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 رالرسبزوا .............اين قرارداد بين شركت سهامي عام سيمان..مالت شماره.................معا كميسيون...........براساس صورت جلسه مورخ................
 به يفراهانامير رضايعلبا نمايندگي آقاي ١٠٣٨٠١٣١٨٩٦ يو شناسه مل ٤١١١٩٣٨٥٧٦١٦و كد اقتصادي  ١٣٥٣ ثبت شده به شماره

 ،يبه نشاني: سبزوار، خيابان مطهر )هيئت مديره (عضوبه عنوان  وئي پورلوحيد خاو آقاي  )و نايب رئيس هيئت مديره مدير عامل(نعنوا
يك طرف  ازكارفرما ناميده مي شود. در اين قراداد منبعدكه الر  مانيشركت س يساختمان سيمان، طبقه هشتم، دفتر مركز ،١٠ يمطهر

 .مي شود ناميدهدر اين قرارداد اختصاراً پيمانكار  منبعدكه .................... ....و ........................................ به آدرس ..............
 از طرف ديگر با رعايت شرايط و مواد اتي ذيل منعقد مي گردد.

 : موضوع قرارداد )١ماده 
تن در سال از معدن ١,٦٠٠,٠٠٠تن و ساالنه ٥٨٠٠اوليه به ميزان تقريبي روزانه ستخراج، بارگيري و حمل مواد ا ١-١

 كيلومتري شركت. ٢ حدود واقع در شركت سيمان سبزوار
هزار  ١٦٠,٠٠٠ساالنه به ميزان تقريبي  متري ٢٠٠واقع در فاصله  از محل دپوي سنگ شكن و حمل سنگ آهكبارگيري  ١-٢

 تن
 تعهدهد است مورد عپيمانكار ملزم به تهيه و تامين مواد اوليه به ميزان مقرر و تحويل آن به كارفرما بوده و در هر صورت مت ١-٣

 را به هرشكل ممكن تامين و به نرخ مقرر در قرارداد به كارفرما تحويل نمايد. 
 موضوع قرارداد بدون هيچگونه تغيير قيمت در طول اجراي قرارداد بالمانع مي باشد. ددرص٢٥افزايش يا كاهش  ١-٤

 و نحوه پرداخت : مبلغ قرارداد )٢ماده 
 مبلغ اين قرارداد براي هريك از مواد مندرج در ماده يك به شرح زير است.

 ..............ريال)..............ريال(.................لوويوم از قرار هر تن.مبلغ هرتن استخراج و دپو آ ٢-١
 از قرار هرتن.......................ريال(..........................ريال)يا به محل دپو مبلغ بارگيري و حمل آلوويوم از معدن به سنگ شكن و  ٢-٢
 ......................ريال(...........................................ريال)از محل دپو به سنگ شكن از قرار هرتن مواد اوليهمبلغ بارگيري و حمل  ٢-٣

و تأييد ناظر قرارداد  بعد ازبر اساس قبوض باسكول و  از طرف پيمانكار ارائه صورت وضعيت ماهانهبهاي قرارداد بعد از پرداخت 
 قابل پرداخت است قانوني  كسوركسر 

 هاي در صورت ارائه مستندات ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانكار،ماليات بر ارزش افزوده به قيمت تبصره :
 فوق اضافه ميشود.

 ) مدت قرارداد :٣ماده 
باشد كه تمديدمجدد آن منوط شمسي مي تماميك سال به مدت ٣١/٠٥/١٣٩٩لغايت  ٠١/٠٦/١٣٩٨مدت اين قرارداد از تاريخ 

 كتبي كارفرما مي باشد قبلي و به موافقت
 : ) كسور قانوني٤ماده 

قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغييرات مقررات و قوانين (برابر قوانين جاري  كسورپرداخت كليه  ٤-١
 كشور)به عهد پيمانكار مي باشد.

 كسر كه پس از ارائه مفاصاحساب بيمه در وجه پيمانكارپرداخت خواهد شد.بابت حق بيمه  %٥از هر صورت وضعيت  ٤-٢
سپرده حسن انجام كار كسر كه هر سه ماه يكبار با تائيد ناظر قرارداد و دستور مديريت بعنوان %١٠از هر صورت وضعيت  ٤-٣

شركت و در صورت رضايت از نحوه انجام موضوع قرارداد و عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي عيناً در وجه پيمانكار مسترد مي 
 گردد.
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 : تعهدات پيمانكار )٥ماده 
بازديد بعمل آورده و از كم و كيف عمليات اطالع بطور كامل ،محل اجراي عملياتو  مكانياز موقعيت پيمانكارقبالً  ٥-١

آن و همچنين نيازهاي كارفرما مبادرت به انعقاد قرارداد نموده  يكامل داشته و با علم و آگاهي به چگونگي كار، گستره
 .نخواهد بود مسموعاست و هر گونه اظهار  بي اطالعي از جانب وي دراين خصوص به هيچ وجه 

به دليل حساسيت و نياز كارخانه به اين نوع خدمات و تداوم بهره برداري از آن، پيمانكار متعهد است پس از پايان  ٥-٢
از تاريخ  ،جهت جلوگيري از توقف عمليات و انتخاب پيمانكار جديد توسط كارفرما ،در صورت عدم امكان تمديدقرارداد، 

 نسبت به ارائه سرويس و خدمات مطابق قرارداد اقدام نمايد. دون تغيير در مبلغ قراردادماه ب دوپايان قرارداد به مدت 

به منظور بارگيري و به منظور  ، دو دستگاه لودربمنظور حمل دستگاه كاميون ده چرخ ٩روزانه  متعهد استپيمانكار  ٥-٣
، يك ٢٢٠دستگاه بيل مكانيكي  يك ، D٨دستگاه بلدوزر معادل  يكعمليات استخراج بطور مستمر و در دو شيفت كاري 

مالكيت آبپاش آماده به كار داشته باشد كه مي بايست حداقل نصف ماشين آالت تحت  ماشين هدستگاه گريدر و يك دستگا
 پيمانكار باشد .

نگهداري راههاي دسترسي به سينه كارهاي معدن و همچنين ايمن سازي جلوي قيفها در هنگام تخليه بار به عهده و  ٥-٤
 پيمانكار موظف است راههاي جديد احداث نمايد. ،باشد و در صوت نيازهزينه پيمانكار مي

باشد در اولين زمان اعالم شده توسط پيمانكار متعهد ميچنانچه به علت مشكالت فني، سنگ شكن متوقف شود،  ٥-٥
 ناظرين در مورد تأمين بار بصورت دو شيفته اقدام نمايد.

، دپو سازي و شارژ به سنگ شكن را بصورت مستمر و در طي مدت حمل پيمانكار متعهد است عمليات استخراج، ٥-٦
 انجام دهد. قرارداد

ديواره  ٣احد كنترل كيفي كارخانه در تنوع بار مورد نياز، حداقل هميشه پيمانكار تعهد مي نمايد جهت تامين نظر و ٥-٧
 داشته باشد. سرمعدنهزار تن آلوويوم) در  ٢٥٠كامل استخراج شده آماده بارگيري (حدود 

تن بار تحويل نمايد و در صورت نياز به تحويل بيشتر موضوع كتبًا از جانب  ٥٨٠٠پيمانكار متعهد است روزانه حداقل  ٥-٨
 فرمابه وي ابالغ خواهد شد. كار

شكن را بر حسب نياز و در ساعات تعيين شده توسط ناظرين طبق پيمانكار متعهد است شارژ مواد به داخل سنگ ٥-٩
كاري  تن در ساعت مي باشد و در طي ساعات ٨٠٠تا  ٧٠٠دستورالعمل انجام دهد مقدار شارژ به سنگ شكن بين 

بنابراين چنانچه شرايط خاص به كارخانه تحميل گرديد(قطعي گاز و غيره)و نيازي ايد ، تن استخراج و حمل نم٥٨٠٠حدود
 به حمل مواد به سنگ شكن نبود مي بايست استخراج با نظر كارفرما ادامه يابد.

بالفاصله از محلي كه به وسيله واحد كنترل كيفي  ،به محض اطالع ،پيمانكار متعهد است در صورت نياز آزمايشگاه ٥-١٠
 ين خواهد شد مواد اوليه را بارگيري و حمل نمايد.تعي

كه مورد تاييد  يشكن به نحوپاشي مسير معدن و محوطه اطراف قيف سنگپيمانكار مي بايست نسبت به تسطيح و آب ٥-١١
 ناظر قرارداد باشد اقدام نمايد.

كليه نيروهاي كار مورد نياز و پرداخت كليه حقوق و مزاياي آنان طبق قانون كار جمهوري اسالمي به  تامينتهيه و  ٥-١٢
نمايند (اعم از راننده، كارگر، و كارفرما هيچگونه تعهدي در مورد افرادي كه با پيمانكار همكاري مي عهده پيمانكار مي باشد
 كمك راننده و...) ندارد.
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و  و در صورت تائيد آناليز توسط كارفرما آناليز قيمت خود را كتباً به كارفرما اعالم نمايدپيمانكار تعهد مي نمايد   ٥-١٣
 آناليز پيوست قرارداد قابل بررسي خواهد بود. هزينه سوخت بر اساسهرگونه افزايش غير متعارف در 

باشند و در صورت بروز هر گونه پيمانكار ملزم به رعايت قوانين و مقررات، رعايت ضوابط شركت و اصول ايمني مي ٥-١٤
هاي حقوقي و كيفري ناشي از فعاليت خود و حادثه، كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و پيمانكار كليه مسئوليت

ن خود را بطور كامل بر عهده دارد شايان ذكر ، اشخاص ثالث و كاركنان و كارگراركنان و كارگران را در مقابل كارفرماكا
 هزينه پيمانكار است و ه و تامين كليه لوازم ايمني و نحوه استفاده صحيح از آنها به عهدهاست كه تهي

 ، اياب و ذهاب و تغذيه و... به عهده پيمانكار خواهد بود.اسكانهاي ، كليه هزينه ٥-١٥

 نمايد در محدوده تعيين شده نسبت به تأمين بار با نظر ناظرين قرارداد اقدام نمايد.پيمانكار تعهد مي ٥-١٦
حق صلح حقوق و وكالت به غير ندارد و بايد  ،پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً يا كالً تحت هر عنوان ٥-١٧

 .مباشرتاً به تعهدات خود عمل كند
در صورت ورود خسارت به تجهيزات كارخانه، هزينه آن بر اساس گزارش ناظر قرارداد از اولين صورت وضعيت و يا  ٥-١٨

 گزارش ناظر مورد قبول پيمانكار مي باشد.؛نكار كسر خواهد شدهرگونه مطالبات پيما
ها، كارگران ماهر، تعميركاران، انجام قرارداد شامل: مهندسين، تكنيسين يتأمين كل نيروي انساني مورد نياز برا ٥-١٩

اجراي كليه آالت و كارگران ساده و... به عهده پيمانكار است و مسئوليت حفظ و رعايت و نگهبانان، رانندگان ماشين
 باشد. معيارها و قوانين و مقررات استانداردهاي ايمني كار، رفت و آمد و سكونت نيروها به عهده پيمانكار مي

در طول  ياآالت مورد نياز و ابزار كار كالً و جزاً به عهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه هزينهتأمين كليه ماشين ٥-٢٠
در تعهدات وي درج شده به عهده نداشته و هيچگونه امكاناتي در اختيار پيمانكار قرار  مدت قرارداد به استثناء مواردي كه

 نخواهد داد.
ناظر قرارداد نظارت داشته و دستورالعمل  ،شكندر كليه مراحل استخراج، بارگيري و حمل، دپوسازي و شارژ به سنگ ٥-٢١

انجام كار را در هر مرحله به پيمانكار ابالغ نموده و بر چگونگي انجام كار نظارت مي نمايند و پيمانكار موظف به رعايت و 
ن بابت باشد. در غير اينصورت كليه خسارات وارده از ايهاي ارائه شده توسط ناظرين قرارداد مياجراي دقيق دستورالعمل
 به عهده پيمانكارمي باشد.

شكن بر حسب نياز و در ساعات تعيين شده توسط ناظرين طبق دستورالعمل انجام خواهد شارژ مواد به داخل سنگ ٥-٢٢
هر ساعت  يتاخير بيش از نيم ساعت برا شكن به عهده پيمانكار است و به ازاءشد. مسئوليت هر گونه وقفه در شارژ سنگ

ها و مطالبات پيمانكار به عنوان خسارت از صورت وضعيت )ميليون ريال پنجريال ( ٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  وقفه در عمليات شارژ
 كسر خواهد شد.

(بهداشت ، سالمت ، ايمني و محيط زيست) در خصوص رعايت مسائل  HSEهاي ابالغي توسط واحد دستورالعمل ٥-٢٣
باشد.بديهي است پيمانكار وظف به رعايت آنها ميزيست محيطي و ايمني جزء الينفك اين قرارداد بوده و پيمانكار م

(بهداشت ، سالمت ، ايمني و محيط زيست) نسبت به اخذ  HSEبايست قبل از شروع به كار با مراجعه به واحد مي
 دستورالعمل مربوطه اقدام نمايد.

در صورت ناتواني پيمانكار در انجام موارد قرارداد به طوريكه قصور وي موجب توقف و يا اشكال در خوراك سنگ شكن  ٥-٢٤
باالسري به حساب بدهكاري  %٢٠شود ، كارفرماراساً نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را با 

 باشد . از سوي كارفرمامورد قبول پيمانكارميپيمانكارمنظور خواهد نمود و هزينه اعالمي 
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 پيمانكار تعهد مي نمايد جهت تامين نظر واحد كنترل كيفي كارخانه دراختالط حداكثري مواد اوليه، براي بارگيري ٥-٢٥
 بيل مكانيكي، استفاده نمايد. با ، از دو دستگاه لودر  بدون جايگزينيفقط

آلوويوم و قصور پيمانكار بوده باشد به ازاي هر ساعت توقف مبلغ  در صورت توقف خط توليد كه ناشي از عدم حمل  ٥-٢٦
ساالنه  مبلغ كل قرارداد١٠تا % جريمه اعمالي ريال(پنجاه ميليون ريال)جريمه تعيين ميگردد حداكثر٥٠,٠٠٠,٠٠٠

 ميباشد.

ارخانه گردد عالوه بر چنانچه به علت قصور پيمانكار نياز به بارگيري و حمل آلوويوم از دپوهاي ذخيره شده در محل ك ٥-٢٧
 جريمه، پيمانكار موظف است با هزينه خود به تامين بار مورد نياز در ساعات تعيين شده توسط كارفرما اقدام نمايد.

چنانچه با نظر كارفرما نياز به بارگيري و حمل آلوويوم از دپوهاي ذخيره شده در محل كارخانه گردد، پيمانكار موظف  ٥-٢٨
 مورد نياز در ساعات تعيين شده توسط كارفرما اقدام نمايد. است  نسبت به تامين بار

چنانچه به هر دليلي نياز به بارگيري و حمل آلوويوم از دپوهاي ذخيره شده در محل كارخانه باشد، درصورت تراكم باال  ٥-٢٩
 و سفت بودن دپو، وظيفه شيار زدن و تخريب دپو برعهده خود پيمانكار مي باشد.

كارفرما حمل به دپوي ذخيره در محل كارخانه بالمانع باشد، پيمانكار موظف است در محل تعيين شده چنانچه بامجوز  ٥-٣٠
 توسط كارفرما دپوي مواد را انجام داده و در هر مرحله بارريزي تسطيح آن را انجام دهد.

(استخراج، بارگيري و حمل) از طرح و پيمانكار تعهد مي نمايد كه در تمامي مراحل عمليات معدني موضوع قرارداد  ٥-٣١
 اصول فني معدن كه توسط كارشناسان معدن ارائه مي گردد تبعيت نمايد.

پيمانكار موظف است نماينده اي را كتبا به كارفرما معرفي نمايد تا كليه برنامه هاي كاري معدن با ايشان هماهنگ  ٥-٣٢
 گردد، حضور دائمي نماينده پيمانكار در معدن الزامي است.

پيمانكار موظف است در پايان قرارداد، كليه پيشكارهاي معدن را بدون داشتن هيچ گونه مشكلي در كف و ديواره با  ٥-٣٣
تاييد واحد معدن تحويل نمايد، بديهي است ضمانت اجرايي اين بند تاييد صورت وضعيت پاياني پيمانكار توسط ناظرين 

 مي باشد.

عالوه بر تضامين دريافتي ديگر مطابق با شرايط عمومي  تعهدات پيمانكار – ٥ضمانت اجرايي هر يك از بندهاي ماده  ٥-٣٤
 كه تا برطرف نشدن تخطي پيمانكار عملي نمي گردد. نيز مي باشد، تاييد صورت وضعيت ماهانه توسط ناظرين پيمان 

خواسته شده  مواقعر ...)را برابر نظر كارفرما دو آهك و  پيمانكار موظف است شارژ مواد افزودني به پايل (گچ.سيليس ٥-٣٥
 .گيردي متوسط لودرهاي قرارداد كارفرما صورت  دهد الزم به ذكر است بارگيريانجام 

پيمانكار موظف است كوبيدن آهك مورد نياز آسيابهاي سيمان را برابر نظر كارفرما در موعد مقرر در دستور كار قرار  ٥-٣٦
 دهد.

از آنجايي كه معيار كار سنگ شكن برحسب تكميل پايل مي جريمه تاخير در باررساني به سنگ شكن،  ٢١موضوع بند  ٥-٣٧
همان ماه اعمال مي  باشد برهمين اساس نيز تاخيرات پيمانكار در هر پايل محاسبه و در پايان هر ماه درصورت وضعيت

  همكاري نمايد. داخل سايت گردد در صورت نياز پيمانكار تعهد مي نمايددر موارد اضطراري نسبت به تامين لودر

و بازنشسته  سال ٦٥سال و باالي ١٨پيمانكار حق بكارگيري اتباع غير مجاز ،بيگانه،افراد مشمول نظام وظيفه،معتاد،زير  ٥-٣٨
 را ندارد.

پيمانكار مكلف است در پايان قرارداد با كليه كاركنان تحت امر خود تسويه و مفاصاحساب بيمه را از مراجع ذيصالح  ٥-٣٩
 تحويل نمايد و تسويه حساب نهايي با پيمانكار تا انجام تهعد ات اين بند صورت نخواهد گرفت. اخذ و به كارفرما
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ورآبادی نده :   م 

كليه كاركنان خود رعايت نمايدو همچنين  رداپيمانكار متعهد مي شود قانون كار جمهوري اسالمي ايران را در مو ٥-٤٠
 .مقررات  داخلي كارفرما در طول مدت قرارداد هستندپيمانكار و هر يك از كاركنان وي ملزم  به تبعيت از ضوابط و 

يا افراد ثالث در مراجع ذيصالح ناشي از عدم رعايت در صورت محكوميت كارفرما به مبالغي در حق كاركنان پيمانكار  ٥-٤١
مسائل حفاظتي ،زيست محيطي يا به هر دليل ديگر مسئوليت جبران خسارت و پرداخت ديه و غيره سهم كارفرما بعهده  

 از مطالبات پيمانكار قابل پرداخت مي باشد. پيمانكار بوده و در اين راستا وجوه موضوع محكوميت كارفرما

پوشش موضوع قرارداد از اين حيث با يكي از شركتهاي بيمه  وپيمانكار موظف به انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت مدني  ٥-٤٢
 لزامي است)(ارائه تصوير به امور بازرگاني ار با هزينه خود ميباشد.گ

 پيمانكار موظف به رعايت آئين نامه پيمانكار مي باشد. ٥-٤٣

ماه جهت انجام تعميرات اساسي ٢سال واحد توليد ي كارفرما حداكثر  هرپيمانكار با علم و اطالع كافي از اينكه در  ٥-٤٤
 متوقف خواهد بود نسبت به ارائه پيشنهاد  قيمت و انعقاد قرارداد اقدام نموده است .

در صورت استخراج،بارگيري،حمل و تخليه در روزهاي تعطيل تمامي مبالغ آن مانند روزهاي عادي و بر حسب تناژ  ٥-٤٥
 پرداخت خواهد شد و هيچگونه مبلغ باالسري پرداخت نخواهد شد. ،محاسبه وتحويلي

به عهده پيمانكار است و ئوليت حفظ و حراست محدوده كارگاه و ايجاد پست نگهباني در داخل محدوده واگذاري مس ٥-٤٦
اتب را كتبًا در صورتيكه پيمانكار به هر دليلي قصد تغيير در تعداد ماشين آالت خود را در محل داشته باشد مي بايست مر

 به ناظرين قرارداد گزارش نمايد.

 گواهينامه پايه يك براي رانندگان كاميون و گواهينامه ويژه براي رانندگان لودر ،بلدوزر و بيل مكانيكي الزامي مي باشد. ٥-٤٧

حمل مواد  بايد طوري باشند كه پيمانكار بتواند همزمان نسبت به و ساير ماشين آالت پيمانكار لودرها ،تعداد كاميونها ٥-٤٨
 در غير اين صورت بايستي كرايه نمايد. نمايد مختلف اقدام

)ثابت ٢بند ٦مادهكه در اين قرارداد صراحتًا به آن اشاره شده است( مورديمبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد غير از  ٥-٤٩
افزايش حقوق كاركنان پيمانكار نمي بوده و مشمول هيچگونه تعديل قيمتي از جمله نرخ تورم،تغيير در قوانين و مقررات و 

 باشد.

پيمانكار مسئول استخدام،اخراج،و پرداخت هزينه هاي قانوني ناشي از بكارگيري كاركنان خود و پرداخت حق بيمه و  ٥-٥٠
ماليات و حقوق آنان بطور ماهانه به مراجع ذيصالح و كليه خسارات و همچنين مخارج قانوني مربوط طبق قانون كار و 

ين و آئين نامه هاي جاري  ذيربط كشور مي باشد.از اين جهت كارفرما كامالً از مسئوليت مبرا بوده و پاسخگويي ديگر قوان
 به ادعاهاي كاركنان پيمانكار و جبران خسارات و هزينه هاي ناشي از آن به عهده پيمانكار خواهد بود.

هزينه هاي مربوط به پرسنل پيمانكار براي اجراي موضوع قرارداد شامل حقوق،اضافه كاري،حق بيمه،ماليات،بيمه عمر  ٥-٥١
و حوادث،حق مسكن،لباس كار مناسب هر فصل و دستكش كار و غيره بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما در مقابل پرسنل 

 داد هيچگونه تعهدي ندارد.كار و خاتمه قرارپيمانكار و حوادث ناشي از اجراي 

قص حادث شده در هر يك از ابزار و وسايل و تجهيزات و نكارفرما هيچگونه مسئوليتي نسبت به استهالك و يا عيب و  ٥-٥٢
 ده پيمانكار مي باشد.هماشين آالت پيمانكار نداشته و هزينه هرگونه تعميرات بع

آالت و وسائط نقليه شخصي ان استفاده از تمامي ماشينهاي كارخانه امكدر صورتي كه به لحاظ توقف بعضي از دستگاه ٥-٥٣
شكن به ميزان حد پيمانكار فراهم نگردد، پيمانكار مجاز خواهد بود در طول مدت توقف، به شرط تأمين دپوي جلوي سنگ

 هاي خود استفاده نمايد.نصاب، در صورت موافقت كارفرما از دستگاه
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 : ) تعهدات كارفرما٦ماده 
محوطه مناسب احداث كمپينگ در مجاورت كارخانه و در مسير راه معدن به كارخانه در اختيار پيمانكار قرار خواهد كارفرما  ٦-١

 داد تا پيمانكار با هزينه خود نسبت به احداث تاسيسات مورد نياز اقدام نمايد.
ش ، افزايتوجه به ميزان تاثير آنجهت جبران هزينه ها با  ،در تاريخ امضا قراداد ٥بيش از % قيمت سوخت در صورت افزايش ٦-٢

 قرارداد منوط به موافقت كارفرما است. يمذاكره خواهد بود و هرگونه افزايش بها قابلقرارداد  يبها
در صورتي كه تعطيلي كارخانه بيش از يكماه به طول انجامد ، شركت موظف است مراتب را به صورت كتبي به پيمانكار  ٦-٣

تعطيالت بيش از يكماه و چه تعطيالت كمتر از بابت خواب دستگاهها چه در  هيچ گونه هزينه اي در هر حال ابالغ نمايد  و
 .از آن به پيمانكار پرداخت نخواهد شد

 ) ناظر قرارداد :٧ماده 
عالي شركت كارفرما بعنوان ناظر »مدير توليد«شركت كارفرما بعنوان ناظر فني و » كنترل كيفي و آزمايشگاه«و » معدن«واحد 

قرارداد جهت نظارت بر اجراي مفاد قرارداد تعيين مي گردند و پيمانكارموظف است تصميمات متخذه و دستورات صادره از طرف 
ناظرين را كامًال رعايت نمايد. بديهي است تعيين ناظر،رافع مسئوليت پيمانكار نبوده و كليه تعهدات و مسئوليت هاي پيمانكار 

 وط، به قوت خود باقي خواهد بود.طبق قرارداد و قوانين مرب
 : ) حسن اجراي تعهدات٨ماده 

چك بانكي معادل يك فقره به هنگام امضاء و مبادله قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن، پيمانكار 
به شماره حساب ............................... و  چك به شماره ............. بانك عهدهريال)  ...........................................(..................................... ريال

كارفرما  تضمين فوق تا پايان اجراي قرارداد نزد .در وجه شركت سيمان الر سبزوار به كارفرما تسليم نمود................................. 
باقي خواهد ماند و كارفرما مخير خواهد بود تا در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد و يا ورود خسارت توسط پيمانكار، 
بمنظور جبران خسارات وارده عالوه بر اقدام قضايي و طرح دعوي نسبت به وصول مطالبات خود از محل تضمين مذكور و يا هر 

 اقدام الزم را بعمل آورد.          گونه مطالبات پيمانكار 
 : ) رفع اختالف٩ماده 

متشكل از نماينده خريدار ونماينده فروشنده ويك داور مرضي داوري  در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين قرارداد، هيأت
راي مي كند. رأي صادره بالطرفين به اختالف رسيدگي و حداكثرظرف مدت يك هفته ازتاريخ ارجاع اختالف، رأي خود را صادر 

 طرفين الزم االجرا خواهد بود.
 
 
 

 : ) فسخ قرارداد١٠ماده 
پيمانكار تحت هيچ شرايطي حق فسخ قرارداد و يا واگذاري موضوع قرارداد را به غير ندارد ولي كارفرما درصورت تخلف  ١٠-١

تواند  نسبت به فسخ آن بطور يكجانبه اقدام نمايد و پيمانكار  يپيمانكار از هريك از شرايط و موارد مقرر در اين قرارداد م
 حق اعتراض نخواهد داشت.



 

 

 اره:ـشم
 خ:ـتاري

 پيوست:

 )٠٢١( ٨٩٧٨٠٥٧١فكس : -)٠٥١( ٤٤٠٢٢تلفن : -٤١٩پستي  صندوق  -١٠مطهريخيابان   ـ دفتر مركزي : سبزوار
Tel:+98(51)44022Fax :+98(21)89780571 

E_ mail :Info@Sabzevarcement.com    Web site : www.Sabzevarcement.com 
 

 

 زوار الرمانر 
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چنانچه به هر علتي پيمانكار نتواند به كار ادامه دهد، كارفرما ضمن اخذ  خسارت وارده بر اساس محاسبات ناظر   ١٠-٢
حقيقي و يا حقوقي ديگر واگذار نمايد. احراز قرارداد را فسخ و مختار خواهد بود ادامه كار را به شخص يا اشخاص  ،قرارداد

 عدم توانايي پيمانكار  با تشخيص كارفرما مي باشد و پيمانكار خود را متعهد به اجراي آن مي داند . 
 : ) فورس ماژور١١ماده 

دفع آن خارج از حيطه حوادث غيرمترقبه به مواردي مانند سيل ، زلزله ، صاعقه ، جنگ و ... بطور كلي به حوادثي كه ايجاد و 
شود و درصورت حدوث آن براي هريك از طرفين قرارداد كه ناگزير به توقف كار اقتدار و اراده طرفين قرارداد باشد ، اطالق مي

بايست مراتب بصورت كتبي و در اسرع وقت به طرف ديگر اعالم گردد . در اين صورت طرفين قرارداد موضوع را بين باشند ، مي
فسخ نموده و  قرارداد را بصورت يكجانبه ، كارفرماند نمود و درصورت عدم حصول توافقيق مقتضي حل و فصل خواهخود به طر

در نمايد . ضمنًا چنانچه اين امور باعث ايجاد تعويق پيمانكارنيز حق هرگونه اعتراض و دعوي را در اين خصوص از خود سلب مي
 اد محسوب نخواهد شد .گردد ، آن مدت جزو مدت قرارداجراي قرارداد 

 : تنظيم قرارداد و اقامتگاه طرفينمحل  )١٢ماده 
همان  شركت سيمان الر سبزوار واقع در شهرستان سبزوار است و محل اقامت طرفين يامضاء قرارداد دفتر مركزتنظيم و محل 

آدرس جديد خود را كتباً به ، بالفاصله قرارداد تعيين گرديده و پيمانكارمتعهد است درصورت تغيير ١ماده است كه در 
( فاكس) يا هر  نگارو يا دور وسيله پست ه هرگونه نامه يا ابالغي كه به نشاني مزبور ب ،كارفرمااطالع دهد . درصورت عدم اطالع

 .ابالغ قانوني محسوب خواهد گرديد ارتسليم شود وسيله و طريق ديگري ارسال و يا به نماينده پيمانك
 : ) نَُسخ قرارداد١٣ماده 

ماده و سه نسخه كه كليه نسخ آن داراي اعتبار يكسان مي باشد تنظيم و پس از امضاء بين طرفين قرارداد  ١٣اين قرارداد در 
 . مبادله شد

 پيمانكار                                                                               كارفرما                                     
 هيئت مديره                                 عضو      مدير عامل                           

 ..............................................                               وحيد خالوئي پور    عليرضا امير فراهاني                

 
 
 


