
  
  فوالد  قرارداد اسكلت

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

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

 . باشد مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
 ..............واقع در  ...............تهيه مصالح، ساخت، نصب، مونتاژ و جوشكاري اسكلت فلزي پروژه 

  . طبق نقشه و مشخصات فني ارائه شده به پيمانكار

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  نقشه و مشخصات فني -۲-۲
  .گردد كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي كليه دستور كارهايي كه در حين اجرا توسط -۲-۳

  مدت قرارداد -۳ماده 
  . باشد مي ...................الي  ....................روز از تاريخ  ...................مدت قرارداد جمعاً 

  مبلغ قرارداد -۴ماده 
درصد قابل افزايش يا كاهش  ۲۵ا گردد كه ت ريال پيش بيني مي .........................مبلغ كلي قرارداد 

باشد كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار و طبق تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت  مي
  . خواهد بود

  . به اين قرارداد هيچگونه تعديلي يا افزايش قيمت تعلق نخواهد گرفت : تبصره
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  نحوه پرداخت -۵ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 
و پس از تأييدنماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر 

  . درصد ماليات اقدام خواهد نمود ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰
درصد پس از تحويل قطعي با  ۵ر پس از تحويل موقت و درصد حسن انجام كا ۵ : ۱تبصره

  . گردد درخواست كتبي پيمانكار و تأييد كارفرما به پيمانكار پرداخت مي
  . گردد درصد كل قرارداد بعنوان پيش پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي ۱۰ : ۲تبصره

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
گيري  شكاري يا برش حرارتي، كليه وسايل و ابزارهاي اندازهقبل از شروع عمليات جو  -۶-۱

  . فشار، شدت جريان و نظاير آن و همچنين شيلنگهاي گاز وهوا بايد كنترل شوند
كارگران جوشكار بايد در هنگام كار، لباس كار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و  -۲- ۶

دار حفاظتي  دستكش ساقه عينك، نقاب، نيز مجهز به ساير وسايل حفاظت فردي از جمله
 همچنين لباس كار جوشكاران بايد عاري از مواد روغني، نفتي و ساير مواد قابل. باشند

  . احتراق و اشتعال باشد
شود و يا در نزديكي مواد يا  در مكانهايي كه مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداري مي  -۶-۳

كنند،  ا گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار ايجاد ميدستگاههايي كه گرد و غبار، بخار و ي
  . بايد از عمليات جوشكاري و برش حرارتي جلوگيري بعمل آيد

گيرد،  در مواقعي كه جوشكاري روي فلزات داراي پوشش قلع، روي و نظاير آن صورت مي  - ۴- ۶
 خارج ازالزم است، دود و گازهاي ناشي از جوشكاري به طرق مناسب و مؤثر سريعاً به 

  .محل كار هدايت شوند
هايي كه قبالً محتوي مواد نفتي و روغني و ساير مواد  جوشكاران نبايد از ظروف و بشكه  - ۵ - ۶

  .گاه و زيرپايي استفاده نمايند اند، به عنوان تكيه قابل اشتعال و انفجار بوده
قابل  ي مواداز هر نوع عمليات جوشكاري يا برش حرارتي روي ظروف و مخازن محتو  -۶- ۶
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همچنين عمليات جوشكاري يا برش حرارتي . انفجار و قابل اشتعال بايد جلوگيري بعمل آيد
 روي ظروف و مخازن خالي كه قبالً حاوي اينگونه مواد بوده و ممكن است در آن گازهاي

  . قابل انفجار ايجاد شود، بايد با رعايت نكات ايمني زير انجام شود
. هاي آن كامالً باز باشد شو شده و دريچهتله بخار يا مواد مؤثر ديگر شسداخل آن بطور كامل بوسي

  . قسمتي از حجم آن به وسيله آب پر شود
هاي برشكاري و جوشكاري و اتصاالت آنها فقط بايد از  يابي به روي شيلنگ براي نشت -۶-۷

  . كف صابون استفاده شود
رگالتور  يان گاز بايد از طريق شير ودر هنگام تعويض مشعل برشكاري و جوشكاري، جر  - ۸- ۶

 قطع گردد و از روشهاي خطرناك و غيرايمن از قبيل خم كردن شيلنگ جهت انسداد آن
  . بايد اكيداً خودداري بعمل آيد

) گيرانه(براي روشن كردن مشعل برشكاري و جوشكاري بايد از فندك يا شعله پيلوت   -۶-۹
  . استفاده شود

مليات جوشكاري برقي در فضاهاي مسدود و مرطوب، دستگاه جوشكاري در هنگام انجام ع - ۱۰- ۶
  .بايد در خارج از محيط بسته قرار گيرد

بدنه دستگاه جوشكاري برقي بايد داراي اتصال زمين مؤثر بوده و همچنين كابلهاي آن  -۶-۱۱
  . داراي روكش عايق محكم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگي و زدگي باشد

در پايان هرگونه عمليات جوشكاري و برشكاري، بايد محل بازرسي و پس از اطمينان  -۶-۱۲
هاي ناشي از جوشكاري و برشكاري، محل را ترك  از عدم وقوع آتش سوزي در اثر جرقه

  .نمايند
هاي خاموش كننده و ساير وسايل قابل حمل كه به منظور  هاي آب و ماسه و كپسول سطل - ۱۳- ۶

 روند، بايد در قسمتهاي مختلف كارگاه ساختماني به نحوي كه در بكار مياطفاء حريق 
  .معرض ديد و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده باشند

هاي اوليه كه داراي وسايل ضروري اعالم شده از طريق مراجع ذيربط باشد، بايد  جعبه كمك - ۱۴- ۶
نگه داشته شود و هميشه در  در جاي مناسب نصب و از هرگونه آلودگي و گرد و غبار دور
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  . دسترس كارگران باشد
در كليه عمليات ساختماني كه در آنها احتمال وارد آمدن صدماتي به سرافراد در اثر سقوط  - ۱۵- ۶

هاي ايمني استاندارد  و مصالح وجود دارد، بايد از كاله تجهيزات وسايل، سقوط فرد از ارتفاع يا
  . استفاده شود

هاي  كه امكان تعبيه سازه) متر ۵/۳در ارتفاع بيش از (براي كارهايي از قبيل جوشكاري  -۶-۱۶
حفاظتي براي جلوگيري از سقوط كارگران وجود نداشته باشد، بايد كمربند ايمني و طناب 

  .مهار از نوع استاندارد تهيه و در اختيار آنان قرار داده شود
 ربند ايمني و طناب مهار، كليه قسمتها و اجزاء آن بايد از نظرقبل از هربار استفاده از كم - ۱۷- ۶

  . داشتن خوردگي، بريدگي و يا هرگونه عيب و نقص ديگر مورد بازديد و كنترل قرار گيرد
به هنگام جوشكاري و نظاير آن كه نوع كار باعث ايجاد خطرهايي براي صورت و چشم  - ۱۸- ۶

تي استاندارد مناسب با نوع كار و خطرات مربوطه شود، بايد عينك و نقاب حفاظ كارگران مي
  . تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد

براي كليه كارگراني كه هنگام كار پاهايشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده  - ۱۹- ۶
و يا سقوط اجسام قرار دارد، بايد كفش و پوتين ايمني استاندارد تهيه و در اختيار آنها 

  . دقرار گير
براي جوشكاراني كه در معرض پرتاب جرقه و سوختگي قرار دارند، بايد لباس كار مقاوم  - ۲۰- ۶

  . در برابر جرقه و آتش تهيه و در اختيار آنان قرار گيرد
برپا نمودن و نصب اعضاء فلزي سازه و انجام ساير كارهاي فلزي، بايد توسط اشخاص  - ۲۱- ۶

  . ذيصالح صورت گيرد
در موقع نصب و برپايي اعضاي فلزي سازه از قبيل ستونها، تيرها يا خرپاها، بايد قبل  -۶-۲۲

ها بسته شده يا  ها و رها كردن آنها، حداقل نصف پيچ و مهره از جدا كردن نگهدارنده
جوشكاري الزم انجام گرفته باشد، همچنين قبل از نصب هر عضو سازه بر روي سازه 

  . بايد صد در صد پيچ و مهره يا جوشكاري شده باشد ديگر، عضو زيرين سازه
هاي مخصوص استفاده  براي باال بردن تيرآهن و ساير اجزاي فلزي بايد از كابلها و طناب - ۲۳- ۶
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حد، بايد  شود همچنين براي جلوگيري ازصدمه ديدن كابل فلزي در اثر خمش بيش از
ده شود و نيز استفاده از زنجير براي قطعات چوب يا مواد مشابه بين تيرآهن و كابل قرار دا

  . باشد بستن تيرآهن و ساير اجزاي فلزي مجاز نمي
در شرايط نامساعد جوي از قبيل باد، طوفان و بارندگي شديد و يا در صورت ناكافي  -۶-۲۴

بودن روشنايي و محدود بودن ميدان ديد، بايد از ادامه كار روي اسكلت فلزي جلوگيري 
تيرآهنها وساير قطعات فوالدي نبايد در هنگام نصب، آغشته به برف،  همچنين. يدآبعمل 

  . يخ و يا ساير مواد لغزنده باشند
در هنگام نصب و برپا نمودن اسكلت فلزي، محوطه زير و اطراف كار بايد محصور و  -۶-۲۵

  . از ورود افراد به داخل محوطه مذكور جلوگيري بعمل آيد
ها و قطعات فوالدي، اشياء و قطعات واقع بر روي اسكلت  هنقبل از باال كشيدن تيرآ -۶-۲۶

كه در معرض سقوط باشند، بايد برداشته شوند و در شرايط خاص در محل خود محكم 
  . بسته شوند

ها و ساير قطعات فوالدي بوسيله باالبر و جرثقيل، بايد بوسيله  در هنگام باال بردن تيرآهن - ۲۷- ۶
ركت آنها را كنترل و از نوسانات خطرناك آنها جلوگيري چند رشته طناب و بطور دستي ح

  . نمود
در قسمتهاي مناسبي از قطعات فوالدي و اجزاء تشكيل دهنده اسكلتهاي فلزي بايد نقاط  - ۲۸- ۶

  .ها معلق پيش بيني شود اتصال مناسبي براي قالب طناب مهار و داربست
گردند، حتي االمكان بايد در روي  قطعات فوالدي مركب كه بايد در ارتفاع زياد نصب -۶-۲۹

  . زمين مونتاژ و متصل گردند

  مشخصات فني -۷ماده 
هاي معماري  ها را در نقشه گذاري پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات ساختماني كليه اندازه  - ۱- ۷

  . و استراكچر، برق و تأسيسات را با همديگر هماهنگ نمايد
St37ها از نوع  سازه فوالد مورد استفاده جهت ساخت  - ۲- ۷ آلمان  (DIN)مطابق استاندارد  −2
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  . باشد مي
  . باشد مي (AII)هاي مورد استفاده از نوع مقاومت باال  آنكربولت -۷-۳
  . باشد مي (DIN8.8)ها از نوع اعالء هاي مورد مصرف جهت بستن آنكربولت مهره -۷-۴
AMA)الكترودهاي مصرفي درساخت اسكلت فلزي از نوع  - ۵ - ۷ AMA)و يا  −(1118 2000)− 

ASTM)استاندارد شده يا حداقل با مشخصات E6013)− باشد مي .  
برحسب مورد جوشكاري براساس دستور كار مهندس  ۵و ۴و ۲۵/۳سايز الكترودهاي مصرفي  - ۶- ۷

  . ناظر مقيم تعيين خواهد شد
  . الكترودهاي مصرفي بايد كامالً خشك باشد -۷-۷
  . باشد درجه سانتيگراد غيرمجاز مي - ۵تر از  جوشكاري پايين -۷-۸
  .اشدب جوشكاري در معرض كوران هوا غيرمجاز مي -۷-۹
تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده ...) ستون و پل و(وصله در اعضاي اصلي سازه  - ۱۰- ۷

محل وصله بايستي . از جوش نفوذي و با فاصله مناسب از نقاط حداكثر تنش ايجاد گردد
  . راديوگرافي شود

ارفرما ارائه سازنده بايد روش جوشكاري قطعات در كارخانه و كارگاه را جهت تأييد ك -۷-۱۱
  .باشد نموده و تا دريافت تأييديه، مجاز به هيچگونه عمليات جوشكاري نمي

  .بازرسي گردد (NDT)هاي غير مخرب كليه جوشهاي نفوذي بايد توسط آزمايش -۷-۱۲
روش ذره مغناطيسي و يا رنگ  حسط جوشهاي گوشه در تيرهاي اصلي و ستونها بايد تو - ۱۳- ۷

  . نافذ كنترل شوند
  . كنترل سختي فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشكاري براساس حداكثر سختي انجام شود - ۱۴- ۷
نبشي و غيره توسط گيوتين و ماشين برش برقي انجام  ،هاي ورق، ناوداني كليه جوشكاري - ۱۵- ۷

  . گيرد مي
گردد تا از هر گونه اعوجاج  ها، تيرها، خرپاها از شابلون استفاده مي جهت ساخت ستونها، پل - ۱۶- ۷

  . و تغيير شكل در حين ساخت جلوگيري بعمل آيد
نبايد قطع را با زور وارد شابلون كرده و جوشكاري ) ستونها، تيرها(جهت جوشكاري قطعات  - ۱۷- ۷
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 بطور كلي كليه اعضا هر قطعه بايد. به وجود نيايدهاي حبس شده در قطعات  نمائيم تا تنش
  . بصورت راحت جوشكاري شود

نشريه ( هاي موجود  نامه هاي ساخت ونصب اسكلت براساس آيين رعايت كليه تلرانس -۷-۱۸
  . باشد اجباري مي) سازمان مديريت ۵۵

  . گيرد كليه جوشهاي عمقي بصورت نفوذ كامل و جوشهاي تخت بصورت زنجيري انجام - ۱۹- ۷
قبل از جوشكاري و بعد از جوشكاري و قبل از اجراي ضد زنگ كليه قطعات بايد تميزكاري  - ۲۰- ۷

  . گردد
ها با دستگاه فرز  خپها و اتصاالت و ساير قطعات، محل  بعد از پخ خوردن ورقهاي ستون - ۲۱- ۷

  .سنگ زده شود
شود و  شته و تميز ميبرقي بردا) فرچه(بعد از هر پاس جوشكاري گل جوش با برس  -۷-۲۲

  . گردد پاس بعدي اجرا مي
بايست طوري باشد كه از هر گونه تغيير فرم قطعات از شكل  تنظيم نوبت جوشكاري مي - ۲۳- ۷

  .هندسي كامل به شكل غيرهندسي جلوگيري شود
  . باشد ميليمتر مي ۶مينيمم بعد جوشها در اين اسكلت  -۷-۲۴
  . هاي زير استفاده گردد بايست از روش ميجهت بازرسي و كنترل كيفيت جوش  -۷-۲۵

  روش ذرات مغناطيسي) روش پرتونگاري ج) روش ماوراي صوت ب) الف
بايد توسط دستگاه دينام يا ديزل  ...........كليه جوشكاريها اعم از نفوذي، تخت، گوشه و  -۷-۲۶

  . انجام گيرد
نحوه تنظيم آمپر و نوع الكترود و ساير عوامل بايد طوري باشد كه بعد از هر پاس جوشكاري،  - ۲۷- ۷

  . روباره جوش راحت از روي جوش بلند شود
آمپر جوشكاري نبايد طوري باشد كه نحوه ذوب باعث خوردگي فلز جوش شونده گردد و  - ۲۸- ۷

  . شي از جوشكاري اسكلت خواهد بودهاي نا اتفاق بيافتد پيمانكار مسئول خسارت اگر اين
  . كامالً بايد صاف باشد) چه نفوذي، چه گوشه و تخت(ها  سطوح جوشكاري -۷-۲۹
  . ها بايد عاري از هر گونه تخلخل باشد كليه جوشكاري -۷-۳۰
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و  (A325)هاي مصرفي در ساخت و نصب اسكلت بايد از نوع اعالء گالوانيزه كليه پيچ - ۳۱- ۷
DIN)يا   . باشد (8.8

  . گردد ها با واشر مناسب نصب و سفت مي كليه پيچ -۷-۳۲

  تعهدات كارفرما -۸ماده 
  تأمين آب و برق مورد نياز كار -۸-۱
  . پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت است -۸-۲
اي نخواهد پرداخت و نيز حق مطالبه  ا باشد پيمانكار جريمهچنانچه تأخيري بواسطه كارفرم - ۳- ۸

  . باشد مبلغي بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخيص اين موضوع بعهده كارفرما مي

  موارد فسخ قرارداد -۹ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۹-۱
  تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شدهعدم اجراء  -۹-۲
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد ۱۵تاخير در شروع بكار بيش از  -۹-۳
تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار  -۴- ۹

  . بنمايد
  بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار -۹-۵
  . عدم پيشرفت كار متناسب با مقدار كاري كه بايستي مطابق برنام زمانبندي انجام شود -۹-۶

  . در كليه موارد مذكور تشخيص و نظر كارفرما مالك عمل بوده و قاطعيت دارد : ۱تبصره
گردد از  رداد متوجه او ميكارفرما حق خواهد داشت كليه خساراتي كه در اثر فسخ قرا : ۲تبصره
  . هاي پيمانكار و يا مطالبات وي كسر نمايد سپرده
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  ۱۰ماده 
اين قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  

  پيمانكار             كارفرما

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

