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« قرارداد ذخيره سازي گندم سال »9911
بر اساس ماده ( ) 01قانون مدني و به منظور تسريع و تسهيل در امر خريد ،تخليه ،بارگيري و ذخيره سازي گندم داخلي خريداري شده از
كشااااورزان ياااا گنااادم وارداتاااي ،قااارارداد ها ااار ماااابي اداره كااال غلاااه و خااادماگ بازرگااااني اسا ا ان ششششششش باااه نشااااني
شششششششششششششششششششششششششششششششش شششششششششششششششششششششششششششش به مديريت آقاي شششششششششششششششششششششششششششششششش باه نناوان شششششششششششش و آقااي ششششششششششششششششششششششششششششش باه نناوان
ششششششششششششششششششششششششششششششششش كه از اي پس «صااه كاا » نامياده ماي شاود از ياف وارر و شاركت شششششششششششششششششششششششششششش باه مادير نااملي
شششششششششششششششششششششششش و ششششششششششششششششششششششششششششششششششششش نضو هيأگ مديره به شماره ثبت شششششششششششششششششششششششش به نشاني  :شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش كه از اي
پس اخ صاراً «پيمانكار» ناميده مي شود ،از ورر ديگر به تا ريخشششششششششششششششششششششششششششششششش منعقد و ورفي با قبول شرايط مندرج ها ر ،م عهد
و ملزم به رنايت و اجراي مفاد آن گرديدندش

ماده  : 9موضوع قرارداد
نبارگ است از بهره برداري از ظرفيت شششششششششششششششششششششش تا سقف ششششششششششششششششششششششش ت

گندم به نشاني ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

به منظور ذخيره سازي ،هفظ و نگهداري گندم اماني م علق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دول ي ايران و همچني نمونه برداري،
آزمايش ،د نفوني ،سم پاشي ،هوادهي ،توزي  ،تخليه و بارگيري و نيز تحويل گندمهاي مذكور توسط پيمانكار وبق انالم صاه كا ش
تبصره :0در صورتي كه مركز ذخيره سازي مو وع قرارداد به ننوان مركز خريد تضميني گندم تعيي گرددش پيمانكار مكلف به انجام
بخشي از مديريت خريد شامل نمونه برداري  ،آزمايش  ،د نفوني  ،سم پاشي  ،هوادهي  ،توزي  ،تخليه و بارگيري و نگهداريش
تبصره :2چگونگي اس فاده از ظرفيت ذخيره سازي در سيلو و مدگ زمان قرارداد توسط صاه كا تعيي مي گردد و مبناي ذخيره سازي
و پرداخت هق الزهمه م علقه ،ميزا ن موجودي فيزيكي گندم ذخيره سازي شده در هر روز مي باشد و ظرفيت اسمي ششششششششششششششششششششششش براي
پرداخت هق الزهمه مالك نمل نمي باشدش
تبصره :3هرگونه كسري و كاهش وزن ناشي از افت اه مالي ( افت رووب ي  ،خردشدن گندم ناشي از نملياگ دپو و گرد و غبار به هوا
رف ه و ششش) به نهده پيمانكار مي باشدش
تبصره  :4با توجه به اينكه مركز ذخيره سازي در جوار كارخانه آرد قرار دارد  ،هر ماه پس از كسر مقدار شششششششششششششششش كيلوگرم از موجودي
گندم (هداقل معادل سه ماه ميزان خريد كارخانه از غله) ،كارمزد مابقي موجودي برابر مفاد بند  3-0از ماده  3محاسبه و پرداخت
مي گرددش
تبصره  :5صاه كا يف بار در وول قرارداد به ميزان سه ماه گندم مصرفي كارخانه را با هزينه خود به سيلوي جوار كارخانه همل
مي نمايد و پيمانكار همواره مي بايست به ميزان سه ماه مصرر را بدون دريافت وجه ذخيره سازي نمايدش
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ماده  : 2مدت قرارداد
مدگ قرارداد از تاريخ ششششششش لغايت ششششششش مي باشدش
تبصره :صاه كا مي تواند با توافق ورفي مو وع و م ناس با آن مدگ قرارداد را با نرخ هاي مندرج در اي قرارداد افزايش يا كاهش
دهدش

ماده  : 9نحوه پرداخت
 -3-0هزينه هاي انجام مو وع قرارداد شامل نمونه برداري  ،افت زني تحويل گيري ،ذخيره سازي و نگهداري  ،مراقبت  ،تخليه و
بارگيري ،بيمه ،توزي  ،هوادهي و انجام سم پاشي و د نفوني و هرگونه كسري و كاهش وزن ناشي از افت اه مالي ،براي انواع
تاسيساگ ذخيره اي به اس ناد ابالغيه هاي شماره  15/42823مورخ  77/7/04و  15/47771مورخ  78/8/21شركت مادر تخصصي
بازرگاني دول ي ايران مبلغ ششششششش ريال در هر ماه و به صورگ روز شمار به ازاي هر ت گندم موجود در سيلو و انبار پس از كسر كسور
قانوني قابل پرداخت مي باشدش
تبصره :به اس ناد نامه شماره شششششش ششششش مورخ ششش

ششششششش شركت مادر تخصصي بازرگاني دول ي ايران به ازاي هر كيلوگرم گندم ذخيره سازي

شده در ماه مبلغ شش شش ريال بابت افت رووب ي قابل پرداخت مي باشد بنابر اي ادناي هر گونه كسري ،آسي ديدگي و ايعاگ تحت هر
ننوان مانند ريخت و پاش ،كسري انباري ،افت رووب ي و گرد و غبار و ششش از ناهيه پيمانكار مسموع نخواهد بودش
- 3-2بابت مديريت بخشي از نملياگ اجرايي خريد مو وع تبصره يف ماده يف قرارداد از قرار هر كيلوگرم خريد داخلي مبلغ ششششش ريال
براي يف بار بر مبناي مقدار خريد ثبت شده در سامانه جامع بازرگاني به پيمانكار پرداخت مي گرددش
تبصره :چنانچه ميانگي افت مفيد و غير مفيد گندم خريداري شده با ميانگي افت مفيد و غير مفيد تحويلي مغايرگ داش ه باشد و منجر
به كاهش قيمت خريد تضميني گندم بر اساس جدول پاكي گردد  ،مابه ال فاوگ بهاي گندم تحويلي نسبت به گندم خريداري شده يا
ذخيره شده و زيان هاي مربوط از پيمانكار اخذ خواهد شدش
 - 3-3پرداخت كليه كسور قانوني م علق به اي قرارداد  ،به نهده پيمانكار مي باشد  ،به همي منظور صاه كا از هر پرداخت به
پيمانكار ،كسور مزبور را كسر و در وجه سازمانهاي ذيربط ،واريز خواهد نمودش مناً پرداخت كليه هزينه هاي م رت بر اجراي اي قرارداد،
جز آنچه كه صراه اً وبق مفاد اي قرارداد بر نهده صاه كا است ،به نهده پيمانكار مي باشدش
 -3-4صاه كا از هر پرداخت به پيمانكار ده درصد (  ) %01به ننوان تضمي هس انجام كار كسر و در پايان مدگ قرارداد و ايفاي
كامل و به موقع تعهداگ و تاييد نماينده صاه كا به پيمانكار مس رد خواهد نمودش
- 3-5نماينده صاه كا پس از انعقاد قرارداد به صورگ ك بي معرفي مي گرددش
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ماده  : 4تعهدات پيمانكار
-4-0مديريت اجرايي خريد گندم داخلي شامل نمونه برداري ،آزمايش ،توزي  ،تخليه ،نگهداري و تحويل با رنايت دس ورالعمل ها و
برنامه هاي ابالغي از سوي صاه كا ش
 -4-2هداقل تخليه روزانه شششششششششششششششششششششششش ت گندم با رنايت دس ورالعمل ها و برنامه هاي ابالغي از سوي صاه كا ش
 -4-3هداقل بارگيري روزانه شششششششششششششششششششششش ت گندم با رنايت دس ورالعمل ها و برنامه هاي ابالغي از سوي صاه كا ش
 -4-4مسئوليت هفظ و نگهداري و صيانت از گندم هاي مو وع قرارداد و همچني تحويل گيري ،نمونه برداري ،آزمايش ،توزي ،
تخليه و بارگيري گندم ذخيره شده مو وع قرارداد از نظر كمي و كيفي و انجام كامل و به موقع مفاد اي قرارداد به نهده پيمانكار
مي باشد و در صورگ جابجايي ،دخل و تصرر ،كسري ،صاه كا نسبت به وصول آن بر اساس مثل كا با موافقت و مسئوليت و
تشخيص مدير كل غله و خدماگ بازرگاني اس ان و يا بر مبناي قيمت روز اهراز كسري (قيمت مصوب خريد تضميني گندم سال مو وع
قرارداد) بعالوه هزينه هاي تبعي به انضمام خسارگ تاخير تاديه بر اساس شاخص بانف مركزي اقدام خواهد نمودش
صاه كا اخ يار دارد خساراگ مذكور را از كليه مطالباگ ،كارمزد م علقه ،هزينه هاي ذخيره سازي و كليه تضامي راسا برداشت و يا
وصول نمايدش چنانچه نالوه بر مبالغ فوق الذكر خساراگ ديگري نيز در ن يجه تاخير در تاديه وجوه مذكور و يا ساير خساراگ تصريح نشده
در قرارداد به صاه كا وارد شده باشدش صاه كا هق مطالبه خساراگ مذكور را نيز به نرخ روز ( يوم ا دا ) داردش
تبصره :0هر گونه افزايش نرخ مصوب خريد گندم ،مبناي محاسبه خسارگ قابل دريافت از پيمانكار خواهد بودش
تبصره :2پيمانكار با امضاي اي قرارداد هق هرگونه ان راض را در اي خصوص از خود سل و ساقط نموده و م عهد مي شود چنانچه
ذخيره سازي وفق اي قرارداد  ،كامل انجام نشود و منجر به كسري تحويل و يا ندم تحويل يا تاخير در تحويل گردد ،مفاد اي قرارداد در
مورد پيمانكار جاري خواهد بود  ،بديهي است مطالبه و وصول خساراگ به نحو مذكور رافع مسئوليت كيفري و تعزيراتي پيمانكار و انمال
مقرراگ راجع به خيانت در امانت بطرفيت وي نخواهد بودش
تبصره :3مرجع تعيي قيمت روز گندم شركت مادر تخصصي بازرگاني دول ي ايران مي باشدش
تبصره  :4چنانچه ندم تحويل يا تاخير در تحويل گندم اماني مو وع قرارداد ناشي از مواردي باشد كه پيمانكار مدني ندم امكان تخليه
و تحويل گندم و نيز و جود موانعي از هيث ني و نقص فني و ندم آمادگي در بهره برداري مراكز ذخيره سازي و مواردي از اي قبيل
باشد هيچ نذري از پيمانكار مورد پذيرش صاه كا نبوده و نيست و با امضاي اي قرارداد پيمانكار به صاه كا هق و اخ يار و اجازه
مي دهد كه با تشخيص خويش و بدون وجود هيچگونه مانعي راسا و بدون دخالت و كس نظر از پيمانكار و از هر وريقي كه زم بداند
ولو بدون مراجعه به محاكم ذيصالح قضايي ،گندم هاي اماني م علق به صاه كا را از مراكز ذخيره سازي خارج نموده و پيمانكار هق
هرگونه ان راض و شكايت در اي رابطه را از خويش سل و ساقط مي نمايدش
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تبصره  :5در صورگ ندم تحويل به موقع گندم و يا تاخير در تحويل گندم اماني از زمان صدور هواله بر اساس نرم تخليه و بارگيري
مو وع بند  4-2و  4-3قرارداد نالوه بر ندم پرداخت كارمزد ذخيره سازي روزانه به ازاي هركيلوگرم مبلغ  3ريال به ننوان جريمه تاخير
در تحويل و اجراي برنامه همل از مطالباگ و تضامي پيمانكار وصول خواهد شدش
 -4-5مشخصاگ گندم هاي قابل خريداري وتحويل گيري از كشاورزان مطابق يف جلد ويژگي ها ،روش هاي اندازه گيري و هدود
مجاز گندم قابل خريداري در سال ششش (مو وع بخشنامه شماره شششششششش مورخ شششششششش مركز پژوهشهاي غالگ) كه جزء ينفف اي قرارداد
مي باشدش
 -4-2پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان توسط پيمانكار پس از تاييد نوامل تشخيص و ذيحسابي صاه كا از وريق
هساب بانف نامل صورگ خواهد گرفت و پيمانكار موظف است فهرست بهاي گندمهاي خريداري شده را با ذكر نام كشاورز از سامانه
سيفا اخذ و به صورگ روزانه به بانف نامل انالم نمايدش
تبصره :ناملي تشخيص و ذيحساب پس از صدور اهكام از سوي شركت بازرگاني دول ي ايران ،ك باً توسط اداره كل غله و خدماگ
بازرگاني اس ان به پيمانكار معرفي خواهد شدش
 -4-7در زمان تحويل دهي ،گندمهاي خريداري شده بايد با همان كميت و مشخصاگ كيفي زمان خريد تحويل گردند ،صورتحساب
نهايي خريد تضميني گندم داخلي با امضاي صاهبان امضاي مجاز ازورر اداره كل غله و خدماگ بازرگاني اس ان و ورر پيمانكار تنظيم
و تاييد مي گردد كه به منزله تائيد كمي و كيفي گندم خريداري شده با مشخصاگ مندرج در بند  4-5مي باشدش
 -4-8صاه كا نالوه بر نظارگ مس مر روزانه بر آمار رايانه اي بانف نامل ،از لحاظ مقدار و ريال خريد در مركز خريد ،نسبت به
بازديد از مركز خريد و كن رل ميزان گندم خريداري و ذخيره شده و تطبيق آن با سامانه بانف نامل ،به صورگ مس مر پايش
و نندللزوم براي انبارگرداني اقدام نموده و پيمانكار م عهد به همكاري در اي خصوص مي باشدش
 -4-7بابت مانت اس رداد كا  ،پيمانكار م عهد به ارائه تضمي به ميزان قيمت تمام شده گندم به شرح ذيل مي باشد:
الف ) 21درصد ارزش كا تضمي مع بر و قانوني از جمله سف هش
ب ) 81درصد به صورگ يف برگ سف ه به نالوه اخذ تعهدنامه رسمي شماره شششششششششششششششششششش دف رخانه شماره شششششششششششششششش شهرس ان
ششششششششششششششششششششش و انطاي وكالت نامه به نام صاه كا مطابق فرم هاي مربوط
تبصره  :قيمت تمام شده كا توسط صاه كا تعيي و مورد قبول پيمانكار مي باشدش
 -4-01پيمانكار مبلغ شششششششششششششش ريال ( معادل  01درصد ارزش قرارداد ) مانت نامه بانكي غير مشروط و نندالمطالبه بابت تضمي هس
انجام تعهداگ قراردادي به صاه كا ارائه مي نمايدش
 -4-00هرگونه دخل و تصرر در گندمهاي اماني اي قرارداد بدون اجازه صاه كا خيانت در امانت و تخلف محسوب مي گردد و
قابل تعقي قضايي مي باشد و تحويل دهي صرفاً با هواله صاه كا با صدور بارنامه و گواهي سالمت و كيفيت مجاز استش
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 -4-02پيمانكار موظف است يف نفر مسئول فني مورد تاييد وزارگ بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را به منظور اجراي اصول و
موازي كيفيت و سالمت كا به كارگيري نموده و مشخصاگ وي را به صاه كا ك باً انالم نمايدش
 -4-03مديران پيمانكار اقرار و ان رار دارند كه گندمهاي تحويل ي  ،م علق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دول ي ايران بوده و در يد
آنان اماني است و لذا هرگونه كسري هاصله و يا خروج بدون مجوز ،خيانت در امانت تلقي و مس وج تعقي جزايي خواهد بودش
 -4-04رنايت نكاگ ايمني و تدارك تجهيزاگ اوفاء هريق و جلوگيري از بروز آتش سوزي و ساير هوادث و خطراگ اه مالي به نهده
پيمانكار بوده و بايس ي تدابير و پيش بيني هاي زم را درخصوص نگهداري صحيح و اصولي از گندم تحويلي به نمل آوردش بديهي است
جبران هرگونه خساراگ ناشي از ندم رنايت نكاگ ايمني و فني به نهده پيمانكار مي باشدش
 -4-05پيمانكار م عهد به ذخيره سازي و نگهداري گندم در سيلو و انبار با رنايت كامل دس ورالعملهاي نگهداري گندم ،اصول و موازي
ايمني ،كيفي ،بهداش ي و فني و رنايت اس اندارد ملي شماره  3787مربوط به آئي نامه نگهداري غالگ بوده و ملزم به همكاري با
آزمايشگاه كن رل كيفي صاه كا در وول مدگ قرارداد ،به منظور نظارگ مس مر آزمايشگاه صاه كا بر كن رل كيفي و نگهداري تا
خروج گندم مي باشدش
 -4-02تهيه و تامي سموم و ادواگ د نفوني و سمپاشي انم از پاشيدني ( سموم مايع ) جهت دنفوني و سموم تدخيني ( گازي ) و
انجام نملياگ دنفوني در مواقع نياز با تاييد آزمايشگاه كن رل كيفي صاه كا به نهده پيمانكار مي باشدش
 -4-07تحويل و بارگيري گندم مطابق برنامه هاي همل ابالغي از سوي صاه كا ش
 -4-08پيمانكار م عهد مي گردد در وول زمان نگهداري گندم م كن رل كيفي گندم توسط مسئول فني ،نمونه ميانگي اس اندارد از
كل محموله و ن ايج آزمايشگاهي را پس از تاييد مسئول فني به آزمايشگاه كن رل كيفي صاه كا ارسال نمايد و موظف است به نحوي
نمل نمايد كه كيفيت گندم موجود در هر سيلو يا انبار به تفكيف مشخص و در دفاتر ثبت شده باشدش
تبصره :آزمايشگاه صاه كا موظف است هداكثر ظرر شششششششششششششششششش روز ن ايج انالمي مورد بند فوق را بررسي و در صورگ مشاهده
انحرار موارد را ك باً به پيمانكار انالم و پيمانكار موظف به تبعيت از نظر آزمايشگاه صاه كا بوده و مورد پذيرش وي مي باشدش
- 4-07پيمانكار م عهد به رنايت كامل دس ورالعملهاي ابالغي مربوط به اخ الط ،هنگام خروج گندم از محل مو وع قرارداد مي باشدش
 - 4-21صدور گواهي سالمت و كيفيت براي گندمهاي ارسالي به ساير مراكز و تاييد يا ندم تاييد گواهي مذكور در خصوص محمو گ
درياف ي از ساير سيلوها و انبارها به شرح اس انداردهاي مورد اشارهش
تبصره :محموله هاي ارسالي به مقاصد توسط آزمايشگاه اداره غله و خدماگ بازرگاني مقصد بررسي و چنانچه مغاير مشخصاگ گواهي
سالمت و كيفيت باشد ،پيمانكار مكلف به جبران خساراگ وارده و پرداخت هزينه هاي مرتبط خواهد بودش
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 -4-20پيمانكار موظف است شرايط انبارگرداني فيزيكي را در هر زماني كه صاه كا

ويپست:

رورگ بداند ،فراهم و با نظارگ و هزينه

صاه كا نسبت به امر انبارگرداني اقدام نمايدش بديهي است انبارگرداني در زمان تسويه هساب به هزينه پيمانكار مي باشد و در صورگ
وجود كسري  ،موظف به جبران خسارگ مطابق بند  4-4اي قرارداد خواهد بودش صاه كا مجاز خواهد بود كه خسارگ كسري گندم را
از محل تضامي و مطالباگ پيمانكار كسر و برداشت نمايد و درصورگ ندم كفايت جبران خسارگ از محل هاي فوق الذكر ،از وريق
مراجع ذيصالح قضائي و تعزيراتي از ساير اموال پيمانكار و مديران آن اس يفا نمايدش نالوه بر آن صاه كا از تمديد قرارداد با پيمانكار
خودداري خواهد نمودش
 -4-22پيمانكار موظف است كا ي م علق به صاه كا را تا زمان تحويل با هزينه خود و به نام ذينفع ( شركت مادر تخصصي
بازرگاني دول ي ايران) بيمه كامل نموده و بيمه نامه را به صاه كا تحويل نمايدش
 -4-23پيمانكار اقرار مي نمايد تجهيزاگ و تاسيساگ مو وع قرارداد در وول اجراي قرارداد فاقد هرگونه ني و نقص فني و آماده
بهره برداري مي باشد و م عهد است در صورگ بروز نواقص اه مالي در اسرع وقت نسبت به رفع نقص اقدام نموده به نحوي كه مانع
اجراي كامل و به موقع تعهداتش نگرددش
- 4-24پيمانكار مكلف است گندم اماني صاه كا را جداگانه نگهداري و مجاز به اخ الط با كا ي خود و يا ديگران نبوده و اساساً در
وول مدگ قرارداد مبادرگ به نگهداري كا ي ديگر غير گندم ننمايد همچني مي بايست دقيقاً قابل رويت و انبارگرداني باشدش
 -4-25پيمانكار موظف است به منظور ثبت نملياگ انبارداري از وريق سامانه سيفا صاه كا به شرح ذيل اقدام نمايد:
الف -اقدام به تجهيز مكان مو وع قرارداد به لحاظ سخت افزاري و مخابراتي و نص سامانه سيفا
ب -ندم صدور هر گونه تاييديه دس ي (رسيد و خروج انبار) جهت ورود و خروج كا
تبصره :بديهي است هر گونه رسيد و خروجي كا الزاماً بايد از وريق نرم افزارهاي تحت وب و يا

معرفي شده توسط صاه

كا  ،انجام پذيردش
ج -در صورتي كه امكان ارتباط مخابراتي مركز ذخيره سازي با سامانه سيفا غيرممك باشد هداكثر تا  24سانت پس از زمان تحويل
كا  ،اوالناگ مذكور را با اس فاده از وسايل ان قال اوالناگ به صورگ

و يا

به صورگ برخط به سامانه من قل نمايدش

ماده  : 5ساير شرايط
- 5-0در صورگ ندم تامي سقف مو وع قرارداد ،صاه كا به ميزان موجودي فيزيكي گندم از ظرفيت مو وع قرارداد در زمان
محدود اس فاده مي نمايد و پرداخت هق الزهمه ذخيره سازي صرفاً برمبناي موجودي فيزيكي و به صورگ روز شمار خواهد بودش
– 5-2صاه كا هر زمان هق فسخ اي قرارداد و خروج كا ي خود از شششششششششش و تسويه هساب را دارد و هيچگونه نذري در خروج كا
مورد قبول نيستش
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 – 5-3انبارها و سيلوهاي پيمانكار ،از نظر شرايط فني و بهداش ي مي بايست در هد قابل قبول صاه كا از و عيت مناس برخوردار
بوده و مورد تاييد مسئول فني صاه كا و مركز پژوهشهاي غالگ و آزمايشگاههاي تابعه در اس ان مربوط قرار گيردش
 -5-4مالك تحويل كا ي مو وع قرارداد وزن گندم تحويلي براساس باسكول مورد تاييد اداره اس اندارد مي باشد و هزينه اس اندارد
نمودن باسكول بر نهده پيمانكار مي باشد كه در زمان انعقاد قرارداد بايد گواهي اس اندارد مربوط نيز ارائه گرددش
 - 5-5سانت تخليه و بارگيري مو وع قرارداد از سانت ششششششششش صبح لغايت شششششششششش مي باشد كه در صورگ تراكم وسايل همل (كاميون و
واگ ) هامل گندم و به تناس شرايط جوي و منطقه اي به صورگ شبانه روزي و در ايام تعطيل نيز صورگ خواهد گرفتش چنانچه در
ن يجه نملكرد پيمانكار ،تخليه و يا بارگيري وسايل همل انزامي به تاخير اف د ،پرداخت هق توقف بر نهده پيمانكار خواهد بودش
 -5-2پيمانكار اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله وزراء  ،نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالگ دول ي مصوب 0337
نمي باشدش
- 5-7در صورتيكه به تشخيص صاه كا  ،مشخص گردد كه پيمانكار اقدام به تحويل و يا خريد صوري گندم نموده و يا مشخصاگ
تحويل دهنده و يا راننده را نمداً نادرست ثبت نموده است و يا براي تحصيل قرارداد يا اجراي آن به نوامل صاه كا  ،هق العمل،
پاداش يا هدايايي داده است يا آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است ،قرارداد فسخ و تضمي پيمانكار نيز به نفع
صاه كا

بط و مرات تخلف از وريق مراجع ذيصالح قضائي پيگيري خواهد گرديدش

 – 5-8صاه كا مي تواند هس نياز با بازديدهاي ادواري از مركز نگهداري پيمانكار بر هس اجراي قرارداد نظارگ مس مر داش ه
باشد و پيمانكار موظف به همكاري با آنان مي باشد و بازديد نمايندگان صاه كا در هر سطح رافع مسئولي هاي پيمانكار نمي باشدش
 -5-7پيمانكار ،مسئول رف ار نوامل اجرايي خود و جبران هرگونه خسارگ وارده (به صاه

كا و يا ثالث) ناشي از سهل انگاري

و ندم توجه و يا سوء نيت كارگران بوده و خسارگ وارده از محل تضامي و يا مطالباگ پيمانكار كسر خواهد شد و يا به وريق قانوني
از ساير اموال او اس يفا مي گرددش
 -5-01پيمانكار و يا نوامل و كارگران وي ،هق دريافت هيچگونه وجهي را بابت انجام مو وع قرارداد از جمله توزي  ،تخليه يا بارگيري،
باز و بس ه نمودن درب و نظافت وسايل همل ،انعام و غيره از رانندگان و كشاورزان نداش ه و در صورگ مشاهده و يا گزارش و ورح
مو وع  ،برابر مقرراگ برخورد قانوني به نمل خواهد آمد و جرائم و خسارگ م علقه از پيمانكار دريافت و مرات به مراجع قضائي منعكس
خواهد گرديدش
 -5-00هرگونه سرك وزني و اف ي م علق به صاه كا بوده و مي بايست نيناً به صاه كا تحويل گردد ،لذا هيچ گونه ادنايي
توسط پيمانكار پذيرف ه نخواهد بودش
- 5-02در صورگ بروز هرگونه كسري و ندم انجام تعهداگ قراردادي توسط پيمانكار ،امكان ادامه همكاري و انعقاد قرارداد بعدي با
پيمانكار ميسر نبوده و نيستش
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ماده  : 6رفع اختالفات
هرگاه در تفسير يا اجراي مفاد قرارداد بي ورفي آن اخ الر نظر پيش آيد ،اخ الر بي ورفي اب دا از وريق مذاكره و تفاهم ،هل و
فصل خواهد شد و در صورگ ندم هصول ن يجه وبق شيوه نامه هل اخ الر قراردادي شركت بازرگاني دول ي ايران كه جزء ينفف
قرارداد مي باشد ،قابل هل خواهد بودش

ماده  : 7نسخ قرارداد
اي قرارداد در  7ماده و  08تبصره و در  5نسخه در محل اصلي اداره غله و خدماگ بازرگاني اس ان ششششششششششششششش تنظيم و امضاء گرديده و
كليه نسخ داراي ان بار واهد مي باشدش

« صاه كا »
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

« پيمانكار »
مدير نامل شششششششششششششششششششششششش

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

نضو هيأگ مديره شششششششششششششش
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