
 

  ريز  قرارداد بتن
 .................به نشاني  ..............به نمايندگي  ...............فيمابين شركت  .............اين قرارداد در تاريخ 

فرزند  ....................شود از يكطرف و آقاي  كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي ..................تلفن 
 ..................تلفن  ................و به نشاني  .................صادره از  ................به 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 
كيلوگرم سيمان در  ۱۵۰تهيه و اجراي بتن مگر با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته با  -۱-۱

  مترمكعب 
كيلوگرم سيمان در متر  ۳۵۰دو شور طبيعي يا شكسته با تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه  -۲- ۱

  .مكعب
  .بتن) متراكم كردن(حمل و پمپاژ و ويبره كردن  -۱-۳
  .هاي الزم تهيه و اجراي گروت براي زيربيس پليت و محل -۱-۴

  اسناد و مدارك قرارداد -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 اجرا توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۳

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

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

  . ريال   .......................  كيلوگرم سيمان در مترمكعب از قرار مترمكعبي  ۱۵۰بتن مگر با عيار  -۳-۱
  . ريال   ................................   مترمكعب از قرار مترمكعبي كيلوگرم سيمان در ۳۵۰بتن با عيار  -۳-۲
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  .ريال   ..............................................................  تهيه و اجراي گروت از قرار هر دسيمتر مكعب -۳-۳
  . ريال ...مضرس كردن، آجدار كردن يا راهراه كردن سطوح بتني رامپها و موارد مشابه مترمربعي - ۴- ۳
  . ريال   ............................................................  اي كردن و پرداخت سطوح بتني مترمربعي  ليسه -۵ -۳

ساز و حمل آن با تراك  اگر طبق مشخصات فني، ساخت بتن توسط دستگاه بتن : ۱تبصره
شده در اين قرارداد، پرداخت   بيني هاي پيش گونه اضافه بهائي عالوه بر قيمت ميكسر انجام شود هيچ

  .شود نمي
هاي بتن ضروري باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده  چنانچه استفاده از افزودني : ۲تبصره 
د نياز براساس دستورالعمل تهيه اقالم فاكتوري شرح و بهاي واحد موردنظر تهيه و پرداخت مور
  . گردد مي

 بندي مورد نياز بوده و توسط مهندس بندي زماني قابل پرداخت است كه كرم هزينه كرم:  ۳تبصره 
  . مشاور به صورت كتبي ابالغ شود

  . گيرد لق ميعدرصد ت ..............ريزي در ستونها و ديوارها اضافه بهائي معادل  بابت بتن  : ۴تبصره 
  . گيرد درصد تعلق مي ..................ها و پاگردها اضافه بهايي معادل  ريزي پله بابت بتن:  ۵تبصره 
  . گيرد درصد تعلق مي ..................بابت بتن ريزي در بتن مسلح اضافه بهايي معادل  : ۶تبصره 

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 
و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر 

  . دام خواهد شددرصد ماليات اق  ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰
درصد پس از تحويل قطعي با  ۵درصد حسن انجام كار پس از تحويل موقت و  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

  مدت قرارداد  -۵ماده 
  . باشد مي ..............لغايت  .............ماه شمسي از تاريخ / روز ....................مدت قرارداد جمعاً 
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  مشخصات فني -۶ماده 
  . باشد پيمانكار موظف به رعايت موارد ذيل مي

م مقررات هاي مصرفي در ساخت بتن بايد با مشخصات تعيين شده در مبحث پنج سنگدانه  - ۱- ۶
و همچنين با ضوابط ) هاي ساختماني مصالح و فرآورده(ملي ساختماني ايران تحت عنوان 

  . تعيين شده در آيين نامه بتن ايران مطابقت داشته باشد
هاي ريز و درشت مصرفي در بتن بايد تميز، سخت، پايا و عاري از مواد شيميايي  سنگدانه -۲- ۶

اد ريز ديگري باشند كه به چسبندگي آنها با هاي رسي، گچي و مو جذب شده، پوشش
 ها نبايد از مقادير آمور موجود در سنگدانه مقدار مواد زيان. گذارند خمير سيمان اثر مي

  . مقررات ملي ساختمان تجاوز كنند ۹حداكثر مجاز قيد شده در مبحث 
بايد از مصرف آب حاوي مقداري . آب مصرفي در ساخت بتن بايد تميز و صاف باشد -۶-۳

ها، اسيدها، قلياييها،  زياد از هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن يا آرماتور از قبيل روغن
  . امالح، مواد قندي و مواد آلي خودداري كرد

  :در مورد مواد افزودني در بتن بايد -۶-۴
هاي آزمايشي مخلوط  بودن مواد افزودني بايد قبل از مصرف و به كمك نمونه مؤثر) الف

  . و بتن مورد كنترل و تأييد قرار گيرد
اگر بيشتر از يك نوع ماده افزودني بكار رود، بايد سازگاري مواد مصرفي، با يكديگر ) ب

  . مورد بررسي قرار گيرد
اگر بيش از يك نوع ماده افزودني . پذيردگيري مواد افزودني بايد به دقت انجام  اندازه) ج

  . گيري هر يك از آنها بطور جداگانه صورت گيرد بكار رود اندازه
در ساخت بتن براي مصرف در بتن آرمه نبايد از كلرور كلسيم يا هر ماده افزودني حاوي  -۵ - ۶

  . ه شوددهنده ماده افزودني استفاد هاي مربوط به مواد تشكيل كلريد به غير از ناخالصي
  . روند، بايد تميز باشند كليه وسايلي كه براي مخلوط كردن و انتقال بتن بكار مي -۶-۶
  .ريزي زدوده شوند هاي مورد بتن كليه مواد زايد و همينطور يخ بايد از محل -۶-۷
  . قالبها بايد به نحوي مناسب اندود شوند -۶-۸
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  . اهند بود بايد به خوبي خيس شونداي كه در تماس با بتن خو مصالح بنايي پركننده -۶-۹
قبل از ريختن بتن بايد آب اضافه از محل بتن ريزي خارج شود مگر آنكه استفاده از قيف و  - ۱۰- ۶

  . مورد نظر باشد يا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند) ترمي(ريزي در آب  لوله مخصوص بتن
اليه ضعيف سطح بتن و هر نوع  قبل از ريختن بتن جديد روي بتن سخت شده قبلي بايد - ۱۱- ۶

  .ماده ناسالم ديگر زدوده شوند
نامه بتن ايران طوري مخلوط شود كه كليه مواد  بتن بايد با رعايت ضوابط مندرج در آيين - ۱۲- ۶

قبل از پر كردن مجدد، بايد . تشكيل دهنده آن بصورت همگن و در مخلوط كن پخش شود
  . كن را بطور كامل تخليه كرد مخلوط

نامه بتن ايران  ريزي بايد با رعايت ضوابط آيين انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهايي بتن - ۱۳- ۶
 وسايل. و مطابق روشهايي باشد كه از جدا شدن يا از بين رفتن مصالح جلوگيري شود

انتقال و حمل بتن بايد قادر باشند بتن را در هر شرايطي و با هر روشي بطور مداوم و به 
ريزي از قبيل  اين ضوابط براي كليه روشهاي بتن. ريزي برسانند به محل بتننحوي مطمئن 

 پاشي، چرخ دستي، جام و جرثقيل و ترمي از هاي بتن استفاده از پمپ، تسمه نقاله، سيستم
  . اعتبار برخوردارند

 ها در اثر بتن بايد تا حد امكان نزديك به محل نهايي خود ريخته شود تا از جدائي دانه -۶-۱۴
  . جابجائي مجدد جلوگيري گردد

ريزي بايد طوري باشد كه بتن همواره در حالت خميري باقي بماند و بتواند  آهنگ بتن -۶-۱۵
  . به راحتي در فضاهاي بين ميلگردها راه يابد

بتني كه پس از افزودن آب به آن، يا بعد از گيرش اوليه دوباره مخلوط شود نبايد مورد  -۶-۱۶
  . رداستفاده قرار گي

  . سطح فوقاني بتن ريخته شده بين دو درز اجرائي افقي متوالي بايد تراز باشد -۶-۱۷
بتن بايد در طول عمليات بتن ريزي با استفاده از وسايل مناسب بطور كامل متراكم شود طوري  - ۱۸- ۶

 هاي كه كامالً ميلگردها و اقالم مدفون را دربرگيرد و قسمتهاي داخلي و بخصوص گوشه
  . ها را به خوبي پر كند قالب
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  . درجه سلسيوس داشته باشد ۳۰ريزي، هيچ قسمت از بتن نبايد دمايي بيشتر از  هنگام بتن - ۱۹- ۶
ها، آب اختالط، ميلگردها و نيز كليه سطوحي كه  كليه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه - ۲۰- ۶

ت شده قبلي بايد از هر ها، زمين و بتن سخ بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر قالب
  . گونه يخ زدگي عاري باشند

  . درجه سلسيوس كمتر نباشد ۱۰ريزي دماي هيچ قسمت از بتن تازه از  هنگام بتن -۶-۲۱
عمل آوردن با آب فقط زماني مجاز است كه شواهدي حاكي از رسيدن مقاومت قطعه  -۶-۲۲

  . مگا پاسگال در دست باشد ۵بتني به 
هاي بتن در محل درزهاي اجرائي بايد سطح بتن قبلي را  يوستگي بين اليهبراي تأمين پ -۶-۲۳

  .خشن ساخت و سپس اليه بعدي را ريخت
  . در درزهاي اجرائي بايد سطح بتن را تميز كرد و دوغاب خشك شده را از روي آن زدود - ۲۴- ۶
آب اضافه  ريزي جديد مرطوب كرد ولي بايد كليه سطوح درزهاي اجرائي را قبل از بتن - ۲۵- ۶

  . بايد تخليه شود

  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 
  .نقص انجام دهددستور كارها زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و 

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

ريال بصورت چك تضمين  ...................پيمانكار جهت اجراي حسن انجام تعهدات خود مبلغ  - ۳- ۷
چك مذكور پس از اتمام كار با تقاضاي . شده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما نمايد

  . گردد پيمانكار مسترد مي
چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به نفع  -۷-۴
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  .گردد بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده تلقي مي كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين
تواند بدون نياز  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي - ۵  - ۷

به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه كاركرد 
  . ام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايدكه به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقد

بندي اجراي عمليات و در صورت هرگونه  پيمانكار متعهد است به رعايت دقيق برنامه زمان - ۶- ۷
تأخير نسبت به برنامه 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

  . هرگونه اقدام را به هر شكل و به صورت تام االختيار خواهد داشت
پيمانكار در حفظ و حراست اموال شركت مسئول است و در صورت وجود كمي و كاستي   - ۸- ۷

  . ستپيمانكار مسئول پاسخگويي و جبران ا
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كاركردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع بيگانه   - ۹- ۷

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

 مسئولين كاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و به جاي آنها افراد مورد تأييد را
  . بكار گمارد

ورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء در ص -۷-۱۱
هاي مالي و حقوقي آن را بعهده  فرم گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه

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

لزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي نمايند تا پرسنل دچار حادثه ناشي از خود را م
  . باشد مقررات ملي ساختمان نيز اجباري مي ۱۲ضمناً رعايت مبحث . كار نگردند
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نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۱۳- ۷
  . ه تحويل نمايدمربوطه به دفتر كارگا

  . باشد تهيه كليه ابزارآالت و لوازم به عهده پيمانكار مي -۷-۱۴

  تعهدات كارفرما -۸ماده 
  تأمين آب و برق مورد نياز كار -۸-۱
اي نخواهد پرداخت و نيز مطالبه مبلغي  چنانچه تأخيري بواسطه كارفرما باشد، پيمانكار جريمه - ۲- ۸

  . باشد شخيص اين موضوع بعهده كارفرما ميبعنوان خسارت را نخواهد داشت و ت

  موارد فسخ قرارداد -۹ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۹-۱
  .عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۹-۲
  .از تاريخ ابالغ قراردادتأخير در شروع بكار بيش از يك هفته  -۹-۳
تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا مسئوليت پيمانكار  -۴- ۹

  . بنمايد
  .غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما -۹-۵
  .بندي انجام شود برنامه زمان عدم پيشرفت كار متناسب با مقدار كاري كه بايستي مطابق -۹-۶
  . نقص هر يك از مواد قرارداد و عدم كيفيت مطلوب كارها طبق نظر دستگاه نظارت -۹-۷

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

  ۱۰ماده 
كم واحد را دارا و قابل اين قرارداد در ده ماده در سه نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه ح

  . باشد اعتبار مي
  

  كارفرما           پيمانكار
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