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 شماره:                                   جوشآزمایشگاهی قرارداد خرید خدمات                                                  

 طرفین قرارداد. -1ماده

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

و پروانه ساختمانی  با مالکیت آقای/خانم...................... پالک ثبتی ..................ش پروژه .......طبقه جوآزمایشات انجام 
واقع در ...........................................................مطابق با مبحث  شماره .................. مورخ ...................... 

 ارائه آن بهو  ایران و دستورالعمل های صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ساختمانی مقررات ملی11
 سازمان.

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

 

 شرح خدمات. -3ماده 

 با زیر بنای ........متر مربع و ........طبقه به شرح زیر می باشد: تعدادسری آزمایشات جوش برای پروژه

 با هزینه واحد ....................لایر  و مجموع ...................لایر  PT,VTتعداد..........اکیپ روزآزمایشات   -1
 و مجموع ...................لایربا هزینه واحد ....................لایر    MT,VTتعداد..........اکیپ روزآزمایشات  -2
 با هزینه واحد ....................لایر  و مجموع ...................لایر  UT,VTتعداد..........اکیپ روزآزمایشات  -3
 (جمع کل : تعداد............... اکیپ روزو هزینه کل .......................لایر ).................................لایر -4

 تبصره تعریف اکیپ روز مطابق دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی است.

 مبلغ قرارداد. -4ماده 

 است. 3م و ارائه گزارش مطلبق ماده و دستورالعمل های نظا11مبلغ قراداد برای انجام آزمایشات الزم مطابق مبحث 
درصد  41و اکیپ روزهادرصد بعدی پس از انجام یک سوم کل  31. در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد درصد آن31که

مطابق تعرفه های ابالغی به ازاء هر سری  دادر)حداکثر مبلغ قراسویه می گردد.ت اکیپ روزهانهایی پس از انجام دو سوم 
 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  61اعتبار این قرارداد ن مدت زما -1
 مدت قرارداد ، با همین شرکت قرارداد جدید با تعرفه های ابالغی در زمان عقد قراردادجدید بسته می شود.

 ه و ارزش افزوده به عهده مالک است.کسورات قانونی شامل مالیات تکلیفی و سهم سازمان بعهده آزمایشگا -2
 هزینه بازدید مجدد)بیش از دو بار با تایید مهندس ناظر سازه( ، پنجاه درصد هر اکیپ روز می باشد.  -3
 هزینه آزمایشات در روزهای تعطیل رسمی ، بیست درصد باالتر از مبلغ هر اکیپ روز است. -4
امکان هماهنگی برای حضور آزمایشگاه ، مراتب به در صورت عدم اطالع رسانی به موقع توسط مالک یا عدم  -5

 صورت کتبی به سازمان اعالم می گردد.
 لایر به مبلغ قرارداد اضافه میگردد. 511111درصورت مراجعه آزمایشگاه و آماده نبودن شرایط انجام آزمایش مبلغ  -6

 تعهدات کارفرما. -6ماده 

 رسانی نماید.ساعت قبل به آزمایشگاه اطالع  24کارفرما موظف است  -1
قطعات را برای آزمایش آماده سازی نماید.رنگ کردن و کارفرما موظف است با هماهنگی ناظر و مجری پروژه ،  -2

 نصب قطعات بدون هماهنگی با آزمایشگاه ممنوع است.
 دپوی قطعات به گونه ای انجام گردد که امکان انجام آزمایش وجودداشته باشد. -3



اطالع رسانی هزینه های مربوط به نصب داربست وسکو برروی قطعات نصب شده در صورت قصور پیمانکار در  -4
 به عهده کارفرما است. در این حالت هزینه انجام آزمایشات بیست و پنج درصد افزایش می یابد.

 تعهدات آزمایشگاه. -7ماده 

قطعات وسایر موارد مرتبط با های الزم به اکیپ جوشکاری در مورد نحوه صحیح جوشکاری ،دپوی یی  ارائه راهنما -1
 آزمایشات جوش .

 .در زمان مقرر برای انجام آزمایشاتحضور تکنسین با تجهیزات الزم  -2
و ارائه گزارش در قالب فرمت های و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی  11مطابق مبحث  انجام آزمایشات  -3

 سازمان .
 تحویل گزارش به کارفرما پس از تسویه مرحله ای . -4

 نسخه های قرارداد. -8ماده 

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

 

 نماینده کارفرما:                                                                مدیر عامل آزمایشگاه:                     


