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 قرارداد اجاره جرثقیل

حمد ل( و ممدير عام)آقايان جهانبخش لطفی پور به نمايندگی سهامی خاصاسرـشرکت صنايع سیمان کیاين قرارداد بین 

شناسه ملی  411139637383کد اقتصادی و  228231به شماره ثبت  تقی مقدسی ملکی )رئیس هیئت مديره( و

ان شهید تهران، خیابان میرداماد، نرسیده به خیابان شريعتی، خیابان رودبار غربی جنوبی، خیابنشانی: به  10102693693

می شود و نامیده کارفرماکه منبعد در اين قرارداد  021-22922531به شماره تلفن 4، واحد 3برادران باغیانی، پالک

 .............................................................................شانی: و به ن ............................ ملیکد  با......................به نمايندگی  ......................

 کهشود نامیده می انکارپیمرارداد قدر اين  که از اين پس ................................شماره تلفن و موبايل:  ..........................کدپستی  و

اين قرارداد می باشند.مفاد  اجرای ملزم به قرارداد هر دو طرف

 موضوع قرارداد - 1ماده 

 می باشد.   کارخانه سیمان کیاسر در محلتنی کفی وینچ دار  15اجاره یک دستگاه جرثقیل 

 مدت اجرای پیمان -2ماده 

 می باشد. خورشیدي یکسالمدت ه ب 30/07/1401تا تاریخ  01/08/1400از تاریخ  مدت اجراي پیمان

 عهد می نماید.( کاهش یا افزایش ت%25پیمانکار پیش بینی تغییر مدت موضوع قرارداد را به میزان بیست و پنج درصد ): 1تبصره 

 مبلغ قرارداد -3ماده 

 ی باشد.مریال  ...................................................ساعت کار(  260جرثقیل  براي یک ماه شمسی )براي انجام  مبلغ اجاره

 کاار مفیاد    سااعت  9که با در نظر گرفتن یک ساعت زمان استراحت شاامل   17صبح الی  7روزانه از ساعت کارکرد مفید جرثقیل : 2تبصره 

 .می باشد

کرد ساعت عادم کاار   از بابت هر و هرگونه تقصیري که از جانب پیمانکار باشد( ... در صورت عدم کارکرد جرثقیل )خرابی دستگاه ، :3تبصره 

زین باه حسااپ پیمانکاار    ي جرثقیل جایگماهیانه جرثقیل کسر می گردد و کلیه هزینه هاي بکارگیر صورتریال از  .................................... مبلغ

 منظور می گردد.

 لریاا  ..................................... از بابت ساعت کارکرد اضافی مبلاغ  ،ل به غیر از ساعات مورد قراردادجرثقی در صورت احتیاج کارفرما به :4تبصره 

 محاسبه و پرداخت می گردد.  

 .هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد قراردادبه مبالغ این : 5تبصره 

 شرايط پرداخت -4ماده 

کثر حادا  ات قاانونی و پس از کسار کساور   قراردادناظر مبلغ اجاره پس از پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت کارکرد جرثقیل و بررسی توسط 

 .شودپرداخت می توسط کارفرما روز بعد  30

 تعهدات پیمانکار -5ماده 

 گیرد.می انجام  رتوسط پیمانکا جرثقیل توسط غیره نصب و بارگیري ، انجام کلیه خدمات شامل حمل ، -5-1
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 به عهده پیمانکار می باشد. رج کارگاه تا محل اجراء عملیاتخاحمل کلیه وسائل و تجهیزات موضوع قرارداد در داخل و  -5-2

 ت و وسائل نقلیه جهت جابجائی دستگاه مورد اجاره به عهده پیمانکار می باشد.  تهیه ماشین آال -5-3

 ماشین آالت به عهده پیمانکار می باشد. و سایر هزینه هاي ،گریس روغنگازوئیل ،  تامین -5-4

خذ مجاوز  یمانکار موظف است قبل از ورود به کارگاه لیست وسائل، ابزار آالت و ماشین آالت مورد نیاز اجراي موضوع پیمان را جهت اپ -5-5

   ورود تحویل کارفرما نماید.

   را رعایت نماید. مسائل ایمنی جهت حفاظت نیروهاي انسانی از خطرات احتمالیپیمانکار موظف است کلیه  -5-6

 (. .... ، دستکش ، کاله ایمنی رد نیاز در حین کار به عهده پیمانکار می باشد)تأمین وسایل و ابزار ایمنی مو -5-7

ساعت مقرر کارگااهی آمااده    در جرثقیل بطوریکه در غیر از ساعات کاري بودهمورد استفاده جرثقیل کاري موظف به سرویس پیمانکار  -5-8

 بکار باشد.  

ق الت متعلا آقص ماشین ت ایمنی و فنی و نگونه حادثه اي که در اثر سهل انگاري و عدم دقت و عدم رعایمسئولیت جبران خسارت هر -5-9

یاد باه   آارفرماا بوجاود   پیمانکاران مشغول در کارگااه و ک اشخاص ثالث و سایر  براي پرسنل و ماشین آالت و تجهیزات پیمانکار ، ،به پیمانکار

 عهده پیمانکار می باشد.

 ز کلیه تجهیزات تا اتمام کار به عهده پیمانکار می باشد.حفظ و حراست و نگهداري ا -5-10

 می باشد. ( به عهده پیمانکار ... ، شگل ، هت جابجایی قطعات )سیم بکسلجتهیه کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز  -5-11

 ،ائاه دهاد   و آن را باه کارفرماا ار   وظف است با هزینه خود نسبت به انجام بیمه مسئولیت مدنی راننده جرثقیل اقدام نمایدپیمانکار م -5-12

 مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. گونههیچصورت رخداد حادثه اي بدیهی است در 

 ده سرویس دهی باشد.ساعات غیر کاري نیز آماپیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما در  -5-13

ین آالت ، گواهینامه ویاهه ماشا   ، کارت سالمت راننده قد قرارداد نسبت به ارائه معاینه فنی جرثقیلعپیمانکار موظف است در هنگام  -5-14

 نماید. تحویلسنگین و مدرک آموزش کار با جرثقیل را به ناظر قرارداد 

لیتی صورت بروز مشکل هیچگونه مسائو ست در ز کلیه تجهیزات و اتصاالت ایمن و سالم استفاده نماید بدیهی اپیمانکار موظف است ا -5-15

 متوجه کارفرما نمی باشد.

 ات ؛ کسورات و تضامین قراردادبیمه ، مالی -6ماده 

مایاد و از  ننزد سازمان تامین اجتماعی بیماه  رابر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی کلیه کارگران خود را پیمانکار موظف است ب -6-1

 این بابت هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.

پیمانکاار   فرما در این بیمه هیچ تعهادي نادارد و مبلغای باه    کار را مقابل حوادث بیمه نماید و جرثقیلپیمانکار می تواند به هزینه خود  -6-2

 پرداخت نمی نماید.

ه قرارداد از پرداختی به پیمانکاار باه   بعنوان حق بیم %5قانون تامین اجتماعی از کلیه صورت وضعیت هاي پیمانکار  38در اجراي ماده  -6-3

 هد شد.ه مسترد خواحساپ از تامین اجتماعی به نامبرده پس از پایان کار و ارائه مفاصاکسر می گردد ک بعالوه قسط آخر صورت علی الحساپ
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و ارائاه   این مبالغ پاس از پایاان کاار    بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر خواهد گردید که %10انکار معادل از هر صورت وضعیت پیم -6-4

 به پیمانکار پرداخت خواهد شد.و تایید ناظر قرارداد  مفاصاحساپ

 فورس ماژور -7ماده 

د، جنگ هم برسانن ه اطالعطرفین قرارداد باید بدر صورت بروز عوامل غیر قابل پیش بینی که مانع اجراي تعهدات موضوع این قرارداد شود، 

هاي ، خشکسالیهاي غیرعادياعم از اعالم شده یا نشده، انقالبات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهاي واگیردار، زلزله، سیل و طغیان

اشی از فورس ماژور در انجام ار طرفین نباشد جزء حوادث قهري محسوپ شده و تأخیرات نسوزي که ناشی از کسابقه و همچنین آتشبی

دث رت بروز حواباشند که شروع و خاتمة فورس ماژور را به همدیگر اطالع دهند. ضمناً در صوقرارداد موجب فسخ نیست. طرفین متعهد می

 قهري، مدت زمان وقفه به مدت قرارداد اضافه میگردد.

 ناظر قرارداد -8ماده 

 سیمان کیاسر می باشد.صنایع شرکت  واحد مکانیکمسئولیت نظارت بر حسن اجراي مفاد قرارداد بر عهده مدیر 

 حق واگذاری به غیر -9ماده 

ارفرما کتبا کصورتی که  ید. درپیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل یا بخشی از قرارداد را به فرد یا افراد دیگري واگذار نما

طالبات ، مرابطه با  یتی درموافقت نماید کل یا بخشی از قرارداد به فرد یا افراد دیگري )حقیقی یا حقوقی( واگذار گردد ، هیچگونه مسئول

 نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این دسته از پیمانکاران جزء را نخواهد داشت.

 حل اختالف -10ماده 

ریق طحل آن از  سعی در و یا هرگونه تعبیر و تفسیر در مفاد آن، طرفین ابتدا با معرفی نمایندهدرصورت بروز اختالف دراجراي قرارداد 

ي قرارداد له از اجراات حاصمذاکره را خواهند داشت ، در غیر این صورت قوانین جاري کشور ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختالف

ت در و یا جلسا یمانکارپآن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوي توسط نمایندگان کارفرما  و چه در مدت قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه 

 سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود، توسط دادگاه هاي صالحه رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

 .باشد می کارفرما عهده بر قرارداد متون تفسیر و تعبیر :6تبصره 

 د قراردادموا -11ماده 

ضاي طرفین هر یک تنظیم یافته که پس از امدفتر تهران شرکت صنایع سیمان کیاسر در محل نسخه  3تبصره و  6ماده و  11این قرارداد در 

 داراي اعتبار قانونی واحد بوده است.

 

 

 

 کارفرما

 شرکت صنايع سیمان کیاسر

 پیمانکار

........................... 


