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 «تامين اتومبيل قــرارداد» 

   .....................آقاي  واز يك طرف  كارفرما بعنوان   ..................آقاي  به نمايندگي ...................... ذيل في مابينقرارداد 

تلفن   .............................   :ه آدرس ب  .................  به شماره گواهينامه  ..............  داراي شناسنامه شماره  ......... فرزند

 .بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند  از طرف ديگر  پيمانكاربعنوان ...................

 :مشخصات اتومبيل( 1ماده 

شـماره و تـاريص وـدور      ...........................شماره موتـور   .......................  شماره پالك   ..... مدل  .................نام خودرو

 ................... بيمه

 : موضوع قرارداد  ( 2ماده 

جابجايي ، واياب جهت به رانندگي و مالكيت پيمانكار با مشخصات مندرج در ماده يك  تامين يك دستگاه اتومبيل

 ئل ايمني و مراعات دقيق قـوانين و مقـررات راننـدگي توسـ     با درنظر گرفتن كليه مساو ذهاب  اداري  كاركنان 

رويت و پيوست قرارداد مي باشد وبه كه به كارفرما پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي

 تاييد طرفين رسيده است

د نيايد پيمانكار موظـ   به نحوي كه به ماشين خسارتي وار اجسامدر وورت نياز به حمل و انتقال دارو و  -1-2 

 به تبعيت مي باشد

 هجري شمسي مي باشد  كامل ماه  12  بمدت  ...............لغايت .................. از تاريص:مدت قرارداد ( 3ماده  

 : مبلغ قرارداد (  4ماده 

ان هر ماه  طبق گواهي هاي پايدر حق الزحمه پيمانكار ريال مي باشد كه....................مبلغ كل قرارداد حداكثر

 .به وي پرداخت خواهد گرديد وتاييد آن توس  كارفرماپس از ارائه گواهي الزم  انجام كاروادره محاسبه و

 كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد  -1-4

 ساير شراي 

وورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني بـراي اتومبيـل موضـوع قـرارداد سـريعا       موظ  است در پيمانكار( 5ماده 

نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در وورت عدم فروت زمـاني مناسـب اتومبيـل مناسـب ديگـري را بـه       

 .منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد

موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد  چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند (6ماده 

به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكـار كسـر خواهـد    
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رما فسص وتضمين  گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توس  كارف

 .پيمانكار به نفع دولت ضب  خواهد گرديد

،خسـارات ناشـي از تصـادفات ،    .... كليه هزينه هاي اتومبيل از قبيل استهالك الستيك و لـوازم يـدكي و  ( 7ماده 

، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين  خسـارات وارده  توسـ    ...بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و 

يمانكار به اموال  كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است پ

سـاعت بايسـتي    72خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعالم كارفرما به پيمانكار حداكثر ظـرف مـدت   

 تامين گردد

دت قرارداد داراي بيمه شخص ثالث و مازاد باش و اين مهم بر اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول م (8ماده 

 عهده پيمانكار است

طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان  در معامالت دولتي وهمچنين (9ماده 

د نسـبت بـه   قانون اساسي نمي باشد  و چنانچه خالف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بو 141مشمول اول 

فسص قرارداد و ضب  سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در ايـن خصـوص حـق هـر گونـه      

                                                                                                                                                اعتراض  و شكايتي را  از خود سلب مي نمايد                                                                                     

حقـو  و  ) طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و اسـتخدامي اعـم از   (11ماده 

ارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضـاي ايـن قـرارداد وـرفا بـه عنـوان       را با ك(مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي 

 پيمانكاري  با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد 

 حق فسص قرارداد با يكماه اطالع قبلي با كارفرما مي باشد (11ماده

 وع قرارداد را كال يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشتپيمانكار حق واگذاري موض (12ماده 

پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به كاركنان و نيـز در محـي    (13ماده 

اداري كليه شئونات اداري و اسالمي و مقررات و ضواب  حاكم را رعايت نمـوده و در وـورت عـدم رعايـت شـئون      

و اخالقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار و عدم توجـه پيمانكـار قـراردادرا     اداري

 .بصورت يكطرفه فسص و نسبت به ضب  تضمين بنفع دولت اقدام نمايد

في مـي گـردد انجـام وظيفـه     پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه كتبا از سوي كارفرما تعيين و معر (14ماده 

 نمايد
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 باشد مي كارفرما با كيلومتر ده ميزان به مسير تغيير حق ( 15ماده

كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان اتومبيل بر  (16ماده 

 .داشت عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد

در وورتيكه با گواهي سرنشينان حاضر در اتومبيل ، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفـر  (17ماده 

از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسـارات وارده بـه فـرد يـا     

خسـارات وارده بـه كاركنـان را از محـل مطالبـات پيمانكـار        افراد مذكور برآيد در غير اينصورت كارفرما مي تواند

 .پرداخت نمايد

پيمانكار متعهد مي گردد اتومبيل بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسـايل  (18ماده

رت بروز هر رفاهي، بخاري ، دربها ، پنجره ها ، وندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در وو

ساعت نسبت به تعمير و رفـع عيـب آن اقـدان     24گونه نقصان براي اتومبيل مذكور سريعا و حداكثر ظرف مدت 

 نمايد و در اين فاوله  نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد

كار مي گمارد متاهـل، داراي كـارت پايـان خـدمت و      پيمانكار موظ  است خود و يا راننده اي را كه به(19ماده 

 داراي سالمت كامل جسمي و رواني و مورد تاييد كارفرما باشد

پيمانكار موظ  است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشـان دهنـده اتومبيـل در     (20ماده 

 .پيمانكار خواهد بود خدمت كافرما مي باشد اقدام نمايد وهزينه اين عمل بر عهده

هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخال  ايـن قـرارداد نباشـد بـه     (21ماده 

 منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

داد  بعنوان  تضمين حسن انجام كـارنزد  درود كل قرار111  به مبلغ  فقره تضمين معتبرپيمانكار يك ( 22ماده 

كارفرما قرارداده كه پس از پايان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توس  پيمانكار و اخذ تاييديه هـا و گـواهي   

 هاي الزم به وي مسترد خواهد گرديد

تگاه طـرفين تغييـر   اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد قيد گرديده است و در وورتيكه اقام(23ماده 

يابد بايستي به طرف ديگر اطالع دهد در غير اينصورت كليه مكاتبات و ابالغات به آدرس مندرج در قرارداد ابـال   

 .شده تلقي خواهد گرديد و طرفين هيچگونه اعتراض به اين امر نخواهند داشت

ه حل و فصل نگردد به كارشـناس  در وورت بروز اختالف فيمابين طرفين موضوع چنانچه از طريق مذاكر(24ماده

ارجاع و در وورتيكه كارشناس مرضي الطرفين انتخاب نگردد موضوع از طريق مراجعه به مراجـع   مرضي الطرفين

 .والحه رفع خواهد گرديد
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پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل مطلع بوده و ( 25ماده

 .بت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطالع استفاده نمايدنس

تنظـيم     اريص                    در محل                          بند و در چهار نسخه  در ت 4ماده و   25اين قرارداد در

 .داراست وبين طرفين مبادله گرديده است وكليه نسص از نظر اجرايي حكم واحد را

  
 

 

 

 

 توافق نامه 

 

 :به شرح ذيل مي باشد،موارد  توافق  ............................مورخ....................... شمارهقرارداد 21به استناد ماده 

 

 غير تعطيل/ايام تعطيل ........................ الي......................... مورد توافق از ساعتساعت  -1

 در وورت تاييد انجام كار ريال........................... مبلغ ماهيانه  -2

به ريال توس  كارفرما ............ .........به ازاي هر ساعت  مبلغ مورد توافق  غير از ساعات در ،در وورت نياز-3        

 .يده استگردمحاسبه سق  مبلغ قرارداد  دركه .خواهد گرديد     پيمانكار پرداخت 

كيلومتر باشد بـه ازاي   51در وورت اعزام پيمانكار به ماموريت هايي كه فاوله آن از محل كار بيش از  -4         

 محاسـبه   سـق  مبلـغ قـرارداد    دركه  .به پيمانكار پرداخت خواهد گرديدتوس  كارفرما   ريال............  هر كيلومتر

 گرديده است 

 نزد كارفرماباقي مي ماند و تنظيم ه اين توافق نامه در يك نسخ

 

 نام و نام خانوادگي     نام و نام خانوادگي         

 كارفرما  پيمانكار             


