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 شماره: 

 پیوست:

  شرکت یعمران يخدمات خودرویی طرح ها نیتأم قرارداد                 
ـ    411356488953 يدارنده کد اقتصـاد  این قرارداد بین شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن بـه   10720143757 یو شناسـه مل

 "عضو اصلی هیأت مدیره  محمد جواد خانی پورآقاي "و " رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل  کاظم لطفیآقاي مهندس "نمایندگی 
و کد .............................. با شماره ثبت ............................................شرکت  از یک طرف وکه در این قرارداد کارفرما نامیده میشوند 

دارنـده  ................................................بـه نماینـدگی    ..................................... وکد شناسه ملـی  ........................................اقتصادي  
شـود و   که در این قرارداد پیمانکـار نامیـده مـی    رهیمد أتیه به عنوان مدیر عامل و عضو .............................................. شماره ملی

 گردد. از طرف دیگر منعقد میاختیار امضاي این قرارداد را دارند 

 موضوع قرارداد : – 1ماده 
صفحه حجم کار  یکطبق  آب منطقه اي گیالن شرکت یعمران يخدمات خودرویی طرح ها نیتأمموضوع قرارداد عبارت است از 

 پیوست که جزء الینفک قرارداد می باشد .

 مدت قرارداد :  – 2ماده 
 باشد.می  له و ابالغ اجراي قراردادپس از مباد یکسال شمسیقرارداد این مدت 
بـا مصـوبه    و  نیبر اساس توافق طرف سال بعد يتواند برا یداشته باشد م تیرضا مانکاریکارفرما از عملکرد پ کهیر صورتد :ه تبصر

 .دیقرارداد اقدام نما دینسبت به تمد کارفرما رهیمد أتیه
 مبلغ قرارداد : – 3ماده 

 باشد . می ..................................) (پیوستصفحه آحاد بهاء پیشنهادي پیمانکار  یکمبلغ کل این قرارداد به شرح 
وجوه مربوط به حق الزحمه و سایر پرداختهاي قانونی کارکنان پیمانکار طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکـار) بـه حسـاب    

رما و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد ، واریز خواهد شـد .  بانکی که در یکی از بانکها با امضاي مشترك نماینده کارف

پرداخت از حساب مذکور صرفاً براي واریز خالص حقوق و مزایاي کارکنان ذیربط و واریز کسورات قانونی لیستهاي مربـوط شـامل   

 مالیات، بیمه و غیره خواهد بود .

فردي را به عنوان نماینده خویش که مقید به حضور روزانه در ، ی به نیاز کارفرما پیمانکار تعهد می نماید جهت پاسخگوی :1تبصره 

می باشد ، معرفی نماید ، همچنین کارفرما براي هر مورد تقاضاي خودرو توسط فرم از قبل تهیه  ستاد شرکت آب منطقه اي گیالن

 شده و ارسال آن به دفتر پیمانکار ، اقدام خواهد نمود. 

به  ، اجاره روزانه(ناظر قرارداد)  ، پس از گزارش واحد نقلیه ستاد شرکت پیمانکار ز غیبت راننده / رانندگانازاي هر روبه  : 2تبصره 

به ازاي هر روز محاسبه و از مبلغ ماهیانه کسر می گردد . ضمناً در صورت تکرار غیبت و خرابی مکـرر خـودرو،    نسبت مبلغ قرارداد

روز از  3دروي مناسب با شرایط قرارداد می باشد در غیر اینصورت بـه ازاي هـر روز غیبـت معـادل     پیمانکارموظف به جایگزینی خو

 قرارداد کسر می گردد.
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 شماره: 

 پیوست:

یک برآورد میانگین بوده و پیمانکار نه می تواند به صرف مقادیر پیوست قـرارداد ، انجـام    حجم کار پیوست قرارداد صرفاً : 3تبصره

و نه وظایف خود را محدود به مقادیر کار پیوست قرارداد نموده و از انجام کار بیشتر خودداري نماید.  کامل آنها را از کارفرما بخواهد

  بدیهی است پرداخت ها برمبناي مقادیر واقعی کارکرد می باشد . 

ر بکا رانندگانماهانه  مهیو ب ایپرداخت حقوق ، مزانسبت به  راساً یطیتحت هر شرا پیمانکار مکلف است : 4تبصره
   اقدام نماید.ها از کارفرما  تیوجه صورت وضعهر گونه ماه بدون دریافت  4خود براي مدت  شده يریگ

کارفرمـا حـق دارد قـرارداد را بصـورت      قـرارداد   3مـاده   4در صورت عدم ایفاي تعهدات موضوع تبصره  : 5تبصره 
پیمانکـار  و سپرده حسـن انجـام کـار     انجام تعهدات نیتضم ، و بالفاصله پس از فسخ فسخ نموده فسخ یک جانبه 

 شده و  پیمانکار حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.و وصول ضبط 
 شرایط پرداخت : – 4ماده 

پیمانکار باید کارکرد رانندگان را بر اساس فرمت مورد نظر واحد نقلیه ستاد شرکت ثبت و  در پایان هر ماه نسبت به تنظیم صـورت  

بـا   و . . . % حسن انجـام کـار   10از جمله بیمه،  و همچنین کسر کسورات قانونی ناظر قرارداد پس از تأییدوضعیت اقدام نموده که 

 مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد . دقراردا 3ماده  4رعایت تبصره 

 پرداخت نخواهد شد. مانکاریبه پ یپرداخت شیپ چگونهیمناقصه ه طیبر اساس شرا: تبصره 

 ناظر قرارداد : -5ماده 

نظارت بر اجراي تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد تقبل نموده است ، ازطرف کارفرما در ستاد شرکت بر عهده سرپرست نقلیه و 

 ناظر قرارداد می باشد.بعنوان شرکت ماشین آالت 

 تغییر مقادیر کار : – 6ماده 

 وضوع قرارداد افزایش یا کـاهش دهـد  بر اساس م ، بدون تغییر آحاد بهاء پیمان %  کل مبلغ قرارداد را25کارفرما می تواند تا میزان 

را مقادر کار در شرح  رییهرگونه تغ دیباشد. (کارفرما با یملزم به قبول آن م مانکاریحاصل شود و پ رییقرارداد تغ طیبدون آنکه در شرا

 ).دیاعالم نما مانکاریکتباً به پ

چنانچه در طـول   دیجد يدر مورد کارهاو  ماده خواهد بود نیمشمول ا زین دیهر گونه ابالغ کار جداست  حی: الزم به توض  تبصره 

ـ نسبت به انجام آن اقدام نما دیبا مانکاریبه موضوع قرارداد اضافه گردد که پ يدیقرارداد ، کار جد يمدت اجرا بـا گـزارش نـاظر     دی

جهت انجـام ابـالغ    مانکاریپ بهکارفرما گزارش و پس از موافقت کارفرما کتباً  کتباً به دیانجام کار جد متیق نیقرارداد و توافق طرف

 .دیخواهد گرد

 



 
 

 

  
 
 

 
 گیالن ايآب منطقهشرکت سهامی -بلوار امام خمینی -آدرس: رشت 

  41888-66789کد پستی:     41345-1153صندوق پستی:     33667083-33667261دورنگار:    013-33669021 -9تلفن:  
 F-320کد                                                                    info@glrw.ir                                          3: رایانامه    www.glrw.irآدرس تارنما:  

 تعالیبسمه

 وزارت نیرو
 ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

 گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت
 

 

 تاریخ: 
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 پیوست:

 و سپرده حسن انجام کار : تضمین انجام تعهدات 7ماده 

، پیمانکار مکلف است همزمان با امضاي قرارداد ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل  قرارداد به منظور تضمین حسن انجام تعهدات

 % به عنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد.10نموده و همچنین از هر صورت وضعیت قرارداد را به وي تسلیم مبلغ  % 10

 با تایید نـاظر  و ایفاي کلیه تعهدات موضوع قرارداد از سوي پیمانکار  و  پس از پایان مدت قرارداد تضمین انجام تعهدات : 1تبصره

 خواهد شد. قرارداد 

با تایید نـاظر و  ایفاي کلیه تعهدات موضوع قرارداد از سوي پیمانکار و پرده حسن انجام کار پس از اتمام قرارداد و % س50 :2تبصره

 % باقی مانده پس از ارائه مفاصاحساب بیمه قرارداد آزادسازي خواهد شد.50

 تغییر مدت قرارداد – 8ماده 

 در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود :

 قرارداد. کارمقادیرصورت تغییر ) در1

 باشد). یکارفرما م اریدر اخت مانیپ هیمدت اول %25 مدت قرارداد تا سقف دیمدت قرارداد (تمد دیدر صورت تمد) 2

 ) در موارد بروز حوادث قهریه3

 عدم واگذاري قرارداد : –9ماده 

قی دیگر ندارد مگر با موافقـت کتبـی کارفرمـا و در صـورت     پیمانکار حق واگذاري یا انتقال این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقو

تواند قرارداد  ، می قرارداد 7موضوع  ماده  و سپرده حسن انجام کارتخلف پیمانکار، کارفرما عالوه بر ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات 

 را یکجانبه فسخ نماید . 

 جرایم تخلف : – 10ماده 

در اجراي قوانین و مقررات راهنمـایی و راننـدگی و انجـام آزمایشـهاي الزم بـراي       ط پیمانکاربه کار گرفته شده توس چنانچه رانندگان

هـاي موضـوع قـرارداد  بـه      خودرو ، قصور نماید ، پیمانکار مسئول پرداخت هر گونه خسارت ناشی از تأخیر یا وقفه در انجام سـرویس 

 کارفرما خواهد بود .

 رایط :مشخصات وسایط نقلیه و سایر ش – 11ماده 

می باشند ، استفاده از خودروهاي سواري با قـدمت   L90خودروهاي مورد استفاده بر اساس حجم کار پیوست شامل سمند ـ پژو ـ   

سال ممنوع می باشد . خودروهاي بکار گرفته شده باید  بدون عیب و نقص و سالم بوده و در فصل زمسـتان مجهـز بـه     7بیش از 

  .مازا  و همچنین در فصل تابستان مجهز به کولر  باشندزنجیر چرخ و وسایل ایمنی و گر
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 پیوست:

* داشتن بیمه شخص ثالث کامل براي کلیه خوودروهاي مورد استفاده الزامی بوده و هر گونـه مسـئو لیـت در قبـال اسـتفاده از      

 خودروهاي فاقد بیمه شخص ثالث کامل به عهده پیمانکار می باشد *

 مخاطرات استثنایی ( فورس ماژور ) : – 12ماده 

در مورد تأخیرات ناشی از حوادث قهریه پیمانکار از مسئولیت مبراست مشروط برآنکه اینگونه حوادث اوالًغیر قابل پیش بینی بوده ، 

نبوده باشد در چنـین حـالتی   ثانیاً جلوگیري یا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده ، ثالثاً فعل یا ترك فعل پیمانکار در بروز آن مؤثر 

پیمانکار مکلف است در اسرع وقت کارفرما را از بروز اینگونه حوادث مطلع نموده و  در صورت عدم امکان ، خاتمه دادن به قـرارداد  

 را درخواست نماید.

 کسورات قانونی -13ماده 

هـر صـورت وضـعیت بهعـده      ده پیمانکـار و کسـر آن از  بعهو . . .  ، حسن انجام کار کلیه کسورات قانونی این قرارداد  اعم از بیمه

 باشد .کارفرما می

 اختالف  : – 14ماده 

هر گونه اختالف ناشی از این قرارداد چنانچه دوستانه و یا از طریق مذاکره برطرف نگردد بر طبق قوانین کشور جمهـوري اسـالمی   

 اهد گرفت.ایران در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار خو

 ایمنی : – 15ماده 

طور کامل رعایت نماید و چنانچه حین انجام خدمات   پیمانکار موظف است مقررات ایمنی ، انتظامی و کلیه مقررات این قرارداد را به

هـر شـخص ثـالثی وارد گـردد ، مسـئول جبـران         هر علت خسارت و آسیبی به اموال ، تأسیسات ، کارکنان و به موضوع قرارداد به 

 انکار خواهد بود. زیانهاي وارده پیم

 فسخ قرارداد: -16ماده 

چنانچه به واسطه بازدید و نظارت ناظر قرارداد مراتب اهمال و عدم دقت پیمانکار در انجام وظـایف مربـوط بـه موضـوع قـرارداد و      

مـا حـق فسـخ    بندهاي آن گزارش شود مراتب یکبار طی اخطاریه به وي اعالم و چنانچه مرتفع نشد و همچنان تکرار گردید ،کارفر

ضـبط شـده و  پیمانکـار حـق      و سپرده حسن انجام کـار  یک جانبه قرارداد را داشته و بالفاصله پس از فسخ تضمین انجام تعهدات

 هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.
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 پیوست:

ا حـق فسـخ   کارفرماز سوي پیمانکار ، د قراردا 3ماده  4موضوع تبصره : الزم به توضیح است در صورت عدم ایفاي تعهدات  تبصره

 و وصول ضبط 7سپرده حسن انجام کار موضوع ماده  انجام تعهدات و  نیتضم ،یک جانبه قرارداد را داشته و بالفاصله پس از فسخ

 پیمانکار حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت. وشده 

 ممنوعیت قانونی عدم مداخله کارکنان دولت - 17ماده 

 می نماید. له کارکنان دولت و قبول مسئولیت در قبال آن نسبت به انعقاد این قرارداد اقدام پیمانکار با اطالع از قانون منع مداخ

 تعهدات پیمانکار: –18ماده 

نماید که خودروهاي مورد نیاز در ساعات تعیین شده براي انجام سرویس هاي مورد نظر در اختیار کارفرما قـرار   پیمانکار تعهد می -

 ، پس از تأیید ناظر قرارداد  به پیمانکار پرداخت می گردد.  قرارداد 3ماده ندرج در گرفته و در قبال آن مبلغ م

کلیه هزینه سوخت ـ روغن ـ تعمیرات ـ جزاي نقدي تخلفات رانندگی ـ نگاهداري و بیمه وسیله نقلیه (شخص ثالث ، دیه و ...) و  -

ثر تصادفات و کلیه تعمیرات اساسی و جزئی و پرداخت هزینه هـاي  وسیله نقلیه و سرنشین و یا عابر در ا  همچنین خسارات وارده به

عهده پیمانکار است و کارفرما به هیچ عنوان غیر از مبلغ قرارداد وجـه دیگـري بـه پیمانکـار       مربوطه و هرگونه هزینه هاي دیگر به

 رد .پرداخت نکرده و هیچ گونه تعهدي( مگر تعهدات مندرج در قرارداد) در قبال پیمانکار ندا

و  گردیده  الزم کنترلهاي جسمی و مهارت یی از نظر توانا ماشین آالتنقلیه و توسط سرپرست  کلیه رانندگان قبل از بکارگیري -

 خواهد بود.رانندگان  یدر غیر این صورت پیمانکار موظف به جایگزینمی باشند و مجاز به کار  یه الزم ،تأیید کسب از پس

 از نظر فنی و دارا بودن شرایط ایمنی و امکانات گرمـایی و  ماشین آالتنقلیه و توسط سرپرست  رگیريکلیه خودروها قبل از بکا -

در غیر این صورت پیمانکار موظـف بـه جـایگزینی    و مجاز به تردد خواهند بود ،  یه الزمتأییداخذ از  پس گردیده و  سرمایی کنترل

 می باشد .مناسب  يخودرو

نظر کارفرما را به انجام بایست جایگزین مناسب را تهیه و سرویس مورد  حین انجام کار ، پیمانکار میدر صورت خرابی خودرو در   -

 برساند.

 خاتمه قرارداد -19ادهم

کارفرما هر زمان که بخواهد میتواند بدون آنکه قصوري متوجـه پیمانکـار باشـد قـرارداد را یکطرفـه خاتمـه دهـد در ایـن صـورت          

مه قرارداد مراتب را کتباً به اطالع پیمانکار رسانده و  با پیمانکار بر اساس کار انجام شده تسـویه حسـاب   حداکثریک ماه قبل از خات

 خواهد شد وکلیه تضمینهاي وي مسترد میگردد.

 



 
 

 

  
 
 

 
 گیالن ايآب منطقهشرکت سهامی -بلوار امام خمینی -آدرس: رشت 

  41888-66789کد پستی:     41345-1153صندوق پستی:     33667083-33667261دورنگار:    013-33669021 -9تلفن:  
 F-320کد                                                                    info@glrw.ir                                          6: رایانامه    www.glrw.irآدرس تارنما:  

 تعالیبسمه

 وزارت نیرو
 ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

 گیالنايمنطقهآبسهامیشرکت
 

 

 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

 بیمه حفاظت از کار -20ماده 

مـی باشـد و کارفرمـا هیچگونـه     بیمه مسئولیت مدنی و یا بیمه هاي دیگر مربوط به رانندگان  بکار گرفته شده به عهـده پیمانکـار   

 تعهدي در این خصوص ندارد .

 افزایش نرخ سوخت  – 21ماده 

خواهـد  در صورت افزایش نرخ سوخت از طرف مراجع ذیصالح در طول مدت قرارداد ، مبلغ قرارداد  بر اساس فرمول ذیل افـزایش  

 : یافت 

 

 

 نرخ قبلی بنزین ( نرخ آزاد )                                                                             
 

 نشانـی طرفین قرارداد – 22ماده 
 اي گیالن رشت ـ خیابان امام خـمینی ـ شرکت سهامی آب منطقه : نشانـی کارفرما

 013 - 33660913:  تلفکس                 ،         013 – 33669021ـ  9: تلفن 
 ...................................................... نشانـی پیمانکار:

  ................................... ،      همراه :      ..................................فکس :   ،                         ................................تلفن : 
  ................................. کد پستی :

هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً بـه طـرف دیگـر اطـالع     
 دهد.

نسخه که هر یک حکم واحد را دارند تنظیم و بین طرفیـن قــرارداد   هشتتبصره در  11ماده و  22این قـرارداد در 
 مبادله گردیده است .

 پیمانکار                                                                                                               کارفرما                         

                                                                                                                                                                                                                                                        ........................شرکت                                                                      شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن

 .........................                                                      کاظم لطفی                                                                 

 رهیمد أتیو عضو ه عامل ریمد                                                                        رئیس هیات مدیره و مدیر عامل    

 

  محمد جواد خانی پور                  

 عضو اصلی هیأت مدیره                
 

  ( نرخ آزاد )نرخ جدید بنزین  - ( نرخ آزاد )             نرخ قبلی بنزین    
                                

 =  درصد افزایش مبلغ قرارداد    
                                

25×  % 
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