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(یک خاور)تعداد ارسال بار در  یک ماه 

خودرو مورد نیاز

چیدمان پالت- وزن بار 

:(ریال)مبلغ پیشنهادی 

محل امضا

.متن قراداد به پیوست فرم مناقصه قابل مشاهد می باشد

(رفت و برگشت)      سایپا کاشان 

.میزان ارسال به سایپا کاشان متغیر است

 عدد سرویس رفت و برگشت25 تا 15از تعداد  

2.70 و ارتفاع 2.25 ، عرض 5.30 خاور چادردار به طول 

بغل باز شو، بدون ستون وسط

 3.300 تن الی 2.600از . وزن بار متغیر است

چیدمان پالت فلزی یک و یا دو طبقه بسته به نوع بار

(رفت و برگشت)بن رو ساوه 

         ارسال به بن رو

(در صورت  تولید محصول) سرویس 5

   2.70 و ارتفاع 2.25 ، عرض 5.30 خاور چادردار به طول 

بغل باز شو، بدون ستون وسط

 تن 3.200 تن الی 2.600از . وزن بار متغیر است

چیدمان پالت فلزی یک و یا دو طبقه بسته به نوع بار

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

از شرکت رادیاتور ایران )مبدا ارسال 

(و شرکت تینا صنعت

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

جهت حمل محموله های کاشان  (سه میلیارد ریال) ریال 3,000,000,000الی  (چهارصد میلیون ریال) ریال 400,000,000به همراه بیمه بار از مبلغ    (مبلغ کامل کرایه قید شده در بارنامه)بارنامه دولتی  جهت مقاصد کاشان و بن رو 

.و بن رو الزامی است و هزینه بارنامه آن به عهده راننده و یا باربری می باشد

(سه میلیارد ریال) ریال 3,000,000,000سفته به عنوان ضمانت  به میزان 

1401-1402          فرم  مناقصه  حمل محموله های  خودرو ساز شرکت رادیاتور ایران سال 

:      خودرو های مورد نیاز جهت سایت های خودروساز از شرکت رادیاتور ایران به شرح ذیل است

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

.قرارداد ما بین شرکت رادیاتور ایران و راننده یا باربری به صورت  یک ساله و رسمی منعقد می شود و شامل رعایت الزامات بیمه، مفاصا حساب و و مالیات است

تعداد خودروهای مورد نیاز جهت حمل 

:محموله های خودروساز جدول ذیل

.حمل محموله های خودروساز در روزهای شنبه الی پنج شنبه می باشد ولی در صورت نیاز به حضور راننده در روزهای جمعه، راننده می بایست جهت همکاری و بارگیری در شرکت حضور داشته باشد

. خواهد بود1401/10/01شروع قرارداد از تاریخ 

.تعیین مسیر رانندگان به عهده شرکت بوده و رانندگان ملزم به ارائه سرویس در مسیرهای تعیین شده می باشند



 

 
 
 
 

 
 

 شماره:

 

  تاریخ:
:پیوست                                                                                                                                 

 مجری مدير مالي مدير خريد مشاور حقوقي كنندهاقدام  

     

 قرارداد پيمانكاري

 ماده يك: طرفين قرارداد 
آقايان   ها به نمايندگياداره ثبت شركت  8435به شماره ثبت  عام(ميشركت رادياتور ايران )سها اين قرارداد بين

هاي لفنجاده قديم كرج به شماره ت 15به نشاني: كيلومتر  هیات مدیره ..................... و مدیرعامل .....................
 ثبت/  شمارهبه  .............. آقایشرکت/ و  شود از يك طرفناميده مي كارفرماكه از اين پس اختصارًا   13-44922710

 شماره شهربانی ( به..............مالک خودرو ) .................................................نشانی: به  .........شناسنامه 
 شود.منعقد مي از طرف دیگر  شودناميده مي مجري که از اين پس اختصاراً   .................

 : موضوع قرارداد دوماده 
 قرارداد. 4هاي شرکت رادياتور ايران به مقاصد مورد نظر طبق ماده حمل کليه محموله

 ماده سه: مدت قرارداد
. بديهي است  ورشیدی دارای اعتبار استخ به مدت يک سال 30/09/1402لغايت  01/10/1401از تاريخ قرارداد حاضر  

هاي مجري نخواهد بود و پس از انقضاء مدت قرارداد با اعالم کارفرما و توافق طرفين انقضا مدت قرارداد رافع مسئوليت
 مدت قرارداد طبق درخواست کارفرما قابل تمديد است.

 : مبلغ قرارداد و مشخصات محمولهچهارماده 
 کرايه هر محموله ارسالي )ريال( بندينوع بسته نوع بار نوع وسيله حمل مقصد ردیف

 سايپا کاشان* 1
رادياتور  کاميون خاور

 خودرو
  پالت فلزي

  پالت فلزي بن رو* 2

است  بار طبق ارزش هر محموله  و بيمه است پالت خالی  و برگشت پالت پر * هزينه درج شده مربوط به مسير رفت 
 باشد.هاي محصول پرايد و تيبا به صورت ترکيبي از پالت تواندمی و بارگيري محموله يستالزام ميداشتن بارنامه رسکه 

 : نحوه پرداخت پنجماده 
 در اين قرارداد پيش پرداخت وجود ندارد. -1-5
محاسبه و  چهارشده بر اساس ماده  ئهتاييد کارکرد و رسيدهاي اراه صورتحساب و ئالزحمه مجري پس از اراحق -2-5

 .استز کسر کسورات قانوني از قبيل ماليات و بيمه در وجه مجري قابل پرداخت  پس ا

باقي  کارفرماطور اماني نزد  به )که بابت حق بیمه تکلیفی کسر  %5به میزان  صورتحساب های ارسالی مجریاز   -3-5
 .استاخت  ه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی قابل پرد ئو آخرین صورت وضعیت پس از ارا( خواهد ماند

 تعهدات مجري  : وظايف وششماده 
 دهد.ه میموده و گواهی ثبت نام خود را ارائنماید که در سامانه ثنا ثبت نام نقرارداد اقرار میضمن امضاء مجري  -1-6
شود در موعد مقرر در زمان و مکان اعالم شده از سوي کارفرما حضور داشته و نسبت به اجراي مجري متعهد مي -2-6
 وع قرارداد اقدام نمايد. در صورت عدم حضور و حمل به موقع کاال مجري متعهد به پرداخت خسارت وارده است.موض
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عمل آورده و مسئوليت هرگونه نقص،  ه  شود در حمل محموله از مبدا تا مقصد دقت الزم را بمجري متعهد مي -3-6

عهده وي بوده و مسئول کليه ه  يري تا تخليه آن بسوزي و سرقت کاال در طول مسير از زمان بارگعيب، خرابي، آتش
 خسارت وارده است.

با توجه به حساسيت محصوالت ارسالي کارفرما رعايت کليه اصول ايمني حمل و نقل و استانداردهاي باربري  -4-6
 .استعهده مجري  ه  ي بئجهت جلوگيري از بروز هرگونه آسيب ديدگي کلي و جز 

مناسب فاقد  ، نامطلوب ناه شده توسط مجري به تشخيص کارشناس ناظر کارفرما ئدر صورتي که خدمات ارا -5-6
از طریق اظهارنامه قضایی  و مراتب را  تواند نسبت به فسخ يک طرفه قرارداد اقدام نموده ميکارفرما ، کيفيت الزم باشد 

 حاضر جبران میشود . قرار داد هفتدر ماده توسط مجری ه شده ئخسارت وارده از محل تضمين ارا نماید. اعالم
شود و مجری با امضا قرارداد حاضر رضایت و تایید : میزان خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما تعیین می1تبصره 
 دارد.نظر کارشناسان کارفرما اعالم میبه  نسبت خود را

 دارد. را کاميونبا  حمل محموله که توانايي و مهارت الزم جهت مینماید  با توجه به گواهينامه پيوست مجري اقرار  -6-6
در صورت عدم حضور موقت خود يا نقص فني خودرو در اسرع وقت موضوع را به اطالع   دشوميمجري متعهد  -7-6

هاي حمل متفرقه و خسارات احتمالي ناشي از حمل و  دهي به موقع هزينهكارفرما برساند، در صورت عدم امکان سرويس
 .شدصورت حساب مجري کسر خواهد عدم تحويل به موقع كاال از 

د جهت تعيين وضعيت قرارداد جديد به مدت يک ماه نسبت به حمل شودر پايان قرارداد مجري متعهد مي -8-6
هاي جديد تعيين شده که در مناقصه دوره بعد برنده هاي شرکت اقدام نمايد، در اين مدت هزينه حمل با قيمتمحموله

 .استضمن يک وعده غذايي مجري به عهده کارفرما   د، درشوخواهند شد پرداخت مي
حق واگذاری حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد را کالً و جزئًا به غیر نخواهد داشت و متعهد است  مجری -9-6

 تمامی وظایف ناشی از قرارداد را صرفا و به تنهایی انجام دهد.
است، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال بیمه و موارد   مجریا توجه به اینکه قرارداد حاضر قرارداد کارفرما با ب -10-6

 .( نداردآقای .....................  ) مجریحاضر نسبت به خارج از مفاد ذکر شده در قرارداد 
 : تضمين حسن اجراي تعهداتهفتماده 

ريال( به عنوان ضمانت حسن انجام کار به   سه میلیاردريال ) 3.000.000.000سفته به مبلغ  شودميمجري متعهد 
از محل سفته مزبور نسبت به جبران خسارات   هدات خود بعضًا يا کالً عمل ننمایده نمايد تا چنانچه وي به تعئکارفرما ارا

 خود سلب و ساقط نمود.وارده اقدام گردد و مجري با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از 
 .دشوميد قرارداد و تسويه حساب نهايي مستر : تضمين سپرده شده نزد کارفرما سه ماه پس از پايان 2تبصره 

تضمين سپرده شده نزد  در صورت درخواست مجري مبني بر حمل کاال به مقاصد ديگر و با حجم باال، : 3تبصره 
 .( افزايش يابدمیلیارد ریال پنجل )ريا  5.000.000.000 بايست تا مبلغميکارفرما 
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 : تغيير در نرخ سوخت هشتماده 
 طرفين در مورد هزينه حمل توافق خواهند کرد. ،قيمت سوخت %15در صورت تغيير بيش از -1-8

طرفین در خصوص  %15در صورت صدور بخشنامه رسمی دولتی مبنی بر افزایش هزینه حمل حداقل به میزان -2-8
نرخ بارنامه دولتی  .(است  ریال ................یل در زمان انعقاد قرارداد لیتری ئ)نرخ گازو خواهند کرد.هزینه حمل توافق 

و نرخ ( ............................ريال ) ...............مبلغ کاشان جهت بار  ( ..................ریال ) ...............با کرایه 
 .باشدمی( ................ريال ) ..............مبلغ جهت بار ساوه ( ................ریال ) ................. بارنامه دولتی با کرایه

 حل اختالفماده نه: 
قرارداد، ابتدا طرفين از طريق  مفاددر صورت بروز هرگونه اختالف در مورد اصل، تفسير و يا اجراي هريك از 

مراتب به مراجع و در صورت عدم حصول توافق، حل و فصل موضوع اقدام نسبت به مذاكرات يا مكاتبات دوستانه 
 االجرا است.ذيصالح قانوني ارجاع و راي صادره براي طرفين الزم

 ماده ده: اقامتگاه
روز کاری به  7اقامتگاه طرفين همان است كه در صدر اين قرارداد ذكر شده و در صورت تغيير بايد حداکثر در مدت 

ابالغ شده محسوب و عذر  ه اطالع طرف مقابل برسد و هرگونه اخطاري كه به نشاني مذكور ارسال شود، صورت کتبی ب
 عدم اطالع قابل قبول نيست.

 ماده یازده: فسخ قرارداد
به صورت كلی يا جزئی تخلف نمايد، کارفرما مجاز خواهد بود  حاضر در انجام تعهدات قرارداد مجریدر صورتيكه 

جانبه فسخ و نسبت به وصول مبالغ حسن انجام تعهدات و ساير مطالبات و خسارات از محل اسناد  ور يكقرارداد را به ط
تشخيص وقوع  االجرا و تضمين موضوع ماده هفت اين قرارداد و یا هر طرق قانونی دیگر برداشت و وصول نمايد.الزم

حق هرگونه اعتراض را نسبت به اين  مجریه و تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد و ورود خسارت با کارفرما بود
بایست با توافق قبلی و کتبی کارفرما نمايد. هرگونه تغییر در موضوع قرارداد میتشخيص از خود سلب و ساقط مي

 صورت پذیرد.
 ماده دوازده: فورس ماژور

رارداد براي هر يك از طرفين  در مواردي كه به علت فورس ماژور )طبق قوانين داخلي( انجام تعهدات مذكور در اين ق
روز از تاريخ ظهور قوه قاهره يا فورس ماژور طرف ديگر را مطلع  15غير ممكن شود، طرف ذيربط بايد كتبا ظرف مدت 

 شود.نمايد. در ضمن نوسانات قيمت بازار به عنوان فورس ماژور تلقي نمي
 ماده سیزده: قانون حاكم بر قرارداد

 بع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسالمي ايران است.اين قرارداد از هر حيث تا
 ماده چهارده: اصالحيه

هرگونه اصالح و تجديد نظر در اين قرارداد بايد به صورت کتبی و با امضای نمايندگان مجاز طرفين بوده تا نسبت به 
 طرفين قرارداد قابل اجرا و معتبر باشد.
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 : ضمائم قراردادپانزدهماده 
 دارک مالکيت خودرواسناد و م  -1-15

 گواهينامه معتبر رانندگي  -2-15

 بيمه نامه معتبر خودرو -3-15

 در ماده هفت سفته به مبلغ تعيين شده -4-15
 گواهی ثبت نام سامانه ثنا  -5-15

 نسخ قرارداد: شانزدهماده 
تنظيم، امضا و ایران   محل دایمی شرکت رادیاتوردر تبصره  سهبند و  بیستماده،  شانزدهاين قرارداد در سه نسخه، 

 مبادله شده است كه هر نسخه، حكم واحد را دارد.
 

 آقای ................شرکت /   عام(مي)سها شركت رادياتور ايران

 


