
 
 جهت برخط سازی ی معاینه فنیدسترسی به نتایج آزمونها درگاهقرارداد ایجاد 

 مراکز معاینه فنی خودروهای سنگين

 

، خياباان شصات ی ي،اک، کوشاه شالاک  ا         هفدهتهران، جاده مخصوص کرج، کيلومتر به آدرس  99135به شماره ثبت  توان سازان ايرانبين شرکت  قرارداداين 
باه نماينادگي از مرکا      ....................................... شارکتآآقاي  از ياک رارو ی  ناميده مي شود  "مجري"که باختصار  عليرضا ملکی به نمايندگي آقاي   بيست ی هفت

باااااااااااااه آدرس مجاااااااااااااوز ................................. ه باااااااااااااه شااااااااااااامار ................................................معايناااااااااااااه  ناااااااااااااي  
 ، با شرايط ی ضوابط مالریحه ذيل  ناميده مي شود  "کار رما"اختصار ه ب  .......................................................................................................................................................

 الزم االجرا مي باشد.  ررو اين قرارداد دیمنعقد ی از تاريخ امضاء براي هر 

 

 قراردادموضوع  - 1ده ما
بر ریي شب،ه داخلي مرک   تست ترم ی  تست انحراو محور، تست دید، تست سرعتجهت استخراج ی ذخيره سازي نتايج آزمونهاي تجهي ات  درگاهي راهک کردن 

  معاينه  ني خودریهاي سنگين
 

 :  نامه تفاهم مدت – 2ماده 

 سال 5از زمان عقد قرارداد به مدت 
 

 و نحوه پرداخت:  نامه تفاهم مبلغ – 3ماده 

به عنوان ميلغ  سنگين( بابت هر معاينه  ني صادرههر معاينه  ني  علي % مبلغ 3.03ريال )معادل  033مبلغ ی  ريال به عنوان مبلغ ثابت قرارداد 000330333مبلغ 
 يا کاهش خواهد يا ت. ني  به نسبت ا  ايش "مجري"معاينه  ني، سهک صدیر برگ  يا کاهش مبلغدر صورت ا  ايش . متغيير
 ن هر ماه از ررو کار رما با مجري  رداخت خواهد شد.اماهيانه حداکثر تا ده ریز  س از  ايمتغيير بصورت مبالغ 
 

 :مجریتعهدات  – 4ماده 
 رما رجهت بهره برداري کابر ریي شب،ه داخلي  ی قراردادن آن در محلي از تجهي ات ی نرم ا  ار مربوره ايجاد درگاهي جهت انتقال نتايج ناشي از آزمونهاي معاينه  ني

در حيطه یظايف مجري  به سامانهبرداشت اين ار عات ی انتقال اين مقادير ی نتايج . راهداري ی حمل ی نقل جاده اي ی ر ع نياز خود جهت اتصال به سامانه سازمان
 .نمي باشد

 

 : کارفرماتعهدات – 5ماده 
حفظ س متي زير ساخت شب،ه داخلي، رايانه هاي ی  مجريبه  قرارداد متناسب با تعداد معاينه  ني صادره در هر ماه متغييری مبلغ در شریع قرارداد  رداخت مبلغ ثابت 

 مرک  ی تجهي ات معاينه  ني 
 

 سایر موارد:-7ماده 
 از مبالغ قرارداد مي باشد.ه ينه ر ع مال، ت سخت ا  اري شب،ه، تعميرات مورد نياز رايانه ها، ارتقاء احتمالي مورد نياز سيستمهاي سخت ا  اري ی نرم ا  ار خارج 

اي اياب شامل ه ينه همعاينه  ني باشد، به حضور در مرک   مندنياز ي،هخدماتي که از رريق ريموت زدن ی يا  التيباني تلفني قابل انجام باشد بصورت رايگان ی در صورت
 ی ذهاب ی دستم د مي باشد که از سوي کا رما  رداخت خواهد شد.

 

 : اختالف حل –8ماده 
ی رجوع نمايند. در  نمايندگان رر ين ر عمتال،ل از  گریهيکوشش خواهند کرد کليه اخت  ات ناشي از تفسير يا اجراي تفاهک نامه را به رريقه مسالمت آمي   رر ين

  صورت عدم حصول توا ق، موضوع از رريق محاکک قضايي قابل  يگيري است.
 

 : نامه تفاهم مبادله و نسخ–9ماده 

 مي باشد که با امضا رر ين رسميت مي يابد.ماده  0نسخه ، مالتمل بر  دیدر  قراردادن يا
 
 
 
 

 کارفرما مجری

 مرکز معاینه فنی توان سازان ایران

 ------------- عليرضا ملک
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