
 ی کارفرماکارفرما یا نماینده
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 قرارداد خرید خدمات آزمایشگاهی

 های غیرمخرب جوشبازرسی و آزمون

 تاریخ قرارداد: ی قرارداد:شماره

 .طرفین قرارداد: 1ی ماده

ساس مشخصات زیر آزمایشگاهی و کارفرما بر اشرکت خدمات فنی و بین 139/     /      این قرارداد در تاریخ 

 گردد:منعقد می

 ◯کارفرما ینماینده ◯کارفرما نعنواه ب                                                    خانم/ شرکت /آقایکارفرما: 

 نشانیبه 

  ثابت                و تلفن                         و تلفن همراه                             کدملی دارای 

 دارای شماره و                      به شماره ثبت                                       :آزمایشگاهی شرکت خدمات

 به نشانی                  و                                  یبه مدیر عاملی                      پروانه

 .قرارداد شرکت نامیده می شود که در این                         و شماره تلفن 

 .: موضوع قرارداد2ی ماده

 با مشخصات: پروژه غیرمخربهای آزمایش بازرسی و انجام

:        سقف، زیربنا:          :                          تعداد سقفپالک ثبتی کد نوسازی:                           

 ؛مترمربع

 نام مالک:                                                  نام مجری:

 نشانی و تلفن مجری:

 نام و تلفن ناظر:

م مهندسی های صادره از سازمان نظامقررات ملی ساختمانی ایران و دستورالعمل 11و  10 بحثم مطابق با

 .سازمان به دهیگزارش یهای وحدت رویهبر اساس فرم آن یو ارائه خراسان رضویساختمان 
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 : شرح خدمات.3ی ماده

 
VT PT یا MT UT 

 ستون

 های جوشهمه

محل اتصال تیر به ستون در تراز طبقات 

 ستونو اتصال ستون به کف

محل اتصال تیر به ستون در تراز طبقات و 

ستون در صورت اتصال ستون به کف

زی با جوش ساوجود جوش شیاری، تسمه

 شیاری

 - طبق دستور ناظر تیر

 اتصاالت نفوذی عرضی طبق دستور ناظر اتصاالت ستون

 جوش شیاری عرضی در صورت وجود اتصاالت هر سقف %10 اتصاالت تیر

 VTها پس از تایید ی جوشهمه هااتصاالت دستک
جوش شیاری در صورت وجود طبق 

 دستور ناظر

 تیرورق

شده درصورت سازیتسمههای وصله

های دوسر به درخواست ناظر، جوش

 ی ارتفاع تیرورقاندازه

های شده، جوشسازیهای تسمهوصله

ی ارتفاع تیرورق در صورت دوسر به اندازه

 وجود جوش شیاری

 VTها پس از تایید ی جوشهمه اتصاالت بادبند
جوش شیاری در صورت وجود طبق 

 دستور ناظر

 .مبلغ قرارداد: 4ی ماده

4-1- 

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

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

 باشد.وژه میانونی دخیل در پرقن ناظر اانی تعهدات مهندسزم یتعهدات برابر با دوره یزمانی ارائه یدوره -4-2

 .مالک است یوده به عهدهآزمایشگاه و ارزش افز یعهدههبمالیات تکلیفی  بیمه، کسور قانونی شامل -4-3
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. 
ه لحاظ ن جداگاناین قرارداد شامل حضور ناظر مقیم نبوده و درصورت نیاز به حضور ناظر مقیم مبلغ آ -4-4

 گردد.می

راتب م، ایشگاهکان هماهنگی برای حضور آزمر صورت عدم اطالع رسانی به موقع توسط مالک یا عدم امد -4-5

 .گرددبه صورت کتبی به سازمان اعالم می

 .تعهدات کارفرما: 5یماده

این  رسانی نماید.گاه اطالعآزمایشبه  انجام آزمایشساعت قبل از روز  24کارفرما / مجری موظف هستند  -5-1

 .گرددموضوع توسط ناظر سازه کنترل می

 .ایدآماده نمرا  یز قطعاتانجام آزمون و ن، محل با هماهنگی ناظر و مجری پروژهکارفرما موظف است  -5-2

های غیرمخرب، سطوح جوش باید از ها باید بدون سرباره تحویل آزمایشگاه شود. برای انجام آزمونی جوشهمه

سازی هآماد کارفرما موظف است با هماهنگی ناظر و مجری پروژه، قطعات را برای آزمایش پاشش عاری باشد.

 .نصب قطعات بدون هماهنگی با آزمایشگاه ممنوع است رنگ کردن و نماید.

 .راردهدقاختیار آزمایشگاه  ، یک کارگر ساده را درانجام بازرسی و آزمونکارفرما موظف است در زمان  -5-3

سکو برروی قطعات  وهای مربوط به نصب داربست هزینه ،رسانیقصور پیمانکار در اطالعدر صورت  -5-4

زایش رصد افبیست و پنج د های آن روزانجام آزمایش یکارفرما است. در این حالت هزینه یبه عهده شدهنصب

 .یابدمی

 .شدباداشته  ای انجام گردد که امکان انجام آزمایش وجوددپوی قطعات به گونه -5-5
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 .تعهدات آزمایشگاه: 6یماده

ی توجیهی با جوشکاران پیش از آغاز عملیات جوشکاری و ساخت و نیز کنترل برگزاری یک جلسه -6-1

 .صالحیت ایشان

 حضور به موقع بازرسان در محل پروژه. -6-2

گزارش در  یارائهو  ازمانس« جوش شیو آزما یبازرسدستورالعمل »انجام آزمایش و بازرسی با توجه به  -6-3

 .سازمان هایقالب فرم

 .شودتحویل کارفرما یا مجری سخه نساعت در دو  48و حداکثر ظرف ها باید به صورت هر مرحله زارشگ -6-4

ی، دستگاه فراصوت کر،ی مصالح و تجهیزات انجام خدمات آزمایشگاهی )مانند اسپری، متال مارتامین کلیه -6-5

 باشد.ی آزمایشگاه میدستگاه یوک و غیره( بر عهده

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


