
 ی کارفرماکارفرما یا نماینده

 نام و امضا

 شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی

 نام و امضا

 

 قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی

 بتنصات برداری و آزمون شکست و مشخنمونه

 تاریخ قرارداد: ی قرارداد:شماره

 .طرفین قرارداد: 1ی ماده

 گردد:زیر منعقد می آزمایشگاهی و کارفرما بر اساس مشخصات شرکت خدمات فنی وبین 139/     /      این قرارداد در تاریخ 

 نشانیبه  ◯کارفرما ینماینده ◯ارفرماک عنوانه ب                                                            خانم/ شرکت /آقایکارفرما: 

 

             و تلفن ثابت                             و تلفن همراه                             کدملی دارای 

به ی                      پروانه شماره و دارای              به شماره ثبت                                       :آزمایشگاهی شرکت خدمات

 و به نشانی                                                   یمدیر عامل

 .قرارداد شرکت نامیده می شود که در اینن                          و شماره تلف

 .: موضوع قرارداد2ی ماده

 شخصات:مبا  بتن پروژهگیری و نگهداری و شکست های تعیین اسالمپ و نمونهانجام آزمایش

 ؛مترمربع         قف، زیربنا:   س        تعداد سقف:            :                 پالک ثبتی            کد نوسازی:                 

 نام مالک:                                                  نام مجری:

 نشانی و تلفن مجری:

 نام و تلفن ناظر:

و  یخراسان رضو های صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمانمقررات ملی ساختمانی ایران و دستورالعمل 9 بحثم مطابق با

 .سازمان به دهیگزارش یهای وحدت رویهبر اساس فرم آن یارائه
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 : شرح خدمات.3ی ماده

 نمونه کل تعداد شرح

   هو در مجموع تعداد            نمون شمع: به تعداد         و حجم برآوردی بتن              مترمکعب

  مونهن            و در مجموع تعداد فونداسیون: به مساحت           مترمربع و حجم برآوردی بتن              مترمکعب

  مونهن ف     برای هر سق  و سقف: به مساحت           مترمربع و حجم برآوردی بتن              مترمکعب در هر سقف

  ونهقه     نمبرای هر طب و هر طبقه مترمربع و حجم برآوردی بتن              مترمکعب     دیوار برشی یا حایل: به مساحت      

  و برای هر طبقه     نمونه ستون: به طول کل         متر در هر سقف

  و برای هر طبقه     نمونه تیر و پوتر: به طول کل         متر در هر سقف

  جمع کل

 باشد:مورد نیاز بر اساس جدول زیر میی تبصره: مقدار کمینه

و شمع فونداسیون نوع سازه  تیر )پوتر( ستون دیوار بتنی سقف و دال 

 قاب فوالدی

 30به ازای هر تا 

ریزی مترمکعب بتن

در هر روز یک 

 سری

 یدر هر روز به ازا

مترمکعب  30هر تا 

 150یا تا  یزیربتن

مترمربع سطح برای 

یسر کهر سقف ی  

 یبه ازادر هر روز 

مترمکعب  30هر تا 

 150یا تا  یزیربتن

 یبرامترمربع سطح 

یسر کی سقفهر   

- - 

 قاب بتنی

از هر سقف یک 

سری مشروط به 

که طول کل این

های آن سقف ستون

متر بیشتر  50از 

 نباشد

از هر سقف یک 

سری مشروط به 

که طول کل این

تیرهای آن سقف از 

متر بیشتر  100

 نباشد
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 .مبلغ قرارداد: 4ی ماده

4-1-................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

 باشد.ی زمانی تعهدات مهندسان ناظر قانونی دخیل در پروژه میی تعهدات برابر با دورهائهی زمانی اردوره -4-2

 .ی مالک استی آزمایشگاه و ارزش افزوده به عهدهعهدهنی شامل بیمه، مالیات تکلیفی بهکسور قانو -4-3

، مراتب ریزیزمان بتن ور آزمایشگاه درر صورت عدم اطالع رسانی به موقع توسط مالک یا عدم امکان هماهنگی برای حضد -4-4

 .گرددبه صورت کتبی به سازمان اعالم می

 .تعهدات کارفرما: 5یماده

آزمایشگاه  ولین میکسر بهریزی و یک ساعت قبل از ورود اساعت قبل از روز بتن 24کارفرما / مجری موظف هستند  -5-1

 .گرددمیاین موضوع توسط ناظر سازه کنترل  رسانی نماید.اطالع

 .گیری آماده نمایدریزی را برای نمونه، محل بتنبا هماهنگی ناظر و مجری پروژهکارفرما موظف است  -5-2

 .یشگاه قراردهدگیری، یک کارگر ساده با فرغون را در اختیار آزماکارفرما موظف است در زمان نمونه -5-3

آزمایشگاه  ط تعیین شده توسط، در شرایساعت 22حداکثر و  16های گرفته شده را حداقل گردد نمونهکارفرما متعهد می -5-4

 .آزمایشگاه تحویل دهد ینگهداری نماید و به نماینده

به  جایگزینهای آزمایش یگیری به موقع، هزینهرسانی به موقع توسط مالک/مجری و عدم نمونهدر صورت عدم اطالع -5-5

 .باشدمالک می یعهده

 .تعهدات آزمایشگاه: 6یماده

 .ریزیحضور تکنسین با تجهیزات الزم از ابتدا تا انتهای بتن -6-1

هندس متوسط  سازمان« برداری و آزمایش تعیین مقاومت بتندستورالعمل نمونه»، با توجه به گیریزمان و محل نمونه -6-2

 .شودمی در صورت عدم حضور، توسط آزمایشگاه تعیین ناظر و
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آزمایشگاه،  ، حمل به محلانجام آزمایش اسالمپ و دستورالعمل سازمان نظام مهندسی، 9نمونه گیری مطابق مبحث  -6-3

 .سازمان هایگزارش در قالب فرم یانجام آزمایش مطابق استاندارد و ارائه نگهداری در شرایط استاندارد،

 ایشگاه و مهندس ناظر یا مجریتکنسین آزم یدارای آرم شرکت و امضا( sampleها باید دارای برگ آزمونه )کلیه آزمونه -6-4

 .صالح یا مالک باشدذی

روز با دستور مهندس ناظر  90رای بروز برای سه نمونه و در صورت نیاز  28برای دو آزمونه و  7در سن  هانتایج آزمایش -6-5

 .گرددمی تهیه و ارائه ،برای یک آزمونه

 تهکنار گذاشیا  شده زه شکستهو با دستور کتبی ناظر سا گردددر آزمایشگاه نگهداری می روز 90سن شاهد تا  ینمونه -6-6

 .شودمی

 .شودارفرما یا مجری تحویل کساعت در دو نسخه  48و حداکثر ظرف ها باید به صورت هر مرحله زارشگ -6-7

 .گرددنسخه با ارزش یکسان تنظیم می سهماده و در  6قرارداد در این 


