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قرارداد حمل و نقل و جابجايي كاال از استان  ...................به ساير نقاط كشور در سال 79-79
به استناد صورتجلسه مناقصه مورخ  ، ...........................اين قرارداد بين شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  ..............استان ..............................
به شناسه ملي  ....................................و كد اقتصادي  ..........................................به نمايندگي از شركت مادر تخصصي بازرگااني دوتتاي اياران
به نشاني  ........................................................................................................................................ :به نمايندگي آقايان ...........................................
به عنوان عضو هيأت مديره و مديرعامل و  ...................................................................به عنوان عضوهيات مديره كه در اين قرارداد ‹‹ كارفرما ››
ناميده مي شاود از ياط فار و شاركت  .....................................................................باه شناساه ملاي  .................................و كاد اقتصاادي
 ............................................به نشاني  ......................................................................................... :به نمايندگي آقايان ..............................................
به سمت رييس هيات مديره و مديرعامل و  ...............................................................به سمت عضوهيات مديره كاه در ايان قارارداد باه عناوان
‹‹ متصدي حمل و نقل ›› كه به اختصار « متصدي حمل و نقل » ناميده مي شود از فر ديگر به شرح مواد آتي منعقد ميگردد.
ماده يك – موضوع قرارداد :
حمل حدود  .................................تن گندم – برنج  -شكرخام – داناه هاي روغني و ساير كاالهاي تكليفي شامل  :روغن آماده مصر ،
قند و شكر و  ...از استان ...........به ساير نقاط كشور براساس اعالم كارفرما .
تبصره :كارفرما اختيار دارد موضوع و مدت قرارداد را با نرخ هاي اعالم شده تا  %52كاهش يا افزايش دهد با توجه به اينكه حمل كاالهاي
موضوع قارارداد در سطح استان تاابع سياستهاي شركت متبوع مي بااشد  ،عادم تحقق مقدار تناژ اعالمي هيچگونه تعهد و يا مسئوتيتي
براي كارفرما ايجاد نخواهدكرد.
ماده دو  -مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ  ................................تغايت  ...............................به مدت ياط سااش شمساي ماي باشاد كاه در صاورت توافاق فارفين
وفق مقررات قانوني قابل تمديد خواهد بود.
ماده سه – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
 - 3-1هزينه حمل كاالهاي موضوع قرارداد بر مبناي برنامه حمل ابالغي اداره كل هماهنگي خدمات بازرگاني از كليه مبادي به مقاصد تعيين
شده و بر اساس افالعات مندرج در سامانه گسترش نوين  ،مطابق مبلغ مندرج در بارنامه تمبردار و ساير هزينه هاي قانوني مترتب بر آن
و اسناد مثبته بعالوه ....................( %0درصد) هزينه هاي مذكور به عنوان حق اتزحمه تصدي و مديريت در قباش ثبت در سامانه نوين
و تأييد عامل ذيحساب و معاونت بازرگاني استان بشرح بند  3-5به متصدي حمل پرداخت مي شود.
 -3-5پس از ارايه هر صورتحساب به صاحب كاال كه توسط متصدي حمل مهر و امضاء گرديده و منضم به بارنامه هاي تمبردار صادره
و صورتجلسه تنظيمي كرايه حمل كه توسط كارفرما و متصدي حمل تنظيم گرديده و رسيد تحويل محموته به مقصد به همراه مباتغ پرداختي
في تيست هاي كامپيوتري مبلغ هر صورتحساب بارنامه مي باشد  ،صاحب كاال با دريافت مدارک فوق ظر مدت يط ماه پس از كسر
كسور قانوني ( از حق اتزحمه مندرج در بند  ) 3-1و قراردادي متعلقه و خسارات احتماتي وارده به محموته و كسر پيش پرداخت مندرج
در بند  2-6مبلغ قابل پرداخت را به متصدي حمل پرداخت مي نمايد.
تبصره  :1كليه كسورات قانوني متعلقه به عهده متصدي حمل بوده و موظف به ارائه مفاصاحساب مي باشد.
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تبصره  : 2متصدي حمل موظف است حداكثر ظر مدت يط هفته پس از حمل كاالهاي متعلق به كارفرما مراتب چگونگي حمل به تفكيط
مقاصد و ذينفعان حواته ها با ذكر شماره كاميون  ،شماره بارنامه  ،تعداد و مقدار را در دو نسخه تنظيم و كتبا" به كارفرما به منظور پيگيريهاي
بعدي ارساش نمايد تا بدين ترتيب سرعت و صحت حصوش افمينان از وصوش كاال و امكان تسويه حساب نهايي ميسر گردد.
 -3-3مبناي پرداخت كرايه حمل بر اساس بارنامه و وزن محموته در مقصد مي باشد كه به تاييد مقاصد حمل رسيده باشد.
 -3-4چنانچه كارفرما به علت عدم توازن حجم و وزن نتواند از ظرفيت كامل كاميون بدتيل حجيم بودن محموته و يا تتمه حواته هاي
صادره از محل سيلوها و يا انبارها و  ...به فور كامل استفاده نمايد در چارچوب موارد تصريح شده در مصوبه شماره  121مورخ 41/10/15
شوراي عاتي ترابري كشور مالک محاسبه كرايه ظرفيت كامل كاميون خواهد بود.
ماده چهار – تعهدات متصدي حمل :

 -4-1متصدي حمل متعهد است ظر  51ساعت پس از اعالم كافرما براي حمل روزانه گندم مقدار  .............................................تن ،
براي حمل روزانه برنج حداقل  ..........................................تن و ساير كاالها از قبيل روغان آمااده مصار  ،قناد و شاكر و  ...هار كادام
 .......................تن كاميون بطور شبانه روزي تامين و در اختيار كارفرما قراردهد.
تبصره  :چنانچه متصدي حمل اجراي تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را فبق تشخيص كارفرما به نسبت ميزان تعهد حداكثر
تا  51ساعت به تاخير اندازد جريمه تاخير براساس مقدار كاالي حمل نشده در اين مدت به نسبت ميزان هر تن در روز  .....................رياش
از مطاتبات و تضامين متصدي حمل كسر يا برداشت خواهد شد.
 -4-2متصدي حمل موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه عوامال وي كااال را در مباادي باارگيري باه صاورت وزن باساكوش تحويال
و در مقصد هم به همين صورت تحويل و رسيد دريافت نمايد.
تبصره  : 1كاالهاي كيسه اي و بسته بندي شده عالوه بر وزن باسكوش به تعداد نيز در بارنامه درج مي شود.
تبصره  : 2افت مجاز براي برنج ساتم و سلط  ،گندم و دانه هاي روغني حداكثر تا نيم درصد براي مساافت هااي بايش از 20كيلاومتر
در صورت تحقق مورد قبوش مي باشد.
تبصره  : 3افت مجاز براي شكرخام به عنوان اختال باسكوش مبداء و مقصاد حاداكثر تاا دو در هازار در صاورت تحقاق ماورد قباوش
مي باشد.
 -4-3متصدي حمل متعهد است به وسيله عوامل خود مراقبت هاي الزم را در فاصله مبداء تا مقصد از كاالهاي تحويل گرفته به عمل
آورده و خسارت وارده را به شرح تبصره هاي ذيل بپردازد.
تبصره  : 1به ازاء هر كيلوگرم كسري براي گندم و دانه هاي روغني معادش  1/2برابر نرخ خريد تضميني و براي ساير كاالهاي موضوع
قرارداد  1/2برابر نرخ فروش خسارت دريافت مي گردد.
تبصره  : 2نظر اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي در خصوص اختال وزن ناشي از نقص فني باسكوش مالک عمل خواهد بود.
تبصره  : 3در هر زمان كه كارفرما تشخيص دهد نرخ اخذ خسارت را تغيير و مراتب را باا ذكار تااريخ اجارا باه متصادي حمال اعاالم
مي نمايد.
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بديهي است پس از مدت مزبور كارفرما مي تواند به هر نحو كه صالح بداند اقادام و خساارات وارده و نياز ماباه اتتفااوت هزيناه متعلقاه
(در صورت وجود) را به حساب بدهكار متصدي حمل منظور و از محل مطاتبات يا تضمين متصدي حمل وصوش نمايد.
تبصره  : 4متصدي حمل موظف است نسبت به ايجاد پوشش بيمه اي كامل مسائوتيت مادني محموتاه هااي كارفرماا اقادام نماياد.
ضمنا" هزينه بيمه مذكور بعهده متصدي حمل مي باشد.
تبصره  : 5استفاده از چادر براي پوشش محموته هاي كيسه اي و يا فله از مبداء تا مقصد توسط رانندگان كاميون اتزامي مي باشد.
 -4-4متصدي حمل موظف است در صورت بروز حوادث رانندگي و وارد آمدن خسارت به محموته بالفاصله مراتب را به شاركت بيماه
فر قرارداد اعالم و اسناد و مدارک مثبته مربوط به حادثاه را حاداكثر ظار مادت ياط مااه تهياه و در اختياار كارفرماا قارار دهاد ،
كارفرما در اين قبيل موارد خسارت محموته حادثه ديده را مطابق مفاد تبصره يط از بند  1-3محاسبه و به حساب بدهكار متصدي حمال
منظور خواهدنمود  ،بديهي است پس از دريافت خسارت از بيمه معادش خسارت اخذ شده از حساب بدهي متصدي حمل برگشت خواهدشد.
 -4-5چنانچه ظر مدت  10روز از تاريخ صدور بارنامه  ،متصدي حمل محموته مربوط را به هر علت به مقصد نرساند كارفرماا بهااي
محموته را مطابق با تبصره  1بند  1-3محاسبه و از محل مطاتبات و تضامين وي كسر خواهدنمود و مراتب نيز به افالع متصادي حمال
خواهدرسيد  ،اين امر مانع از تعقيب حقوقي يا كيفري متصدي حمل نخواهدبود.
 -4-6در صورت سرقت محموته حسب مورد اخذ خسارت براساس تبصره  1بند  1-3محاسبه خواهدشد.
 -4-9متصدي حمل متعهد است در صورت ابطاش و يا اصالح بارنامه هايي كه در ارتباط با حمل محموته كارفرما ماي باشاد مراتاب را
به نمايندگان كارفرما در مبادي اعالم نمايد.
 -4-9كليه كاميو ن ها مي بايست قبل از بارگيري نظافت و در حد استانداردهاي قابال قباوش عااري از هرگوناه آتاودگي باوده و از نظار
ساتم بودن كف كاميون مورد بازرسي واقع و پس از حصوش افمينان از سالمت كف و نظافت نسبت به بارگيري آن اقدام گردد و در صورت
عدم رعايت اين موضوع كليه خسارات احتماتي و نيز افت كيفي بنا به تشخيص كارفرما به عهده متصدي حمل خواهادبود .ضامنا" هزيناه
شستشو بر عهده متصدي حمل است.
 -4-7متصدي حمل تعهد مي نمايد مشخصات كامل كاميون هاي بارگيري شده به مقصد انبارها و سيلوهاي اعالم شده كارفرماا شاامل
تاريخ  ،شماره كاميون  ،شماره بار نامه  ،تعداد كيساه  ،وزن باساكوش و ناام انباار تحويال دهناده و تحويال گيرناده را باه صاورت روزاناه
در سامانه گسترش نوين ثبت و به كارفرما و كليه مبادي بارگيري به منظور اعالم وصوش كاميون ها از مقاصد گيرنده كااال تساليم نماياد.
بديهي است در هر حاش مسئوتيت تحويل و تحوش نهايي كاال به عهده متصدي حمل مي باشد.
 -4-11پرداخت پسكرايه رانندگان باه عهاده متصادي حمال باوده و متصادي حمال ماي بايسات ضامن فعااش نماودن دفااتر كاافي
در شهرستانهاي مختلف به منظور ثبت افالعات در سامانه نوين ترتيبي اتخاذ نمايد تا پرداخت پسكرايه در وجه رانندگان بالفاصله صاورت
گيرد و در صورت تاخير به داليل موجه نمي بايست بيش از يط هفته به تعويق افتد  ،كليه خسارات ناشي از تااخير در پرداخات باه موقاع
پسكرايه به عهده متصدي حمل خواهدبود.
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 -4-11از آنجائيكه متصدي حمل نسبت به محموته هاي واگذار شده امين كارفرما ماي باشاد  ،تاذا عاالوه بار جباران خساارات وارده ،
كارفرما مي تواند از فريق مراجع قضايي و انتظامي موضوع را ( از جمله از باب كيفري ) پيگيري و اقامه دعوي نمايد.
 -4-12متصدي حمل تاييد مي نمايد كه از كليه شرايط كار و مشخصات اين قارارداد و وضاعيت حمال افاالع كامال دارد و در اجاراي
اين قرارداد به عذر عدم افالع نمي تواند متعذر شود.
 -4-13متصدي حمل بايد همزمان با مبادته قرارداد اسناد و مدارک الزم در ارتباط با دفاتر نمايندگي و فهرست اساامي مسائوتين دفااتر
يا نمايندگي هاي خود را به كارفرما ارايه نمايد.
 -4-14اين قرارداد كال" يا جزا" بدون موافقت كارفرما قابل انتقاش به غير نخواهدبود.
 -4-15تشخيص كارفرما در احراز تخلف متصدي حمل و ميزان خسارت در هر مورد قطعي است.
-4-16متصاادي حماال موظااف اساات پااس از انعقاااد قاارارداد ملاازم بااه داشااتن حساااب بااانكي در اسااتان مااورد نظاار بااوده
و پرداخاات هاار صورتحساااب حماال اتزام ااي مااي بايسااتي بااراي پرداخاات آن صورتحساااب تحااا گااردد و اسااناد و ماادارک مربوفااه را
به مديريت غله و بازرگاني استان ارائه نمايند.
ماده پنج – تعهدات كارفرما :
 - 5-1كارفرما قبل از شروع بارگيري از هر مبداء برنامه حمل را كتبا" به متصدي حمل اعالم مي نمايد .بديهي اسات هرگوناه تحويال
و تحوش كاال در انبارها و سيلوها با مجوز كارفرما خواهدبود.
 - 5-2پرداخت هرگونه حق توقف با تشخيص كارفرما و براساس تعرفه و دستوراتعمل اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي منوط به
رعايت مفاد بند  2-3خواهد بود.
 - 5-3كارفرما نمايندگان خود ( گيرندگان كاال ) را ملزم به ثبت ساعت و تاريخ ورود و خروج كاميون هاا در مباادي بارروي باري هااي
خروجي و در مقاصد در ظهر بارنامه تمبردار كه ممهور به مهر انبار گيرنده باشد مي نمايد.
 -5-4هزينه و مسئوتيت بارگيري در مبداء و تخليه در مقصد كاميون ها به عهده كارفرما مي باشد.
 -5-5با توجه به بند  1-9مبني بر ارايه گزارش هاي روزانه مشخصات كاالي بارگيري شده به مقاصد مورد نظر توسط متصادي حمال ،
كارفرما حداكثر ظر مدت يط ماه از تاريخ صدور بارنامه نسبت به اعالم مشخصات كاميون هايي كه به مقاصد مورد نظار نرسايده باشاد
اقدام مي نمايد.
 - 5-6در صورت درخواست متصدي حمل  ،كارفرما مي تواند براي تامين هزينه هاي مندرج در اين قرارداد و نيز پرداخت كرايه راننادگان
كه در قباش بارنامه تمبردار به متصدي حمل مراجعه مي نمايند  ،با تشخيص خاود حاداكثر تاا  %52ارزش تقريباي حاق اتزحماه باه مبلاغ
 .................................................رياش در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به عنوان پيش پرداخت در اختيار متصدي حمل قرار دهد تا پس از
پرداخت هزينه ها اسناد مربوط را براي بررسي و تاييد نهايي به كارفرما ارايه نمايد و از هر صورتحساب معادش  %52از مبلغ پايش پرداخات
مستهلط و مابقي آن به متصدي حمل پرداخت مي گردد.
 - 5-9در صورت عدم تقاضاي پيش پرداخت  ،متصدي حمل مي تواند پس از پرداخت بارنامه و ساير هزينه ها  ،اساناد مرباوط را مطاابق
با بند  3-5به كارفرما ارايه و وجه اسناد ارايه شده را پس از بررسي و تأئيد فبق بند  3-1دريافت نمايد.
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ماده شش – سايرشرايط:
 -6-1مالک اخذ خسارت ناشي از آبديدگي  ،كسري  ،سلط و آتوده شدن محموته  ،توسط كارفرما فقط بارنامه يا رسيد انبار كه به تاييد گيرنده
كاال رسيده است خواهدبود  ،تذا در صورت قيد سلط و آبديدگي و آتوده بودن كاال در مبداء و قياد آن در ماتن بارناماه صاادره از مباداء حمال
مشموش اخذ خسارت نمي شود .در غير اين صورت جبران خسارت براساس تبصره يط از بند  1-3خواهدبود.
 -6-2تصميم به فسخ قرارداد صرفا" در اختيار كارفرما مي باشد كه مي تواند مراتب را حداقل يط ماه قبل از اجراي تصميم كتبا" به افاالع
فر مقابل برساند .
 - 6-3در صورتيكه اجراي ه ر يط از تعهدات موضوع اين قرارداد در نتيجه وضع اضطراري فاورس مااژور ( زتزتاه  ،جناس  ،سايل و سااير
مواردي كه كنترش آن خارج از اختيار فرفين قرارداد باشد ) به تاخير افتد مدت مذكور از تعهدات فرفين نخواهدبود.
 6-4هر گاه در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد بين فرفين آن اختال نظري پيش آيد  ،اختال بين فرفين ابتدا از فريق مذاكره و تفاهم ،
حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصوش نتيجه  ،فبق شيوه نامه حل اختال قراردادي شركت بازرگااني دوتتاي اياران كاه جازء
الينفط قرارداد مي باشد  ،قابل حل خواهد بود .
 - 6-5متصدي حمل اعالم مي دارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشموش قانون مناع مداخلاه كاركناان دوتات در معاامالت دوتتاي مصاوب
ديماه  1334نمي باشد و در صورتيكه خال آن براي كارفرما محرز شود و يا حين اجراي قرارداد تغييراتي در وضع متصادي حمال پايش آياد
كه او را مشموش قانون مذكور كند قرارداد فسخ و تضمين نيز به نفع كارفرما ضبط خواهدشد.
 - 6-6متصدي حمل موظف است در اجراي موضوع قرارداد از افراد متعهد و متخصص استفاده نمايد و در قباش هرگونه خسارت جاني و ماتي
به افراد تاسيسات و توازم انبارها و سيلوها در حين انجام موضاوع قارارداد و اشاخاص ثاتائ مسائوش خواهادبود و پاساخگوي مراجاع ذياربط
اعم از قضايي  ،انتظامي و اداري مي باشد و از اين بابت كارفرما هيچگونه مسئوتيتي ندارد.
ماده هفت – تضامين:
) ريااش معاادش  2درصاد مبلاغ
 - 9-1متصدي حمل قبل از انعقاد قرارداد براي تضمين انجام تعهادات مبلاغ (
برآوردي معامله تضمين مورد قبوش كارفرما در اختيار وي قرار دهد و كارفرما مجاز مي باشد خسارت وارده را از آن محل و يا ساير تضاامين ياا
مطاتبات متصدي حمل وصوش و سپس با متصدي حمل تسويه حساب نمايد.
 - 9-2از هر پرداخت به متصدي حمل معادش  % 10به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در پايان قرارداد باا ملحاو نماودن بناد 4-1
به متصدي حمل مسترد مي گردد.
اين قرارداد در  4ماده و  32بند و  15تبصره و  2نسخه تنظيم شده و كليه نسخ آن حكم واحد را خواهد داشت.
ص/م 96/11/14

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ..............

شركت ..............................

(كارفرما )

(متصدي حمل و نقل)
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