
 

 

  قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی بتن  

  (نمونه پیشنهادي ) 

  �ر�:�ر�:

  �ماره:�ماره:
  

 سازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالنسازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالن

 

 ES/FR/110/03  3 از 1صفحه 

  به نام خدا

که در این قرار داد کارفرما نامیده .................. / خانم....................... ......... بین آقاي.............این قرارداد در تاریخ .... :طرفین قرارداد - 1ماده

ملی .......................  کد و.................................................................................................................................................................................... آدرسبه شود  می

....... به نمایندگی ............. پروانهبه شماره  .........................و شرکت خدمات آزمایشگاهی .......... ، از یک طرف ..................و تلفن همراه ..............

......................................................................................... به آدرس ............................................................. ............................... /خانمآقاي ،مدیر عامل شرکت

   د.گرد منعقد می، از طرف دیگر  می شود  نامیده آزمایشگاهکه در این قرارداد و شماره همراه ............................................

 تفلزي با مالکی /با اسکلت بتنی سقف به متراژ ........... متر مربع  .....آزمایشات بتن پروژه ....انجام  :موضوع قرارداد - 2ماده

 ...........................................................................................................................در   واقع ...................................ك ثبتیال............. پ................آقاي/خانم.........

مقررات ملی ساختمانی ایران و دستورالعمل هاي صادره از سازمان نظام مهندسی  9مطابق با مبحث با شماره نقشه ....................................... 

  .ح می باشدالر سازه و مجري ذیصمهندس ناظن، و ارائه آن به سازما گیالنساختمان استان 

  انجام خدمات نمونه برداري و آزمایشات مربوطه به شرح ذیل: :شرح خدمات - 3ماده 

  ( حداقل تعداد آزمایش براساس ضوابط نظام مهندسی استان گیالن می باشد )

  .. سري نمونه..فونداسیون: تعداد ..... - 1

  سري نمونه در کل طبقات تعداد........تون ها: تعداد......... سري نمونه در هر طبقه س -2

  سري نمونه در کل طبقات دیوار برشی: تعداد......... سري نمونه در هر طبقه تعداد........ - 3

 سري نمونه در کل طبقات سقف ها: تعداد......... سري نمونه در هر طبقه تعداد........ - 4

  رالعمل و ضوابط سازمان نظام مهندسی استان گیالن می باشد .دستوبراساس   جمع کل تعداد........سري نمونه در کل ساختمان -5

هر سري نمونه براي و دستورالعمل هاي نظام 9مطابق مبحث الزم انجام آزمایشات  داد براي نمونه گیري،رمبلغ قرا  اد:مبلغ قرارد -  4ماده 

(به  ریال.........................................به عدد  و مجموعا ریال)...........................................(به حروف ریال............................ به عدد گیري

............ به نام به شماره حساب....................................آن در هنگام عقد قرارداد  % 70حداقل باشد که می)  ریال...............................حروف..............

 و در آخر کار  نمونه ها کلیه از انجام  پسمبلغ قرارداد  و تتمه گردد. می تحویل.................................................. واریز و فیش آن به سازمان 

  )در زمان عقد قرارداد می باشداستان م مهندسی غی سازمان نظاالمطابق تعرفه هاي اب نمونه مبلغ قرارداد به ازاء هر سري ( گردد. تسویه می

% کل تعرفه به مبلغ .............................. ریال می باشد که توسط مالک به حساب شرکت (در  9مالیات بر ارزش افزوده به میزان : 1تبصره 

 همان فیش اول) واریز و به سازمان ارائه می گردد.

  :مدت قرارداد و سایر موارد -  5ماده 

  در صورتیکه تعدادي از آزمایشات بتن به سال هاي آتی منتقل شد بر اساس تعرفه سال انجام خواهد شد.   - 1

  تعداد آزمایشات اضافه گردد، تعرفه آن به روز اخذ می گردد. ناظر سازه یا کارفرمانظر در صورتیکه با  -2

  .کسورات قانونی شامل مالیات تکلیفی بعهده آزمایشگاه و ارزش افزوده به عهده مالک است - 3

 :مدیر عامل آزمایشگاه                                                                        کارفرما:             

 
 
 



 

 

  قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی بتن  

  (نمونه پیشنهادي ) 

  �ر�:�ر�:

  �ماره:�ماره:
  

 سازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالنسازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالن

 

 ES/FR/110/03  3 از 2صفحه 

توسط ع رسانی به موقع توسط مالک یا عدم امکان هماهنگی براي حضور آزمایشگاه در زمان بتن ریزي، مراتب الدر صورت عدم اط - 4

  .دگرد  گزارشبه صورت کتبی به سازمان کارفرما حداکثر به مدت یک ماه  

 س ناظر سازه و صورتجلسه مشترك ناظر سازه و مجري،با تائید مهند درصورت مراجعه آزمایشگاه و آماده نبودن شرایط انجام آزمایش -5

 د.گرد به مبلغ قرارداد اضافه می ریال به ازاي هر نمونه 500000مبلغ 

  ما:تعهدات کارفر - 6ماده 

مبلغ حق الزحمه خدمات آزمایشگاه را به حساب مدیرعامل شرکت خدمات آزمایشگاهی واریز و اصل %  70حداقل کارفرما متعهد است – 1

ثبت نهایی منوط و در این قرارداد فیش واریزي آن را ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل شرکت و به همراه این قرارداد به سازمان ارائه نماید. 

  کت خدمات آزمایشگاهی است.به واریز مبلغ مرقوم، به حساب مدیر عامل شر

به مجدداً  یک ساعت قبل از ورود اولین میکسرمجري  قبل از روز بتن ریزي و ساعت  48ت از طریق مجري حداقل  کارفرما موظف هس -2

  .( از طریق پیامک و ارسال درخواست از طریق کارتابل به کارتابل آزمایشگاه)رسانی نماید العآزمایشگاه اط

  د.نمای فراهمبراي نمونه گیري  را شرایط الزمو مجري پروژه،  سازه ف است با هماهنگی ناظرکارفرما موظ -3 

ساعت، در شرایط تعیین شده توسط آزمایشگاه نگهداري نماید و به نماینده  24گردد نمونه هاي گرفته شده را حداکثر  کارفرما متعهد می - 4

  .آزمایشگاه تحویل دهد

، ساعت اولیه 24و یا عدم مراقبت کارفرما از نمونه ها در  و عدم نمونه گیري به موقع کارفرماع رسانی به موقع توسط الدر صورت عدم اط -5

  .می باشد کارفرمابه عهده (مغزه گیري و ...) هزینه آزمایشات جایگزین 

  قع ثبت نقشه به سازمان تحویل نماید. گردد که قرارداد مذکور را با مهر و امضاي آزمایشگاه و خودش در مو کارفرما متعهد می - 6

کارفرما متعهد است مبالغ مربوط به ارزش افزوده را به حساب شرکت آزمایشگاه واریز و فیش آن را به آزمایشگاه تحویل نماید. آزمایشگاه  - 7

  فیش مربوطه را به همراه قرارداد به سازمان تحویل می نماید. 

   :تعهدات آزمایشگاه - 7ماده 

  ي.بتن ریزدر زمان  الزمضور تکنسین با تجهیزات ح - 1

  .شود در صورت عدم حضور، توسط آزمایشگاه تعیین می و گردد تعیین می سازه گیري توسط مهندس ناظر زمان و محل نمونه -2

نگهداري در شرایط محل آزمایشگاه،  به حمل ،المپانجام آزمایش اس گیري مطابق دستورالعمل هاي سازمان نظام مهندسی، مونهن - 3

  ن.انجام آزمایش مطابق استاندارد و ارائه گزارش در قالب فرم هاي سازما استاندارد،

  .دگرد تهیه و ارائه می روزه یا در سنین دیگر مطابق با دستور کتبی ناظر سازه، 28و  7نوبت در سن  سهنتایج آزمایشات در  - 4

و موارد  ناظر سازه شکسته می شودمهندس دستور کتبی بنا به و  نگهداري می گردد روز در آزمایشگاه 90حداقل یک نمونه شاهد تا  -5

  فوق توسط کارفرما، مجري و ناظر سازه صورتجلسه گردد.

..) در صورت اطالع رسانی به موقع توسط کارفرما و عدم مراجعه به موقع به آزمایشگاه هزینه آزمایشات جایگزین ( مغزه گیري و ............. - 6

  به عهده آزمایشگاه می باشد. 

ئولیت پرداخت صحت یا عدم صحت فیش واریزي ارائه شده به سازمان، بر عهده مدیرعامل شرکت خدمات آزمایشگاهی بوده و مس - 7

 الزحمه اعضاي شرکت و ... نیز بر عهده مدیرعامل شرکت خدمات آزمایشگاهی می باشد. حق

 :مدیر عامل آزمایشگاه                                                                        کارفرما:                 

 

  



 

 

  قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی بتن  

  (نمونه پیشنهادي ) 

  �ر�:�ر�:

  �ماره:�ماره:
  

 سازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالنسازمان �ظام ��ند�ی سا��مان �یالن

 

 ES/FR/110/03  3 از 3صفحه 

  فسخ قرارداد:   –  8ماده 

  موارد فسخ قرار داد از طرف صاحب کار  –الف 

گردد. مرجع تشخیص دهنده سازمان نظام  چنانچه شرکت خدمات آزمایشگاهی به هر یک از تعهدات خود عمل نکند قرارداد فسخ می - 1

 مهندسی استان می باشد. 

 شرکت خدمات آزمایشگاهی قرارداد را به غیر واگذار نماید. -2

 یا شرکت منحل شود. شرکت خدمات آزمایشگاهی ورشکسته و - 3

  موارد فسخ قرار داد از طرف شرکت خدمات آزمایشگاهی  -ب 

 تاخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات شرکت خدمات آزمایشگاهی با توجه به نوع قرارداد. - 1

، صاحب کار موظف به در صورت موافقت شرکت خدمات آزمایشگاهی جهت ادامه کار با شرایط همین قرارداد و واگذاري ملک به غیر -2

 ایجاد رابطه الزم بین مالک جدید و شرکت خدمات آزمایشگاهی، ضمن تنظیم قرار داد جدید و اصالع رسانی آن به سازمان خواهد بود.

 این قرارداد. 6عدم رعایت مفاد ماده  - 3

ر غیر اینصورت اختالف نزد داور مرضی هر گونه اختالف در اجراي این قرار داد بدواً از طریق مذاکره حل و فصل می گردد د -9ماده 

الطرفین حل خواهد شد. حق العمل داوري طبق تعرفه سازمان به صورت مساوي از طرف کارفرما و آزمایشگاه پرداخت می گردد. داور مرضی 

  الطرفین سازمان نظام مهندسی استان می باشد. 

شرایط  43ر (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و .....)  وفق ماده در صورت بروز قهریه و فورس ماژوموارد غیر مترقبه:  – 10ماده 

  قانون مدنی عمل خواهد شد. 229و  227عمومی پیمان و ماده 

........................... این قرارداد در مورخه .............................. و در محل ................................................................   :ادنسخه هاي قرارد  - 11ماده 

آن براي طرفین الزم ماده و سه نسخه که هر یک از سه نسخه ارزش واحد دارند و به رویت و امضاء طرفین رسیده که مفاد  11منعقد و در 

  االجرا و الزم االتباع می باشد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مدیر عامل آزمایشگاه                                                                        کارفرما:              

 
 


