
 

 

  
  
  كشي گاز قرارداد لوله

 ............... به نشاني ................. به نمايندگي ................. شركتمابين  ................ اين قرارداد در تاريخ
فرزند  .....................شود از يكطرف و آقاي  كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي ....................تلفن 

كه از طرف ديگر ................تلفن ..................ي و به نشان ..................به شماره شناسنامه  .....................
  . باشد شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و  الزم االجرا مي پيمانكار ناميده مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
هاي  هاي اجرائي و اجراي عمليات شبكه موضوع قرارداد عبارتست از طراحي، محاسبات، تهيه نقشه

براساس ضوابط و استانداردهاي شركت  ...........................گاز فشار قوي و فشار ضعيف داخلي پروژه 
  . شركت ملي گاز ايرانملي گاز ايران با كليه مصالح و اقالم مورد نياز و آزمايش نشتي مطابق ضوابط 

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان كه بدون ضميمه نمودن جزو اسناد قرارداد است -۲-۲
هايي كه در طول اجراي كار تنظيم و به امضاي طرفين  ها وتوافقنامه مشخصات فني و نقشه -۳- ۲

  . شود ارداد محسوب ميرسد كه جزو منضمات قر مي

  مبلغ  قرارداد -۳ماده 
درصد قابل افزايش يا كاهش  ۲۵گردد كه تا  بيني مي ريال پيش .........................مبلغ كل قرارداد حدوداً 

چنانچه حجم عمليات اضافه شده . باشد كه براساس نرخنامه پيوست قابل پرداخت خواهد بود مي
هاي جديد توافق شده  لذكر باشد نياز به تهيه و تنظيم الحاقيه با قيمتدرصد مبلغ فوق ا ۲۵بيش از 

  . فيمابين خواهد بود
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  مدت قرارداد -۴ماده 
  . مدت اجراي موضوع قرارداد به شرح ذيل خواهد بود

هاي گاز فشار ضعيف داخلي از تاريخ تأييد كيفيت اجناس و اقالم تهيه شده  اجراي شبكه -۱- ۴
  روز ....................... شركت گازتوسط مهندس ناظر 

هاي گاز فشار قوي پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت  اجراي شبكه -۴-۲
   روز ..................

تهيه اجناس و اقالم مورد نياز و حمل آنها به محل كار حداكثر يك هفته پس از امضاي  :تبصره 
  . پرداخت از كارفرما خواهد بودقرارداد توسط طرفين و دريافت پيش 

  نحوة پرداخت -۵ماده 
درصد كل مبلغ برآورد شده به عنوان پيش پرداخـت جهـت خريـد اجنـاس و اقـالم       ۳۵ - الف

  .مورد نياز پس از امضاي قرارداد
هاي گاز فشار ضعيف  درصد از شبكه ۵۰درصد كل مبلغ برآورد شده پس از اتمام  ۲۰ - ب 

  .داخلي
  . هاي گاز فشار ضعيف داخلي درصد كل مبلغ برآورد شده پس از اتمام كل شبكه ۲۵ -ج 
هاي فشار قوي و فشار ضعيف پس از متراژ  درصد باقيمانده پس از اتمام كل شبكه ۲۰ -د 

ها و شمارش دقيق شيرها و ساير اجناس و اقالم مصرفي به پيمانكار پرداخت  دقيق لوله
  )پس از اخذ تأييديه از شركت گاز(و تسويه حساب خواهد شد 

  . درصد بابت عوارض و ماليات كسر ميگردد ۵ -هـ
الزحمه كسر و در حساب  درصد از هر پرداخت حق ۱۰بابت تضمين حسن انجام كار معادل  - و 

  . شود سپرده نگهداري مي
پيمانكار در ازاء دريافت پيش پرداخت چكي به همان مبلغ به كارفرما ارائه و اين چك  : تبصره

هاي گاز فشار ضعيف به پيمانكار مسترد  پس از خريد كليه اجناس و اقالم مصرفي و اتمام شبكه
  . خواهد شد
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  تعهدات كارفرما -۶ماده 
  پروژه سريعتر چه جهت اجراي هر فيمابين حسن تفاهم چارچوب در پيمانكار پرسنل با همكاري - ۱- ۶
  . تهيه و تأمين آب، برق، تلفن مورد نياز پرسنل پيمانكار  -۶-۲
تعيين محل مسقف و محصور جهت انبار كردن اجناس و اقالم خريداري شده توسط پيمانكار  - ۳- ۶

  ها و محل آزاد براي انبار كردن لوله
و ماشين آالت پيمانكار در غياب پرسنل  حفاظت از اجناس و اقالم خريداري شده و ابزارها - ۴- ۶

  او و نيز پس از تعطيلي كارگاه
  پرداخت به موقع مطالبات پيمانكار -۶-۵
هاي سقف يا كف و يا ديوارهاي مجموعه  اجراي كليه كارهاي ساختماني از قبيل كندن بتن - ۶- ۶

  . گردد به استثناي سوراخكاريها كه توسط پيمانكار انجام مي

  ت پيمانكارتعهدا -۷ماده 
ها و مشخصات  باشد و كليه نقشه از كم و كيف آن كامالً مطلع مي بازديد و كار پيمانكار از محل - ۱- ۷

 فني مربوط به اجراي كار را رؤيت نموده است و كليه كارها را طبق نقشه و دستور كارها زير
  . نظر كارفرما بدون عيب و نقص انجام دهد

بايستي در تمامي مراحل كار در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده  پيمانكار مي -۷-۲
االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد حضور  تام

  . داشته باشد
ار به نفع چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانك -۷-۳

كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات قضايي لغو شده تلقي 
  . گردد مي

تواند بدون  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي -۷-۴
سه نياز به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجل

  . كاركرد كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد
در صورت هر گونه  پيمانكار متعهد است به رعايت دقيق برنامه زمان بندي اجراء عمليات و  - ۵- ۷
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  .تأخير كه ناشي از كار پيمانكار باشد، كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود
حق  پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما  -۶- ۷

  . االختيار خواهد داشت هرگونه اقدام را به هر شكل و به صورت تام
پيمانكار در حفظ و حراست اموال شركت مسئول است و در صورت وجود كمي و كاستي  - ۷- ۷

  . پيمانكار مسئول پاسخگويي و جبران است
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع  -۷-۸

بدون مجوز يا افرادي را كه به نحوي از حق كاركردن محروم ) افغاني(بيگانه خارجي 
هستند رادارد و كارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني 

  . دن نداردبراي كار كر
گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل وي بنا  پيمانكار ملزم مي  - ۹- ۷

ساعت از اعالم مسئولين  ۴۸به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد، حداكثر ظرف مدت 
  . كاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و به جاي آنها افراد مورد تأييد را بكار گمارد

در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء  -۷-۱۰
آن را بعهده  حقوقيهاي مالي و  فرم گزارشات حادثه به وزارت كار و همچنين كليه جنبه

  . خواهد داشت
كه پرسنل پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود  - ۱۱- ۷

خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي نمايند تا پرسنل دچار حادثه ناشي از 
  .مقررات ملي ساختمان نيز اجباري مي باشد ۱۲ضمناً رعايت مبحث . كار نگردند

نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۱۲- ۷
  . ط به دفتر كارگاه تحويل نمايدمربو

رعايت كليه اصول آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني و همچنين مبحث هفدهم  -۷-۱۳
  . باشد مقررات ملي ساختمان از طرف پيمانكار الزامي مي

  مشخصات فني -۸ماده 
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با توجه به خطرات ناشي از گاز و به منظور ايمني كامل مجموعه و نيز پيشگيري از هر گونه سوانح 
گردد تحت هيچ شرايطي تغييرات  احتمالي به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبيعي كارفرما متعهد مي

يگري هاي گاز اجرا شده توسط پيمانكار را توسط شخص ثالث يا شركت د جزئي يا كلي در شبكه
هاي اجرا شده را به خود پيمانكار محول  نداده و هر گونه تغييرات جزئي و كلي احتمالي در شبكه

 ضمناً تأكيدات الزم را به ساير گروههاي كاري از قبيل گروه ساختماني، تأسيسات برق و. نمايد
يا تغييراتي را  بعمل آورد كه هنگام اجراي كارهاي خود به هيچ وجه عمليات جابجايي..... مكانيك و 

  . هاي گاز انجام شده بعمل نياورد در لوله كشي

  . نكاتي كه بايد در اجرا  لوله كشي گاز رعايت شود -۹ماده 
با استفاده ) اينچ ۴(ميليمتر  ۱۰۰و بزرگتر بر روي لوله تا قطر ) اينچ ۲(ميليمتر  ۵۰نصب شير  - ۱- ۹

  . باشد از تبديل مجاز مي
  .ال رونده بايد كامالً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نمايداي با هاي لوله بست -۹-۲
هاي روكار از سطح زمين در خارج از ساختمان بايد طوري تعيين شود كه از  ارتفاع لوله -۹-۳

  . صدمات خارجي محفوظ بماند
بايد با كند،  عبور مي) در، پنجره يا شيشه(در مواردي كه لوله از داخل ديوار، چارچوب  -۹-۴

  . نصب غالف از ساييدگي لوله از طريق قاب در يا پنجره و يا شيشه جلوگيري به عمل آيد
درمواردي كه حفظ فاصلة . سانتيمتر باشد ۵هاي آب بايد حداقل  فاصلة لولة روكار تا لوله -۵ - ۹

  . فوق امكان پذير نباشد، بايد روي لوله گاز را نوارپيچي نمود
كند، بايد از پايين و باال به هواي  هاي عمودي ساختمان كه لولة گاز از آنها عبور مي كانال -۹-۶

عبور لولة گاز از . آزاد راه داشته باشد تا امكان جمع شدن گاز در آنها وجود نداشته باشد
  . داخل كانالهاي مربوط به هواكش، آسانسور، دودكش، تهويه و امثال آن مجاز نيست

فاصلة سيم . ولة گاز نبايد با سيم و كابل برق داخلي و خارجي ساختمان تماس داشته باشدل - ۷- ۹
  . سانتيمتر باشد ۵هاي گاز بايد حداقل  روكار، كليد و پريز برق با لوله

  . سانتيمتر باالتر از كليد و پريز برق نصب شود ۱۰شيرهاي گاز بايد در ارتفاع حداقل  -۹-۸
گيرند،  فقي و قائم روكار كه در معرض تغييرات حرارت قابل توجه قرار ميهاي ا كشي در لوله - ۹- ۹
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  . هاي كافي براي مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آيد بيني بايد پيش
هاي فيزيكي قرار گيرد، بايد با استفاده از غالف فلزي  در صورتي كه لوله در معرض ضربه - ۱۰- ۹

 ضمناً در صورت استفاده از. ربه به لوله جلوگيري نمودو يا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ض
 در صورت استفاده از غالف. غالف بايد در دو سر لوله، الستيك مسدود كننده تعبيه گردد

  . توان فضاي بين لوله و غالف را از مواد عايقي مانند قير هم پر نمود مي
سطح  تر از ايد از ارتفاعي پايينعبور لولة گاز به صورت افقي از پشت دستگاه گاز سوز ب - ۱۱- ۹

 ۵۰در صورتي كه لوله گاز باالتر از دستگاه گازسوز قرار گيرد، بايد حداقل . شعله باشد
  . سانتيمتر از سطح شعله فاصله داشته باشد

كشي گاز به منظور رسيدن به پشت ساختمان از روي بام عبور كند،  در صورتي كه لوله - ۱۲- ۹
محل عبور لوله در روي بام بايد به نحوي باشد كه در معرض برخورد با اجسام خارجي 
و مسير عبور و مرور نباشد و در صورتي كه احتمال تماس طوالني لوله با آب باران و برف 

  .  وگيري از زنگ زدگي لوله به عمل آيدهاي الزم براي جل بيني وجود دارد بايد پيش

  كشي توكار لوله -۱۰ماده 
كشي توكار فقط بايد از اتصاالت جوشي بدون درز و با روش جوشكاري  در اجراي لوله - ۱- ۱۰

  . برق استفاده شود
  . جوشكاري بايد يكنواخت و عاري از نواقص ظاهري باشد -۲- ۱۰
هاي تأسيساتي و كابل برق در يك كانال عمودي  لههاي گاز باساير لو در صورتي كه لوله - ۳- ۱۰

ها و كابل برق فاصله  سانتيمتر با ساير لوله ۱۰هاي گاز حداقل به فاصلة  قرار گيرند، بايد لوله
  . داشته باشد

چنانچه لوله گاز در داخل كانال افقي مستقلي قرار داشته باشد، بايد اين كانال با ماسة خشك  - ۴- ۱۰
  . پر شود

  . هاي توكار از داخل و يا دهانه چاه آب و فاضالب ممنوع است عبور لوله -۵ - ۱۰
كند بايد با حفر كانال  محل عبور لوله در كف پاركينگ يا نقاطي را كه اتومبيل عبور مي -۶- ۱۰
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و پر كردن آن با ماسه يا نصب غالف فلزي محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقيم 
  . تومبيل بر روي آن جلوگيري گرددو يا لرزش ناشي از عبور ا

توان آن را با ماسه پر نمود،  ها در كانال مشتركي قرار دارد كه نمي اگر لولة گاز با ساير لوله - ۷- ۱۰
  . بايد داراي تهويه بوده و به هواي آزاد مرتبط باشد

هاي  شود، بايد از ساير لوله هاي گاز توكاري كه به وسيلة مصالح ساختماني پوشيده مي لوله - ۸- ۱۰
  . سانتيمتر فاصله داشته باشد ۱۰تأسيساتي و كابل برق حداقل 

كند، نصب غالف با قطر يك سانتيمتر  در مواردي كه لوله به طور قائم از سقف عبور مي - ۹- ۱۰
  . ت و دو انتهاي غالف بايد با الستيك مسدود شودبيش از قطر لوله الزامي اس

  ها كار  لوله عايق -۱۱ماده 
شوند بايد ابتدا چربي زدائي و زنگ زدائي گرديده و سپس با يك  هائي كه روي كار نصب مي لوله

  .اليه ضد زنگ و يك اليه رنگ روغني، رنگ آميزي شوند

  ها  توكار كار  لوله عايق -۱۲ماده 
شوند ابتدا بايد چربي زدائي و زنگ زدائي شده و سپس با رعايت  توي كار نصب ميهائي كه  لوله

  :مراحل زير نوار پيچي شوند
. زده شود) رنگ اوليه مخصوص نوارپيچي(قبل از اقدام به نوارپيچي بايد سطح لوله پرايمر  - ۱- ۱۲

پرايمرزني نيز  پرايمر قبل از مصرف بايد در ظرف مربوطه كامالً هم زده شود و پس از پايان
  . درب آن محكم بسته شود

پرايمرزني در هواي باراني، مه سنگين، در گرد و غبار و يا در شرايطي كه درجة حرارت  - ۲- ۱۲
  . درجه سانتيگراد باشد مجاز نيست+ ۵تر از  محيط پايين

ل يك در صورتي كه حلقه نوار در هنگام نوار پيچي به پايان برسد، نوار جديد بايد حداق - ۳- ۱۲
  . دور بر روي نوار قبلي پيچيده شود

  . در محل اتمام نوارپيچي بايد نوار سه دور روي هم پيچيده شود -۴- ۱۲
نوارپيچي  بايد صورت اين در باشد، انجام شده جوشكاري از ها قبل لوله نوارپيچي كه صورتي در - ۵- ۱۲
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  . هاو اتصاالت انجام شود ها و اتصاالت بوسيله نوار نرم مخصوص سرجوش سرجوش
گيرد،  در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و يا عبور از نقاطي كه در تماس با آب قرار مي - ۶- ۱۲

 ۵۰پيچي  بايد نوارپيچي با يك اليه اضافه انجام شده و جمعاً دو اليه نوارپيچي با روي هم
  . ددرصد صورت گير

  انواع اجناس مصرفي -۱۳ماده 
  . درجه يك مورد تأييد شركت ملي گاز ايران) مانيسمان(درز  ها از نوع بي لوله -۱- ۱۳
  . درز استاندارد كليه اتصاالت از نوع بي -۲- ۱۳
  .كليه نوارها از نوع آلتن يا مشابه خارجي با پرايمر همسو -۳- ۱۳
  .اپنژ  kitzاي از نوع  كليه شيرهاي دنده -۴- ۱۳
3"و ايراني براي سايز  112"و  114"كليه شيرهاي قفلي از نوع خارجي براي سايز  -۵- ۱۳

4.  
  . استيل ۱۵۰كالس  - كليه شيرهاي فلنجي و دفني از نوع آدكو -۶- ۱۳
تا ( كليه رگوالتورهاي كوچك از نوع گاز سوزان يا مشابه مورد تأييد شركت ملي گاز  -۷- ۱۳

  . و باالتر از نوع انگليسي يا آلماني) مترمكعب در ساعت۴۰ظرفيت 
  . كليه بستها از نوع بستيران -۸- ۱۳
  . هزينه پرتونگاري ازجوشها بعهده پيمانكار خواهد بود -۹- ۱۳

  قراردادموارد فسخ  -۱۴ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار - ۱- ۱۴
  عدم اجرا تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۲- ۱۴
  تأخير در شروع به كار بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ قرارداد -۳- ۱۴

  حكميت -۱۵ماده 
نه اختالف بين طرفين اين قرارداد موضوع از طريق حكميت حل و فصل در صورت بروز هرگو

  . باشد گردد و آخرين حكم مرضي الطرفين در اين قرارداد كارشناسان رسمي دادگستري مي مي
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  ۱۶ماده 
  .باشد نسخه تهيه شده و هر نسخه حكم واحد را دارا مي ۳تبصره و  ۲اين قرارداد در شانزده ماده و 

  

  كارفرما        پيمانكار                               
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  نرخنامه
1"لوله كشي گاز به قطرهاي 

  ريال .........................................................  به ازاء هر متر طول ۱"الي  2
  ريال ...................................................  به ازاء هر متر طول 112"و 114"لوله كشي گاز براي قطرهاي 

  ريال ....................................................................................  بازاء هر متر طول ۲"لوله كشي گاز به قطر 
12"كشي گاز به قطر  لوله   ريال ............................................................................  به ازاء هر متر طول  2
  ريال ..................................................................................  به ازاء هر متر طول ۳"كشي گاز به قطر  لوله

1"قطر هاي  نوارپيچي دو اليه به ازاء هر متر طول و هر اليه براي لوله
  ريال ...................  112"و  2

  ريال .......................۳"الي  ۲"هاي قطر  نوارپيچي دو اليه به ازاء هر متر طول و هر اليه براي لوله
1"اي از نوع ربع گرد سايز  تهيه و نصب شيردنده

3"و  2
  ريال .........................  ژاپن kitzاز نوع  4

  ريال ........................................................................  ۱"اي از نوع ربع گرد سايز  تهيه و نصب شيردنده
  ريال .........................................................  112"و 114"اي از نوع ربع گرد سايز تهيه و نصب شيردنده
  ريال .............................................................................  ۲"گرد سايز اي از نوع ربع تهيه ونصب شيردنده

3"تهيه و نصب شيرقفلي علمك سايزهاي 
  ريال ........................................................  هر عدد ۱"و  4

  ريال ...................................................  هر عدد 112"و  114"تهيه و نصب شيرقفلي علمك سايزهاي 
  ريال ............  هر عدد 112"و  114"تهيه و نصب شير فلنجي استيل با كليه متعلقات مربوطه سايز 
  ريال ..............................  هر عدد ۲"تهيه و نصب شير فلنجي استيل با كليه متعلقات مربوطه سايز 
12"تهيه و نصب شير فلنجي استيل با كليه متعلقات مربوطه سايز    ريال ................  هر عدد ۳"و  2

  مربوطه هرمترمكعب در ساعت با اتصاالت  ۲۰الي ۵ تهيه و نصب رگوالتورگاز به ظرفيت
  ريال   ........................................................................................................................................    عدد

  ريال .................................................مترمكعب در ساعت ۴۰تهيه و نصب رگوالتور گاز به ظرفيت 
  ريال ...............................  مترمكعب در ساعت ۱۵۰الي ۱۰۰تهيه و نصب رگوالتور گاز به ظرفيت 
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  ريال .............................................  مترمكعب در ساعت ۲۰۰تهيه و نصب رگوالتور گاز به ظرفيت 
  ريال .............................................  مترمكعب در ساعت ۵۰۰تهيه و نصب رگوالتور گاز به ظرفيت 

  ريال   ................   هاي اجرائي، ارائه به شركت ملي گاز و اخذ تأييديه نهايي طراحي، محاسبات، تهيه نقشه
پس از اتمام كار و ارائه به شركت ملي گاز و اخذ تأييديه ) ازبيلت(هاي اجرايي  تهيه نقشه

  ريال .......................................................................................................................................................  نهايي
  ريال ........................................  آزمايش نشتي مطابق ضوابط و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
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