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 استانداری سیستان و بلوچستان

 معاونت امور عمرانی

 دفتر امور روستایی و شوراها
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 راردادق

 (زبالهپسماند): جمع آوری موضوع قرارداد 

 :محل اجرا 

 شرکت تعاونی دهیاریهای بخش زرقان :کارفرما 

 : پیمانکار 

 : مبلغ قرارداد 

 :شماره قرارداد 

 29/12/1398تا تاریخ  01/01/1398:از تاریخ تاریخ قرارداد 
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 دات قرارداد ماده یک : مستن

این قرارداد به استناد بند ................... صورتجلسه شماره ................  تاریخ ....................... هیأت مدیره شرکت 

آقای / الف : به نمایندگی 15/09/1391تاریخ تأسیس  37تعاونی دهیاری های بخش زرقان به شماره ثبت 

د ................................... با شماره شناسنامه ................................... و کد ملی خانم .............................. فرزن

........ به اقامتگاه ........................................ تلفن ثابت ..................................... تلفن همراه .........................

............................ با عنوان مدیر عامل و به نمایندگی آقای / خانم .............................. فرزند .........

ثابت .............. تلفن ................................... با شماره شناسنامه ................................... و کد ملی ..........................

....... با عنوان رئیس هیأت ..................................... تلفن همراه ................................. به اقامتگاه ..............................

 نامیده می شوند . کارفرما مدیره که در این قرارداد 

ند ......................... به شماره شناسنامه .................................. وکد ملی ب: آقای / خانم .............................. فرز

...................................... راننده کامیون به شماره شهربانی ................................... به آدرس 

........ که راننده ) پیمانکار ( خوانده می شود منعقد می گردد وطرفین پس از ....................................................

 امضاء مکلف به اجرای مفاد آن هستند .

 ماده دو : موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد عبارتست از جمع آوری وحمل بهداشتی پسماندهای تولید شده منازل مسکونی ، خدماتی ، 

مراکز تجاری ، فرهنگی ، مذهبی وآموزشگاهها ومراکز درمانی روستا / روستاهای بخش ...................... وانتقال 

 .......... که توسط کارفرما مشخص گردیده است . به سایت دفن زباله مجاز واقع در ........................آن 

تبصره : جمع آوری پسماند حیوانی ، بیمارستانی ، ضایعات ساختمانی ، صنعتی وامثال آن از شمول این 

 قرارداد مستثنی بوده وپیمانکار تعهدی در قبال جمع آوری پسماند آنها ندارد . 

 : مدت قرارداد سه ماده 

سال مطابق تقویم شمسی ) تقویم رسمی کشور (  1به مدت  29/12/1398ا تاریخ ت 01/01/1398از تاریخ 

 است .

 تعیین ساعات کارکرد با کارفرما خواهد بود . تبصره : 

 : مبلغ قرارداد چهارماده 
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جهات جمیع براساس توافق طرفین وبا احتساب میزان ................. درصد مالیات بر ارزش افزوده وباتوجه به 

و .......................... تومان به ازای هرماه مبلغ )به عدد( ......................... ریال ) به حروف ( ............................ ریال 

 کارفرما قابل پرداخت می باشد . یید وپس از کسر کسورات قانونی وبر اساس تأ

.............. در صد کل : در صورت عدم پرداخت مبلغ مزبور در مهلت مقرر به ازاء هر روز تأخیر میزان 1تبصره 

 مبلغ ماهانه به عنوان جریمه تأخیر به کل مبلغ اضافه وکارفرما ملزم به پرداخت آن به پیمانکار می باشد . 

 لق نمی گیرد .عدیل تعت: در مدت قرارداد به مبلغ مزبور هیچگونه تورم و2تبصره 

 : شرایط قرارداد  پنجماده 

 راننده /الف : تعهدات پیمانکار 

اجرای موضوع قرارداد در روستاهای بخش زرقان به شرح جزئیات وطبق برنامه اعالمی که از سوی  -1

  کارفرما به پیمانکار / راننده ابالغ می گردد که بپیوست قرارداد می باشد . 

رکت تعاونی با دهیار روستاهای مجموعه موضوع قرارداد کارفرما می تواند بر در صورت لغو قرارداد ش -2

 اساس حجم کار از مبلغ موضوع پیمان از قرارداد کسر نماید . 

هزینه باسکول کامیون های جمع آوری پسماند جزء هزینه های راننده به حساب می آید ودر مبلغ  -3

ت ماهیانه قبض باسکول را تحویل دهد ودرصورت عدم تحویل قرارداد منظور شده است وراننده باید به صور

  قبض ............... درصد از مبلغ پیمان کسر می گردد . 

کارفرما در بکارگیری ماشین / ماشین های حمل زباله هیچگونه مسئولیتی ندارد وراننده از هر حیث می  -4

  بایست پاسخگو باشد . 

جهز به پخش آهنگ ملودی بوده ودر حین کار بصورت مداوم جهت ماشین های حمل پسماند بایستی م -5

  اعالن عمومی روشن باشد . 

تهیه وتأمین لباس فرم ، کفش ایمنی ، دستکش ، ماسک و سایر لوازم ایمنی وبهداشتی راننده وکارگران  -6

  می باشد .  پیمانکاربه عهده 

 هم چنین هزینه بیمه کارگران تعمیرات امکانات وهزینه های استهالک کامیون از قبیل سوخت ، بیمه و  -7

وهرگونه خسارت های احتمالی جانی ومالی به اشخاص غیر )اعم از حوادث وتأمین اجتماعی ( وراننده 

  وکارگران وغیره تماماً به عهده پیمانکار خواهد بود . 
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...... ودر شش ماهه دوم سال از ساعت تعیین ساعات شروع کار در شش ماهه اول سال از ساعت .................. -8

 ...................................... خواهد بود . 

راننده / پیمانکار از دپو کردن زباله در محل غیر از سایت دفن زباله خودداری نموده ودر صورت هرگونه  -9

  ریزش زباله در مسیر می بایست نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید . 

یا در صورت عدم تأیید کیفی کار توسط کارفرما هم چنین به ازاء هر صورت عدم کارکرد پیمانکار ودر  -10

روز وقفه در انجام عملیات موضوع قرارداد روزانه مبلغ ............................ ریال به عنوان جریمه از کل مبلغ 

 ماهانه پیمانکار کسر خواهد شد . 

وری پسماند به مدت ................ متوالی ویا به مدت ................... غیر متوالی در صورت غیبت یا عدم جمع آ

قرارداد بطور یکطرفه از سوی کارفرما فسخ می گردد و تضمین حسن انجام کار پیمانکار به نفع کارفرما ضبط 

 خواهد شد .

در صورت غیبت راننده یا کارگران یا خرابی خودرو مراتب می بایست قبالً به اطالع کارفرما رسیده  -11

 جایگزین اقدام نماید .وپیمانکار نسبت به جایگزین یا انجام خدمات در روز 

 سایر تعهدات  -12

 ب: تعهدات کارفرما 

 پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکار پس از ارائه تأییدیه صحت انجم کار توسط کارفرما  -1

  سایر تعهدات  – 2

 ماده ششم : ضمانت نامه انجام تعهدات 

بابت حسن اجرای موضوع قرارداد یک فقره سفته / چک به شماره ............................... تاریخ  راننده  /پیمانکار

به عنوان شعبه ..................................... ........................ مبلغ ............................... عهده بانک ............................. .............

به محض خاتمه قرارداد واعالم تسویه حساب قطعی ودر قبال  کهای قرارداد تسلیم کارفرما نمود حسن اجر

 ترد خواهد نمود . سبه پیمانکار ماخذ رسید 

 : موارد فسخ قرارداد  هفتمماده 

 الف : 
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 ب: 

 ج : 

 : سایر  هشتمماده 

: این قرارداد مشتمل بر ......... ماده ......... تبصره ....... بند در ............... صفحه ................. نسخه تنظیم  نهمماده 

وامضاء کارفرما وپیمانکار رسیده است که تمامی نسخ حکم تأیید  تاریخ ...................... به ودر حضور گواهان در

 واحد داشته ورعایت آن توسط طرفین الزم االجرا می باشد . 

 گواهان پیمانکار / راننده  حسابدار رئیس هیأت مدیره مدیر عامل

     

 

 

 

 


