
 بسمه تعالی                                                     تاریخ:                                                                  

 شماره:                           آزمایشگاهی بتن         قرارداد خرید خدمات                                                    

 طرفین قرارداد. -1ماده

.......... این قرارداد در تاریخ ............. بین آقای .................. بعنوان نماینده کارفرما به آدرس ...............................
ر این قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت خدمات همراه ....................که ددملی ................... و تلفن وک

 آزمایشگاهی .............................به شماره ثبت ............ به نمایندگی مدیر عامل شرکت آقای . ............... که در این
 قرارداد شرکت نامیده می شود ،منعقد می گردد.

 موضوع قرارداد. -2ماده

با مالکیت آقای/خانم...................... پالک ثبتی        فلزی        با اسکلت بتنیپروژه .......طبقه  بتن  آزمایشاتانجام 
................................مطابق با ... واقعوپروانه ساختمانی شماره..................مورخ........................................ 

 ارائه آن بهو  ایران و دستورالعمل های صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان لی ساختمانیمقررات م9مبحث 
 سازمان.

 مهندس ناظر سازه ............................و مجری ذی صالح ................................ می باشد.

 شرح خدمات. -3ماده 

 تعداد ........ سری نمونه                                                       فونداسیون:    -1
 تعداد........سری نمونه در کل طبقات.   ستون ها:       تعداد......... سری نمونه در هر طبقه        -2
 تعداد........سری نمونه در کل طبقات.    دیوار برشی:   تعداد......... سری نمونه در هر طبقه       -3
 تعداد........سری نمونه در کل طبقات.    سری نمونه در هر طبقه       ها:       تعداد.........  سقف -4
 .ساختمانتعداد........سری نمونه در کل          جمع کل                                                      -5

 مبلغ قرارداد. -4ماده 

  به ازاء هر سری نمونه گیریم و دستورالعمل های نظا9مبلغ قراداد برای نمونه گیری ،انجام آزمایشات الزم مطابق مبحث 
باشد  می ...........لایر (..... )...........لایرو مجموعا............... ...................لایر )............................لایر(

 43ودرصد بعدی پس از انجام یک سوم کل نمونه گیری ها  33. نگام عقد قرارداد پرداخت می گردددر ه درصد آن33که
مطابق تعرفه های به ازاء هر سری  دادر)حداکثر مبلغ قراسویه می گردد.درصد نهایی پس از انجام دو سوم نمونه گیر ها ت

 ابالغی سازمان نظام مهندسی در زمان عقد قرارداد می باشد(.

 مدت قرارداد و سایر موارد. -5ماده 

پس از انقضا از زمان عقد قرارداد است. اولیه درصد مدت اعتبار پروانه ساختمانی 63اعتبار این قرارداد مدت زمان  -1
 مدت قرارداد ، با همین شرکت قرارداد جدید با تعرفه های ابالغی در زمان عقد قراردادجدید بسته می شود.

 تکلیفی و سهم سازمان بعهده آزمایشگاه و ارزش افزوده به عهده مالک است. کسورات قانونی شامل مالیات -2
نجام اهزینه ی عادی یا تعطیل ، صبح رو زها6تا  22طیل رسمی و ساعت در صورت انجام آزمایش در روزهای تع -3

 درصد افزایش می یابد. 23آزمایش 
گی برای حضور آزمایشگاه در زمان بتن در صورت عدم اطالع رسانی به موقع توسط مالک یا عدم امکان هماهن -4

 ریزی ، مراتب به صورت کتبی به سازمان اعالم می گردد.
 لایر به مبلغ قرارداد اضافه میگردد. 533333درصورت مراجعه آزمایشگاه و آماده نبودن شرایط انجام آزمایش مبلغ  -5

 تعهدات کارفرما. -6ماده 

ساعت قبل از روز بتن ریزی و یک ساعت قبل از ورود اولین میکسر به  24 هستندموظف / مجری کارفرما  -1
 این موضوع توسط ناظر سازه کنترل می گردد.آزمایشگاه اطالع رسانی نماید.

 کارفرما موظف است با هماهنگی ناظر و مجری پروژه ، محل بتن ریزی را برای نمونه گیری آماده نماید. -2
 را در اختیار آزمایشگاه قراردهد. ه گیری ، یک کارگر ساده با فرغونکارفرما موظف است در زمان نمون -3
ساعت ، در شرایط تعیین شده توسط  22و حداکثر  16متعهد می گردد نمونه های گرفته شده را حداقل کارفرما  -4

 آزمایشگاه نگهداری نماید و به نماینده آزمایشگاه تحویل دهد.
و عدم نمونه گیری به موقع ، هزینه آزمایشات جایگزین توسط مالک /مجری در صورت عدم اطالع رسانی به موقع  -5

  باشد. به عهده مالک می



 تعهدات آزمایشگاه. -2ماده 

 حضور تکنسین با تجهیزات الزم از ابتدا تا انتهای بتن ریزی. -1
ه تعیین زمان و محل نمونه گیری توسط مهندس ناظر تعیین می گرددودر صورت عدم حضور ، توسط آزمایشگا -2

 میشود.
، حمل به محل  ،انجام آزمایش اسالمپو دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی 9نمونه گیری مطابق مبحث  -3

ه گزارش در قالب فرمت های آزمایشگاه ، نگهداری در شرایط استاندارد،انجام آزمایش مطابق استاندارد و ارائ
 .سازمان

ل( دارای آرم شرکت و امضا تکنسین آزمایشگاه و مهندس ناظر یا مجری کلیه آزمونه ها باید دارای برگ آزمونه )سمپ -4
 ذی صالح یا مالک باشد.

روزه یا در سنین دیگر مطابق با دستور کتبی ناظر سازه ،تهیه و ارائه  22و  2نتایج آزمایشات در دو نوبت در سن  -5
 می گردد.

 و با دستور کتبی ناظر سازه شکسته می شود.روز در آزمایشگاه نگهداری می گردد 93حداقل یک نمونه شاهد تا  -6
 تحویل گزارش به کارفرما پس از تسویه مرحله ای . -2

 نسخه های قرارداد. -2ماده 

 .سخه با ارزش یکسان تنظیم می گرددن دوماده و در  هشتقرارداد در 

 

 مدیر عامل آزمایشگاه:                   نماینده کارفرما:                                                                 


