروز هرگونه اختالف در مورد اصلدر صورت 
مراتب به مراجع ذيصالح قانوني ارجاع و  دوستانه نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و در صورت عدم حصول توافق

 است.راي صادره براي طرفين الزم االجرا  
 ده: فورس ماژور چهار ماده 

علت فورس ماژور )وفق مقررات حقوق داخلي( انجام تعهدات مذكور در اين قرارداد براي هر يك از طرفين  ه  در مواردي كه ب
روز از تاريخ ظهور قوه قهر و فورس ماژور طرف ديگر را مطلع  15غيرممكن شود در اين صورت طرف ذيربط بايد كتبًا ظرف مدت 

 و مدارك و مستندات خود را ارسال دارد تا در مورد ادامه يا فسخ قرارداد از طريق مذاكرات تصميمات مقتضي اتخاذ گردد. نمايد
 ده: قانون حاكم بر قراردادپانز ماده 

 اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسالمي است.
 ها ده: اصالحيهشانز ماده 

اين قرارداد بايد كتبًا و با امضاء نمايندگان مجاز طرفين بوده تا نسبت به طرفين   تجديد نظر درهرگونه اصالح و 
 قرارداد قابل اجرا باشد.

 ده: فسخ قرارداد هفماده 
و  شودمی به پيمانكار اعالمحداقل پانزده روز قبل صورت عدم نياز به ادامه كار، موضوع كتبًا از طرف كارفرما  در

و در صورت عدم تمایل کارفرما به تمدید  ف است تا پايان مدت تعيين شده مفاد قرارداد را رعايت نمايدپيمانكار موظ
 نماید حداکثر تا سه ماه از زمان اتمام مهلت قرارداد اقدام به فعالیت نماید.مهلت قرارداد، پیمانکار تعهد می

 : تعداد نسخ قرارداد هجدهماده 
در محل دایمی شرکت رادیاتور ایران تنظيم،  و سیزده تبصره بند  سی و هفتماده،  دهجاين قرارداد در سه نسخه، ه

 امضا و مبادله گرديده است كه هر سه نسخه حكم واحد را دارد.
 

 ...........شركت  شركت رادياتور ايران )سهامي عام(
 


