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 به نام خدا

 قرارداد پیمانکاري

 

ي جنـوب اتوبان سـتار -تهرانبه آدرس  احمد خداییبه نمایندگی آقاي  بلند پایهاین قرارداد ما بین شرکت 
کـه  44697438تلفن  مجتمع فرهنگی رفاهی اکباتان 2کارگاه پارکینگ طبقاتی شماره 2بعد از ورودي فاز 

 تهرانره از صاد 18262به شماره شناسنامه  حسنفرزند  صادقپور داودمنبعد کارفرما نامیده می شود و آقاي 
تلفـن  4اکباتـان خیابـان شـهید عموئیـان کوچـه صـلح پـرور پـالك به آدرس  0034764895به کد ملی 

 که منبعد مشاور نامیده می شود به شرح مفاد ذیل منعقد می گردد. 09121252386و  44643638

 موضوع قرارداد: – 1ماده

فیـت نتـرل کیرداد عبارت است از ارائه خدمات مشاوره اي جهت بررسی و تعیـین مطلوبیـت و کموضوع قرا
مستقر در  به آدرس فوق بطوریکه آزمایشگاه 2پارکینگ طبقاتی شمارهکارهاي خاکی و بتنی در محل کارگاه 

حـت تو  کارگاه آزمایشگاهی است که به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرائی در کارگاه مسـتقر مـی شـود
ل کیفیـت هدایت مشاور ژئوتکنیک و هماهنگ با دستگاه نظارت مقیم عهده دار انجام آزمایشگاه هاي کنتـر

 براساس استانداردها و منطبق با مشخصات فنی طرح مربوطه می باشد.

 مدت قرارداد: – 2ماده 

ابـل د کارفرمـا قمی باشد که در صـورت صـالحدی 31/06/1391لغایت  01/11/1390مدت قرارداد از تاریخ 
 تمدید خواهد بود.

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: – 3ماده

 ریال336،800،000و در مجموع ماهانه )ریال و صد هزار چهل و دو میلیون ( ریال42،100،000مبلغ قرارداد
رائـه می باشد که در پایان هر ماه طبق صورت وضـعیت ا )ریال و هشتصد هزار میلیون سیصدو سی و شش(

قـره چـک مالیات طی یک ف %5اینده کارفرما(واحد فنی) و پس از کسر وسط مشاور و پس از تائید نمشده ت
 یک ماهه به مشاور پرداخت خواهد شد.

 ) قرارداد می باشد.1براي انجام آزمایشات موضوع ماده( و مقطوع: مبلغ مذکور  1تبصره 
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) ، 4مـاده( 4-2و بنـد ) 1از موضـوع مـاده(: در خصوص موارد آزمایش مورد نیاز کارفرمـا ، خـارج  2تبصره 
 آزمایشات مورد نظر با قیمت توافقی طرفین قابل اجرا خواهد بود.

 : تعهدات مشاور 4ماده

بر  ار می نماید نسبت به نوع کار و وضعیت محل کار کامل دارد و هرگونه ادعاي بعدي مبنی) مشاور اقر1-4
 طرف وي پذیرفته نخواهد بود.شرایط سختی کار و وضعیت نامطلوب محل کار از 

فهرست بهاي ژئوتکنیک مقدمه فصل پنجم  3و2این قرارداد بر اساس بند  ) حدود خدمات ارائه شده در2-4
 براي عملیات خاکی و بتنی می باشد. 1387و مقاومت مصالح سال 

) قـرارداد انجـام 1) مشاور متعهد و ملزم می باشد که هرگونه آزمایش مورد نیاز کارفرما را طبـق مـاده(3-4
 دهد.

 ائر نماید.هد و ملزم می باشد که هر موقع کارفرما در کارگاه بتن ریزي دارد را آزمایشگاه را د) مشاور متع4-4

ج و بـا ) قرارداد را مطابق با استاندارهاي رای1هد و ملزم می باشد کلیه خدمات موضوع ماده() مشاور متع5-4
 انجام دهد.پردازان مهردانا نظارت مقیم مهندسین مشاور 

یـی کـافی بـراي انجـام مشاور اذعان می دارد که داراي امکانات و تشـکیالت الزم و تـوان فنـی و اجرا) 6-4
 ) قرارداد را دارد بطوریکه بتواند نیاز کارفرما را انجام دهد.1خدمات موضوع ماده(

ی کارفرما تمام یـا قسـمتی از ایطی نمی تواند بدون موافقت کتبو تحت هیچ شر) مشاور به هیچ عنوان 7-4
 موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.

ار کان دارد که نسبت به جمیع قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی و حفاظتی دائمی ) مشاور اذع8-4
ه و قوانین موضوعه کشور آگاهی کامل دارد و مسئولیت اجـراي مقـررات مـذکور در خصـوص پرسـنل بعهـد

 باشد.مشاور می 

نظـر نـاظر مقـیم توسـط ) چک بتن شکن بطور متناوب هر چهار ماه بکبار طبق استاندارد مربوطه و با 9-4
 مشاور ژئوتکنیک کنترل می شود.

 تعهدات کارفرما: – 5ماده 
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ي دو حل مناسبی براي استقرار آزمایشگاه در کارگاه در اختیارات مشاور خواهد گذاشت و غذا) کارفرما م1-5
 رسنل آزمایشگاه را نیز تامین خواهد نمود.نفر از پ

 ) قرارداد می باشد.3) کارفرما متعهد و ملزم به پرداخت حق الزحمه مشاور بر حسب ماده(2-5

ط د نیاز آزمایشگاه مستقر در کارگاه به تعداد یک نفر بصورت تمـام وقـت و بـا هزینـه توسـ) کارگر مور3-5
 کارفرما تامین خواهد شد.

 فسخ قرارداد: شرایط – 6ماده 

رایط مطلـوب مطـابق شـداده شود که مشاور توانایی انجام کـار بـا کیفیـت هرگاه حین اجراي کار تشخیص 
ی باشـد بـا ما مجاز مـمندرج در قرارداد را ندارد و یا اکیپ الزم براي انجام کارها را تامین نمی نماید ، کارفر

ا به هر ردامه کار افسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید و  اخطار قبلی یک روزه راساً نسبت به تعطیل آزمایشگاه و
ز محـل اکس که صالح بداند واگذار نماید، در این صورت خسارات وارده به کارفرمـا توسـط وي محاسـبه و 

 مطالبات مشاور تامین خواهد شد.

 حل اختالف: – 7ماده 

 ر نشـده اسـتردي که در قـرارداد منظـومفاد قرارداد و یا موادر صورت بروز هرگونه اختالف ناشی از تفسیر 
لطـرفین اابتدا موضوع اختالف بصورت توافقی بین طرفین حل و فصل می گردد در غیر این صورت نظر داور 

 مالك عمل خواهد بود.

 خاتمه قرارداد: – 8ماده 

د . بـدیهی دهـ روز به قرارداد خاتمه 30کارفرما در هر زمان به صالحدید خود مجاز می باشد با اعالم کتبی 
حسـاب  ) قـرارداد تسـویه3است در این صورت با مشاور بر حسب کارهاي انجام شده مورد قبول طبق ماده(

 خواهد شد.

 ضاء گردید.نسخه که هر یک از نسخ حکم واحد دارد، تنظیم و ام 4ماده و دو تبصره در  8این قرارداد در 

 

 کارفرما: مشاور:
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