
 

 

  قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک 

  ( نمونه پیشنهادي )

�ر�:�ر�:   

�ماره:�ماره:   
  

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

 ES/FR/111/01  2از  1صفحه 

 

  

  به نام خدا

 

 ..............................به آدرسیا نماینده او ..................  /خانماین قرارداد در تاریخ ............. بین آقاي :طرفین قرارداد - 1 ماده

.......که در این ........................... و تلفن همراه .................................ملی .......... وکد ..................................................................

به نمایندگی  ......................... پروانه اشتغالبه شماره  .........................قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت خدمات آزمایشگاهی ............

...............  ............................................................................................................................و به آدرس . ........................... / خانممدیر عامل شرکت آقاي

  .گردد منعقد می، می شود نامیده آزمایشگاهکه در این قرارداد ...................و شماره ثبت ...... ....................و شماره موبایل .............

...... ........................................................................................................................مطالعات ژئوتکنیک به آدرس .....انجام  :موضوع قرارداد -  2ماده

فلزي با مالکیت  /طبقه با اسکلت بتنی پروژه ............و شماره پالك ثبتی ..................... .....................و شماره موبایل .......

...... ............................................................................................................ در واقع ..................ك ثبتی ال......... پ.......................آقاي/خانم.......

مقررات ملی ساختمانی ایران و دستورالعمل هاي صادره از  7 مطابق با مبحث، ...............................................جهت ارائه به دفتر مهندسی

  .می باشد ن و کارفرماو ارائه آن به سازما اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن 

  . نمی باشد /بنا بر اظهارکارفرما پروژه داراي زیر زمین می باشد

  .است ........طبقه وکد ارتفاعی آن    ........  زیر زمینکل بنا به همراه تعداد طبقات 

اداره کل راه و و دستورالعمل هاي  7مطابق مبحث  الزمانجام آزمایشات  ،گیري مبلغ قراداد براي نمونه اد:مبلغ قرارد -  3ماده 

به ( ریال.......................به عدد، و تاییدیه و تهیه گزارششهرسازي استان گیالن 

% بعدي در هنگام تحویل گزارش به  30% آن در هنگام عقد قرارداد و 70باشد  میریال) ..............................................................................حروف

  فیش واریزي به سازمان تحویل گردد .  کارفرما  به شماره حساب ...........................به نام ..................................... واریزو هر دو

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

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

  روز کاري می باشد.  30انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد مدت زمان  :یر مواردمدت قرارداد و سا -  4ماده 

  ما:تعهدات کارفر  -  5ماده 

است زمین پروژه را بدون معارض روزمینی و زیرزمینی به آزمایشگاه تحویل دهد بطوري که دستگاه حفار و سایر کارفرما موظف  - 1

باشند. در غیر اینصورت هرگونه هزینه مازاد و ضرر و زیان (نظیر استفاده از جرثقیل یا . ...) به تجهیزات مورد نیاز، قابلیت استقرار داشته 

   عهده کارفرما می باشد.

  است زمین پروژه را جهت انجام عملیات حفاري بصورت مناسب و بدون آب گرفتگی به آزمایشگاه تحویل دهد.کارفرما موظف  -2

  مورد نیاز جهت انجام عملیات حفاري را فراهم نماید.کارفرما موظف است آب و برق  - 3

  کلیه مجوزهاي قانونی و شهرداري جهت اجراي پروژه را اخذ نماید.کارفرما موظف است  - 4

آن را به آزمایشگاه تحویل نماید،  کارفرما متعهد است مبالغ مربوط به ارزش افزوده را به حساب شرکت آزمایشگاه واریز و فیش -5

  .رارداد به سازمان تحویل می نمایدفیش مربوطه را به همراه ق آزمایشگاه
  

 :مدیر عامل آزمایشگاه:                                                                               نماینده کارفرما

 

 

 



 

 

  قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک 

  ( نمونه پیشنهادي )

�ر�:�ر�:   

�ماره:�ماره:   
  

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

 ES/FR/111/01  2از  2صفحه 

 

  

و در نظر گرفتن شرایط منطقه و قضاوت صحیح  الزمآزمایشگاه موظف است با انجام آزمایش هاي : تعهدات آزمایشگاه - 6ماده 

براي کنترل به سازمان  تهیه واز سازمان نظام مهندسی گیالن، و دستورالعمل هاي صادره  7مهندسی، گزارش نهایی را مطابق مبحث 

   د.شام شده به عهده آزمایشگاه می بامسئولیت آزمایش هاي انج ، صحت وکفایتنماید. ح الارائه و در صورت لزوم اص

  . بل به سازمان کتباً اعالم نمایندکارفرما و آزمایشگاه موظف هستند که روز عملیات حفاري را حداقل یک هفته ق – 7ماده 

  فسخ قرارداد:  –  8ماده 

  موارد فسخ قرار داد از طرف صاحب کار  -الف 

گردد. مرجع تشخیص دهنده  مید فسخ چنانچه شرکت خدمات آزمایشکاهی به هر یک از تعهدات خود عمل نکند قراردا - 1

 . ازمان نظام مهندسی استان می باشدس

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

 .گاهی ورشکسته و یا شرکت منحل شودشرکت خدمات آزمایش - 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 ین قرارداد و واگذاري ملک به غیردر صورت موافقت شرکت خدمات آزمایشگاهی جهت ادامه کار با شرایط هم -2

ع رسانی آن به ، ضمن تنظیم قرار داد جدید و اطالاهیلک جدید و شرکت خدمات آزمایشگموظف به ایجاد رابطه الزم بین ما

 .سازمان خواهد بود

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

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

  . ازمان نظام مهندسی استان می باشدمرضی الطرفین س

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

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

ماده  11........... منعقد و در ..................................... و در محل .....................................این قرارداد در مورخه :  دنسخه هاي قراردا  -11ماده 

را و الزم که مفاد آن براي طرفین الزم االجو سه نسخه که هر یک از سه نسخه ارزش واحد دارند و به رویت و امضاء طرفین رسیده 

  . االتباع می باشد

  

 

 

 

 :مدیر عامل آزمایشگاه:                                                                               نماینده کارفرما

  

 

 


