
 

 

  قرارداد تابلو برق
به نشاني  ....................به نمايندگي  ...................في مابين شركت  ....................اين قرارداد در تاريخ 

به  ................. شود از يكطرف و شركت كه در اين قرارداد خريدار ناميده مي ..............تلفن  ...............
شود  مياز طرف ديگر فروشنده ناميده  .................تلفن  .................و به نشاني  .................نمايندگي 

  . گردد بشرح زير منعقد مي ...............دستگاه تابلو برق جهت پروژه  ...............جهت خريد 

  موضوع قرارداد -۱ماده 
مطابق با مشخصات فني كه به ...... ............پروژه  SCP , MPDدستگاه  ۲خريد : عبارتست از

  . باشد رؤيت فروشنده رسيده و مورد تأييد ايشان مي

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  استعالم بهاء فروشنده بهمراه مشخصات فني پيشنهادي -۲-۲
گردد  مشخصات فني خصوصي كه توسط خريدار يا نماينده خريدار به فروشنده ابالغ مي -۳- ۲

  . باشد برگ پيوست قرارداد مي ۳و در 
ريزي كشور و دستورالعملهاي  مشخصات فني عمومي و استاندارد سازمان مديريت و برنامه - ۴- ۲

باشد و بدون ضميمه نمودن جزء  ناظر و نماينده خريدار كه فروشنده از مفاد آن مطلع مي
  . يمه مالك عمل خواهد بودروشن نبود مشخصات ضم باشد كه در صورت ياسناد قرارداد م

  در خصوص معرفي نماينده فروشنده................. مورخ ................. نامه شماره  -۲-۵

  مدت قرارداد -۳ماده 
گردد كه بر طبق شرايط فني پيوست تابلوهاي مورد  متعهد مي................. فروشنده يا شركت 

  . نمايد................. تاريخ انعقاد قرارداد تحويل خريدار روز از  ۱۵قرارداد را حداكثر ظرف مدت 
باشد و فروشنده با علم و اطالع از وجود  مدت زمان قرارداد به هيچ وجه قابل تمديد نمي : تبصره

 كليه مسايل و مشكالت كه در مدت زمان اجراي قرارداد موثرند متعهد به انجام موضوع قرارداد
  .حداكثر در ظرف زمان مقرر بوده است
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  مبلغ قرارداد -۴ماده 
................ ريال مي باشد كه شامل ...............  مبلغ كلي قرارداد براساس پيشنهاد قيمت فروشنده مبلغ

  . باشد و هيچگونه تعديلي به اين مبلغ تعلق نخواهد گرفت دستگاه تابلو بشرح ذيل مي

  ختشرايط پردا -۵ماده 
درصد از كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت توسط خريدار پرداخت  ۵۰گردد كه  توافق مي  - ۱- ۵

  . گردد و در ازاء آن يك فقره چك تضمين از فروشنده بعد از ابالغ قرارداد اخذ گردد
شنده درصد بقيه مبلغ قرارداد به فرو ۵۰بعد از حمل تابلوها به كارگاه و تحويل تابلوهاي فوق   - ۲- ۵

درصد  ۱۰ضمناً چك تضمين اوليه در ازاء يك فقره چك ديگر كه معادل . پرداخت ميگردد
 ماه در اختيار خريدار ۶باشد كه فروشنده بعنوان حسن انجام كار به مدت  مبلغ قرارداد مي

  . گردد خواهد داد به فروشنده مسترد مي

  تعهدات فروشنده -۶ماده 
اجناس و لوازم مصرفي را مطابق با نظر و تأييد نماينده خريدار فروشنده موظف ميباشد كليه   - ۱- ۶

  . و مغاير با استانداردهاي روز پرهيز نمايد ۲زات درجه يتهيه و از بكار بردن لوازم و تجه
خريدار  فروشنده مكلف به اجراي دستورات دستگاه نظارت و يا كارشناسان فني مورد تأييد  - ۲- ۶

به منظور تعويض لوازم و تجهيزات و همچنين رفع نواقص و تجديد و يا اصالح كارهاي 
بايست به هزينه خود نسبت  باشد و مي گردد مي انجام شده معيوب در مهلتي كه تعيين مي
 اينصورت خريدار بهر ترتيبي كه مقتضي بداند به اجراي موارد فوق اقدام نمايد در غير

هاي مربوطه را به اضافه  نمايد و جمع هزينه ساً اقدام مياايب و نواقص رنسبت به رفع مع
  . پانزده درصد باالسري بنحو مقتضي از فروشنده كسر خواهد نمود

فروشنده  چنانچه در مواردي مشخصات فني لوازم و تجهيزات پيشنهادي مبهم و نامشخص باشد  - ۳- ۶
  . باشد موظف به رعايت مشخصات فني استاندارد و مورد تأييد نماينده كارفرما و خريدار مي

فروشنده بدون تأييد كتبي خريدار مجاز به تغيير مشخصات فني و همچنين مارك تجهيزات  - ۴- ۶
  . مصرفي نمي باشد
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و موارد مورد نياز ديگر كه  تهيه كليه اجناس مصرفي از قبيل لوازم برقي، مكانيكي، كنترلها - ۵ - ۶
  .باشد اندازي باشد بعهده فروشنده مي تحويل، مكمل عمليات نصب و راه هبنحوي تا مرحل

  . باشد مسئول حفظ و حراست لوازم تحويلي و ابزار بعهده فروشنده مي -۶-۶
 ييدآميزي فريم تابلوها، تابلوها به وسيله مهندس ناظر بازديد و در صورت تأ پس از رنگ -۶-۷

 در صورتيكه به دليل رنگ. ايشان نسبت به تجهيز آنها توسط پيمانكار اقدام خواهد شد
 ييد مهندس ناظر قرار نگيرد خريدار از تحويل تابلوها خوددارياآميزي، تابلوها مورد ت

  . گردد نموده و قرارداد خود به خود فسخ مي

  تغيير مقادير كاال -۷ماده 
اندازي موضوع قرارداد طبق دستورالعمل ناظر  جهت تكميل و راهكليه لوازم و تجهيزات مصرفي 

گردد و فروشنده ملزم  و كارفرما با در نظر گرفتن شرايط محيطي و آب و هوايي منطقه انتخاب مي
  .باشد به رعايت آن مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
تشخيص خريدار  در صورتيكه فروشنده به هر علت در ايفاء تعهدات خود قصور ورزد با حسب

تواند نسبت بـه فسـخ    قادر به ايفاء تعهدات خود نباشد خريدار مي) مهندس ناظر(يا نماينده خريدار 
  . اين قرارداد اقدام نمايد

  ۹ماده 
اين قرارداد در نه ماده و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحـد را دارا و قابـل   

  . باشد اعتبار مي
  

  فروشنده        خريدار                             
  
  

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  . بايست رعايت گردد مشخصات فني كه در ساخت تابلوها مي: پيوست
هاي تك خطي هر تابلو نقشه موقعيت محل استقرار  بايست با توجه به نقشه سازنده تابلو مي - ۱

جهت تأييد  تجهيزات هر تابلو را روي پرسپكتيو تابلو ترسيم و با مشخص نمودن ابعاد تابلوها
 ساخت به مهندس ناظر ارائه تا پس از بررسي و تائيد نمودن آن نسبت به ساخت تابلو اقدام

 از مهندس ناظر چنانچه در زمان تحويل تابلوها طبق يهدر صورت عدم دريافت تأييد. نمايد
  . ها خودداري خواهد شد مشخصات ارائه شده ساخته نشود از تحويل تابلو

  .تابلوها بازديد از تابلوها در كارگاه سازنده تابلوها الزامي استدر زمان ساخت  -۲
  . ميليمتر باشد ۲اي و با ورق  كليه سلولهاي فشار ضعيف از نوع ايستاده و تماماً پيچ و مهره -۳
  . ميليمتر باشد ۵/۲پروفيل ستون و كالف اصلي سلولها به ضخامت  -۴
 ۲سانتيمتر از ورق نمره  ۱۰هر سلول ايستاده فشار ضعيف ميبايست روي يك پايه به ارتفاع  - ۵

  . گردد سانتيمتر مي ۲۱۰ميليمتر و بوسيله پيچ و مهره متصل گردد بنابراين تابلو كالً 
نصب قطعات تابلو بنحوي باشد كه امكان تعويض احتمالي آتي آنها با انواع مشابه بسهولت  -۶

  . پذير باشد امكان
  .شود متر و چراغ سيگنال از ورودي كليد اصلي تغذيه مي ولت -۷
  . سانتيمتر در نظر گرفته شود ۶گيري از سقف تابلو  فاصله لبه بااليي دستگاههاي اندازه -۸
  . گيري نصب شود بايست باالتر از دستگاههاي اندازه چراغ سيگنال مي -۹

  . لو تعبيه شودهاي اصلي در قسمت فوقاني تاب شمش - ۱۰
  . سانتيمتر باشد ۵هاي جانبي تابلو حداقل  ها بايد از بدنه هاي شمش فاصله مقره - ۱۱
ترين كليد موجود در نظر گرفته شود فاصله لبه پائين  كليد اصلي در وسط عرض تابلو و پائين - ۱۲

  . سانتيمتر باشد ۷۵كليد از كف تابلو حداقل 
  . محل تغذيه باشند كليه كليدها بايد داراي عالمت - ۱۳
كاري  فسفاته -زنگ زدايي - گيري اي باشد بنابراين پس از چربي رنگ تابلوها ميبايست كوره - ۱۴

  . در سه مرحله رنگ كاري شده و در كوره با حرارت مناسب پخته شود
  . شدجدا با اسكلت از بدنه تابلو - تابلوها بايد به نحوي ساخته شود كه قابل توسعه و افزايش باشد - ۱۵
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در صورت وجود درز به روي قطعات براي جلوگيري از نفوذ آب و گرد و غبار از خمير  - ۱۶
  . درزگير استفاده شود

  . شمش نول و ارت بايد با مقره اتكايي به تابلو نصب گردد - ۱۷
  . سرسيمها بايد قلع اندود شود - ۱۸
  . داخل كانالها بايد عايق بندي شود - ۱۹
  . سيمها استفاده گردد از بست كمربند براي - ۲۰
  . اي براي تابلو بايد تعبيه گردد كيف جا نقشه - ۲۱
  . ماكاروني براي حفاظت سيمهاي چراغها استفاده گردد - ۲۲
  . از الستيك دور در براي حفاظت گرد و غبار در تابلو استفاده شود - ۲۳
  . ها بايد با واشر فنري تخت گالوانيزه يا آب رنگي داده شده استفاده شود پيچ - ۲۴
  پالك براي مشخص شدن تابلوها - ۲۵
  . كه بايد روي تابلو نصب شود -شماره تلفن -پالك براي نام تابلوساز - ۲۶
  . استفاده از پيچ خودكار پرهيز شود. صفحه روبند بايد از پيچ و مهره استفاده گردد - ۲۷
  . براي روبند صفحه داخل تابلو از سه تيكه استفاده شود - ۲۸
  . روبند تابلوها بايد طوري ساخته شود و طراحي گردد كه روي كابلهاي ورودي را بپوشاند - ۲۹
  .از آلومينيوم ساخته شود لوال مربوط به در تابلوها بايد - ۳۰
  . داشته باشد كه در هنگام پاشيدن آب به داخل تابلو نفوذ نكند IPقفل در تابلو بايد  - ۳۱
  . از جوشكاري اسكلت و درها پرهيز شود - ۳۲
  . نصب ريل كليدهاي مينياتوري با پيچ و مهره انجام شود - ۳۳
  ها نصب پايه ترمينال براي نگهداري ترمينال - ۳۴
  ب بغل ترمينال براي هر ستنص - ۳۵
  ها پانچ كردن سقف يا كف تابلوها براي ورود و خروج كابل - ۳۶
  گذاري مدارهاي هر تابلو شماره - ۳۷
  فازها براي تغذيه مناسب بارها  بندي تقسيم - ۳۸
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  . ميليمتر استفاده شود ۵/۱براي ساخت تابلوهاي ديواري از ورق  - ۳۹

  :تفاده شودبرا  ساخت تابلوها از لوازم زير اس
    ......................................................................................  كليدها اتوماتيك از نوع مولن رژن يا يوني لك

    ............................................................................................................................................  كليد فيوز از نوع
    .........................................................................................................................................  كليد گردان از نوع

    ..........................................................................................  كليدهاي مينياتوري سه فاز و تك فاز از نوع
    ............................................................................................................  هاي حرارتي از نوع كنتاكتور و رله

    ....................................................................................................................................  ترانس جريان از نوع
    .....................................................................................................................  حالته از نوع ۷كليد ولت متر 
    ....................................................................................................................................................تايمر از نوع
    ...................................................................................................................................................  خازن از نوع
    ......................................................................................................................................  از نوع ترمينال ريلي
    ..............................................................................................................................  گيري از نوع لوازم اندازه

    ................................................................................................................................  فيوز و پايه فيوز از نوع
    ...........................................................................................................................................  بوش باتن از نوع
    ...............................................................................................................................................رگراتور از نوع

  
  
  
  
  
  

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

