
 

  
  بند  قرارداد قالب

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

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

 . باشد االجرا مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني، ستونها و شناژهاي قائم، تيرها،  تهيه وسايل و قالب

  )ها دال(ها  تاوه

  رداداسناد و مدارك قرا -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  .گردد نقشه و مشخصات فني عمومي و خصوصي كه بنا به مورد توسط كارفرما ابالغ مي -۲-۲
  . گردد كليه دستور كارهايي كه در حين اجراي توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۳

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

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

 بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني، ستونها، شناژهاي تهيه وسايل و قالب -۳-۱
  . ريال .............. متر هر مترمربع ۵/۳ها و شناژها، تا ارتفاع بيش از  ها، پي قائم، تيرها، دال

ها و  بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها، شناژهاي قائم، تيرها، دال تهيه وسايل و قالب -۲- ۳
  .ريال ............مربع متر باشد هر متر ۵/۵متر و حداكثر  ۵/۳ديوارهاي بتني كه ارتفاع بيش از 

 بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرها، ستونها، دالها، شناژهاي قائم، تهيه وسايل و قالب -۳-۳
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  .  ريال ...........متر باشد هر متر مربع  ۵/۷متر و حداكثر  ۵/۵ديوارهاي بتني كه ارتفاع بيش از 
ها و شناژهاي قائم و  ستونها، دال لزي در تيرها، بندي با استفاده از قالب ف تهيه وسايل و قالب - ۴- ۳

  .  ريال .............متر باشد هر متر مربع  ۱۰متر و حداكثر  ۵/۷ديوارهاي بتني كه ارتفاع بيش از 
هاي فوالدي  منظور از قالب فلزي در اين قرارداد، قالبي است كه از ورق توأم با انواع پروفيل : ۱تبصره

  . ساخته شده باشد
ها، سطوح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است مالك  بندي گيري قالب در اندازه : ۲تبصره

  . گيرد محاسبه قرار مي
  :منظور از ارتفاع به ترتيب زير است:  ۳تبصره
در مورد ديوار در طبقه اول روي پي، ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي كه ديوار  - الف

  .، و در طبقات بعدي ارتفاع متوسط ديوار نسبت به كف همان طبقهگيرد روي آن قرار مي
  .بندي تا سطح زيرين تير و دال هاي قالب در مورد تير و دال ارتفاع متوسط قرار گرفتن پاي شمع - ب

بست و داربست و بازكردن قالب و اجراي كامل   هاي پشت بند، چوب در اين قرارداد هزينه : ۴تبصره
  .كار در نظر گرفته شده است

ها منظور  پيچ و مهره الزم، در قيمت) روغن و مانند آن(ساز  نامه بهاي ماده رها در نرخ -۵ -۳
  . شده است

  . ها منظور شده است ها در قيمت  الببهاي انجام عمليات الزم براي ايجاد پخ در گوشه ق -۳-۶
  .هزينه تميز كردن قالبها در قيمتها در نظر گرفته شده است -۳-۷

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 

ه پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت ب
  .درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰

درخواست  با قطعي تحويل درصد پس از ۵ موقت و پس از تحويل درصد حسن انجام كار ۵ :۱تبصره
  . گردد كتبي پيمانكار و تأييد كارفرما به پيمانكار پرداخت مي
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  . گردد درصد كل قرارداد بعنوان پيش پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي ۱۰ : ۲تبصره 

  مدت قرارداد -۵ماده 
  . باشد مي ...............لغايت  ................ماه شمسي  از تاريخ / روز .............مدت قرارداد جمعاً 

  مشخصات فني -۶ماده 
  :پيمانكار موظف است

قبل از جاگذاري آرماتورها بايد رويه قالبها را نصب كرده و مواد رها ساز را روي قالبها   -۶-۱
  . بكشد

بتن  قطعات رويه قالبها بايد در كنار هم طوري جذب و جفت شوند كه هدر رفتن شيره  -۲- ۶
  . ممكن نباشد

عاري باشند و قبل از بار قالبها بايد از هر نوع آلودگي، مالت، مواد خارجي و نظاير اينها  -۶-۳
مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند اين مواد را بايد چنان بكار برد كه بدون آلوده شدن 

  . اي يكنواخت و نازك به وجود آيد آرماتورها، روي سطوح قالب اليه
هاي  در مواردي كه دسترسي به كف قالبها دشوار يا غيرممكن باشد بايد به تعبيه دريچه -۶-۴

  . ريزي اقدام كرد شورهاي قالب براي تميز كردن قالب قبل از بتن ديد و كفباز
درصورتي كه كيفيت سطح تمام شده اهميتي خاص داشته باشد نبايد از قطعات قالبهاي  -۶-۵

  .صدمه ديده در مراحل قبلي استفاده كرد
حمل كند و تغيير شكل آن پيمانكار بايد زماني قالب را بردارد كه بتن بتواند تنشهاي مؤثر را ت - ۶- ۶

  .شده تجاوز نكند از تغيير شكلهاي پيش بيني
ها بايد گام به گام، بدون اعمال نيرو و ضربه و طوري  برداري و برچيدن پايه عمليات قالب -۷- ۶

  .باشد كه اعضا، تحت اثر بارهاي ناگهاني قرار نگيرند
هاي  پايه گاه ادامه يابد يا رف تكيههاي تيرها بايد از وسط شروع شود و به ط برچيدن پايه -۸- ۶

گاه برچيده شوند و هر لحظه  هاي بزرگ بايد به تدريج از لبه آزاد به طرف تكيه زير كنسول
ها را بايد  ها مشاهده شود برچيدن پايه كه عالئمي از تغيير شكل يا ترك خوردگي در كنسول
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  . متوقف كرد
  :بندي طبق جدول زير ميباشد زمان قالب -۶-۹

  )سلسیوس(دماي مجاور سطح بتن   حشر
  0  8  16  و باالتر 24  بندي نوع قالب

  30  18  12  9  هاي قائم، ساعت قالب

  ها دال
  10  6  4  3  روز قالب زیرین، شبانه

  25  15  10  7  روز هاي اطمینان، شبانه پایه

  تیرها
  25  15  10  7  روز قالب زیرین، شبانه

  36  21  14  10  روز هاي اطمینان، شبانه پایه
  
هاي اطمينان مجاز  متر برداشتن كل قالب و داربست و زدن پايه ۷براي تيرهاي با دهانه تا  - ۱۰- ۶

 متر تنظيم قالب و داربست بايد طوري باشد كه ۷هاي بزرگتر از  است ولي براي دهانه
  .هاي اطمينان ميسر شود برداشتن قالب بدون جابجايي پايه

بايد بدون اعمال فشار و ضربه طوري باشد كه بار به تدريج از هاي اطمينان  برداشتن پايه - ۱۱- ۶
  .روي آنها حذف شود

  .باشد رعايت شاقولي بودن قالبها الزامي مي -۶-۱۲
  .باشد رعايت تراز بودن قالبها الزامي مي -۶-۱۳

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

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

بايستي در تمام مراحل كار در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده  پيمانكار مي  -۷-۲
يصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد حضور تام االختيار ذ
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  .داشته باشد
ريال بصورت چك تضمين  ................پيمانكار جهت اجراي حسن انجام تعهدات خود، مبلغ   - ۳- ۷

 چك مذكور پس از اتمام كار با. نمايد شده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما مي
  . مانكار مسترد ميگرددتقاضاي پي

چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به نفع   -۷-۴
  . گردد كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات، لغو شده تلقي مي

تواند بدون   كارفرما مي چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد  -۷-۵
نياز به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه 
  .كاركرد كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد

باشد ودر صورت هرگونه  بندي اجراء عمليات مي پيمانكار متعهد به رعايت دقيق برنامه زمان  - ۶- ۷
  . تأخير كه ناشي از كار پيمانكار باشد كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود

پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما حق   -۷- ۷
  .االختيار خواهد داشت به هر شكل و بصورت تام هرگونه اقدام را

آالت، مصالح و قطعات مسئول  پيمانكار در حفظ و حراست اموال شركت، ابزار، ماشين  -۷-۸
نموده و  .............تواند آمارگيري و بررسي از ابزار و وسائل  ي ميعاست و كارفرما در هر مقط

  .در صورت وجود كمي و كاستي پيمانكار مسئول پاسخگويي و جبران است
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع   -۷-۹

يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم هستند را دارد ) افغاني(بيگانه خارجي 
اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني براي كار كردن و شركت فرض را بر 

  . ندارند
گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل  پيمانكار ملزم مي -۷-۱۰

ساعت از اعالم  ۴۸وي بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد، حداكثر ظرف مدت 
تسويه حساب و تعريض و بجاي آنها افراد مورد تأييد را بكار  مسئولين، كاركنان مذكور را

  . گمارد
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در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئول تهيه، تكميل و امضاء فرم  - ۱۱- ۷
هاي مالي و حقوقي آن را بعهده خواهد  گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه

  . داشت
ت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل پيمانكار مسئولي - ۱۲- ۷

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

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  ل قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكارانتقا -۸-۱
  تأخير در شروع بكار بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ قرارداد -۸-۲
  عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۸-۳
لي وفني و يا سوء نيت پيمانكار تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت ما -۴- ۸

  . بنمايد
  غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن  كار بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما -۸-۵

  . در كليه موارد مذكور تشخيص و نظر كارفرما مالك عمل بوده و قاطعيت دارد:  تبصره

  دوره تضمين قرارداد -۹ماده 
 به تأييد كارفرما و دستگاه نظارت رسيده، دو برابر اتمام كار كهمدت دوره تضمين قرارداد پس از 

باشد و در صورت بالنقص بودن كار انجام شده، مبلغ ده درصد حسن انجام  مدت زمان قرارداد مي
  . گردد ضاي پيمانكار به ايشان مسترد مياقت كار و سپرده حسن انجام تعهدات با

  ۱۰ماده 
تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسـخه حكـم    اين قرارداد در ده ماده و هفت 
  . باشد واحد را دارا و قابل اعتبار مي

  كارفرما        پيمانكار
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