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 قرارداد خرید خدمات مهندسی مکانیک خاک وپی                               شماره:                                            

 طرفین قرارداد. -1ماده

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

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

 موضوع قرارداد. -2ماده

انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه .......طبقه با مالکیت آقای/خانم...................... پالک ثبتی .................. واقع در 
ایران و دستورالعمل های صادره  مقررات ملی ساختمانی7با مبحث  ...........................................................مطابق

 و اخذ تاییدیه از آن سازمان. از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

بنا بر اظهارکارفرما پروژه دارای زیر زمین می باشد    نمی باشد   . تعداد طبقات زیر زمین.....طبقه وکد ارتفاعی آن 
 ..است.......

 مبلغ قرارداد. -3ده ما

و دستورالعمل های نظام و تهیه گزارش و گرفتن تاییدیه ،  7مبلغ قراداد برای نمونه گیری ،انجام آزمایشات الزم مطابق مبحث 
گرددو  ی...................لایر )........................................لایر(می باشد که نیمی از آن در هنگام عقد قرارداد پرداخت م

دادمطابق تعرفه های ابالغی سازمان نظام ر)حداکثر مبلغ قرانیمی دیگر در هنگام تحویل گزارش به مالک تسویه می گردد.
 مهندسی در زمان عقد قرارداد می باشد(.

 مدت قرارداد و سایر موارد. -4ماده 

با نظارت آزمایشگاه صورت  لک وتوسط مابه هزینه وودستورالعمل های سازمان ،7انجام حفاری مطابق مبحث  -1
 گیرد. می

 روز( 30ی باشد.)حداکثر رش .....روز پس از اتمام حفاری ممدت زمان ارائه گزا -2
 کسورات قانونی شامل مالیات تکلیفی و سهم سازمان بعهده آزمایشگاه و ارزش افزوده به عهده مالک است. -3
 زمایشگاه اجرا نماید.کارفرما متعهد می گردد تعداد و عمق گمانه ها مطابق دستور آ -4
کارفرما نسخه ای از پالن و نمای پروژه تایید شده توسط مهندس معمار را در اختیار آزمایشگاه قرار می دهد  -5

 اظهار کتبی مالک مورد قبول است. یمعمار وجود نقشه.درصورت عدم 
ام شده توسط کارفرما ، انجام نمونه گیری توسط آزمایشگاه صورت می گیرد . در صورت استفاده از حفار استخد -6

 آموزش الزم توسط آزمایشگاه به حفار ارائه می گردد.
 می باشد. یهاز زمان پرداخت اول شش ماهمدت اعتبار این قرارداد حداکثر  -7

 ارائه گزارش. -5ماده 

نهایی  آزمایشگاه موظف است با انجام آزمایش های الزم و در نظر گرفتن شرایط منطقه و قضاوت صحیح مهندسی، گزارش
تی خاک،مدول عکس العمل خاک،ضریب مشامل تشریح وضعیت الیه های خاک،تعیین سطح آب زیرزمینی،پارامترهای مقاو

ارائه گزارش زمین شناسی و لرزه خیزی،تعیین ضریب فشار جانبی خاک ، مشخصات شیمیایی خاک،ارائه لوگ های گمانه ها،
اک و نوع زمین،تعیین نوع سیمان مصرفی ، نیاز یا عدم نیاز به زه کشی و باربری مجاز خاک  و شمع ،تعیین طبقه بندی نوع خ

نماید و در صورت لزوم اصالح  وبرای کنترل به سازمان ارائه و دستورالعمل های صادره تهیه 7سایر موارد را مطابق مبحث 
 ه آزمایشگاه می باشد.آزمایش های انجام شده به عهدومسئولیت صحت  ،نمایدو به تایید سازمان برساند. کفایت 

 نسخه های قرارداد. -6ماده 

 ماده و در سه نسخه با ارزش یکسان تنظیم می گردد و نسخه سازمان نظام مهندسی ضمیمه گزارش می شود. ششقرارداد در 

 

 

 مدیر عامل آزمایشگاه:نماینده کارفرما:                                                                                     


