
 

 

  كار  قرارداد گچ
 به نشاني ..................... به نمايندگي .................... في مابين 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 
االجراء  شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و الزم طرف ديگر پيمانكار ناميده ميكه از 
  . باشد مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
هاي ارائه شده  اجراي كليه عمليات گچ و خاك و سفيد كاري و اجراي ابزارزني طبق ديتيل و نقشه

  .به پيمانكار

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

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

باشد كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار طبق تاييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد  مي
  . بود مطابق نرخنامه پيوست

  . گيرد هاي اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي به قيمت

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

 ۱۰و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر 
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و 
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قطعي با درخواست  درصد پس از تحويل ۵ تحويل موقت و از پسحسن انجام كار  درصد ۵ :۱تبصره
  . گردد 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 

  مشخصات فني -۶ماده 
  . سطح زير اندودكاري بايد از گرد و خاك و مالتهاي اضافي كامالً تميز گردد  -۶-۱
صال به اندود چنانچه سطح زيراندود داراي درز باشد بايد داخل درزها تميز شده و براي ات  - ۲- ۶

  . سطح مناسبي به وجود آورد
  . هنگام اندودكاري بايد سطح زير كامالً با آب مرطوب گرديده و فاصله روي آن اندود شود  - ۳- ۶
اليه تور سيمي قبالً زيراندود  چنانچه زيراندود ديوار يا سقف عايقكاري شده باشد بايد يك  - ۴- ۶

  . نصب شود) روي سطح عايق كاري شده(
  . قشر يكي آستر و ديگري رويه باشد ۲اندود كاري بايد حداقل داراي   -۵ -۶
سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رويه، بايد قبل از گرفتن نهايي با كشيدن خطوطي خراش   - ۶- ۶

  . داده شود
مرطوب  هنگام اجراي اندود قشر رويه، قشر آستر بايد كامالً گرفته باشد و سطح آن با آب  - ۷- ۶

 سطح رويه بايد كامالً صاف و بدون موجب باشد بطوريكه ناهمواري آن هنگام .گردد
  . متر بيشتر نباشد ميلي ۲متري از  ۳گيري با شمشه  اندازه

ميليمتر  ۲حداقل ضخامت و قشر فوق بدون در نظر گرفتن اندود اضافي داخل درزها بايد - ۸- ۶
  . باشد

 ته باشد و نيز خشك شدن سريع آن بايد جلوگيرياز يخ زدن اندود قبل از آنكه كامالً گرف - ۹- ۶
  . نمود

اندود بايد كامالً به سطح زيرين بچسبد محلهاي ترك خورده قسمتهايي از اندودكاري  -۶-۱۰
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كه خالي بودن پشت آنها با ضربه زدن مشخص شود، مورد قبول نبوده و بايد برداشته 
  . بخشي ترميم گردد و بنحو رضايت

سطح اندود شده بايد در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالي محافظت شود تعمير  - ۱۱- ۶
 دار، قسمتهاي زخمي شده و همچنين قسمتهاي شوره زده، پوسته شده، متورم شده، آلوك

و رنگ زدگي بايد به نحوي انجام گردد كه قسمت تعمير شده با ) پودر شده(دار، سست  لكه
  . مسطح باشد همرنگ و داراي فصل مشترك قسمتهاي اطراف كامالً

هاي  در مورد رويه. شدگي باشد سطح نما بايد فاقد موج، ناهمواري ترك، لك و جدا -۶-۱۲
سازد اجرا بايد با  صيقلي كه نور را منعكس كرده و ناهمواري را با شدت بيشتر آشكار مي

وند، در غير اينصورت اندودهاي ضخيم نبايد در يك دست اجرا ش. دقت بيشتري توأم باشد
 در اندود ترك ايجاد خواهد شد همچنين براي جلوگيري از ايجاد ترك الزم است، قبل از

  . اجراء قشر رويه از سفت شدن قشر آستر اطمينان حاصل شود
پيمانكار موظف است قبل از زيرسازي و سفيدكاري رابيتس نسبت به كنترل موارد زير  -۱۳- ۶

  :اقدام نمايد
  اطمينان از جوشكاري اتصال آويزهاي فلزي قائم -۶-۱۳-۱
  هاي اصلي افقي و پروفيلهاي متصل به سقف اطمينان از پروفيل -۶-۱۳-۲
  . اليه سيمي بسته شده ۲اتصال رابيتس كه به وسيله سيم به مفتولهاي  - ۶-۱۳-۳

  :براي آستر كشي پيمانكار موظف است شرايط زير را مهيا نمايد -۶-۱۴
اي كه  بايستي اليه آجري از گرد و خاك و مواد چسبنده ز آستركشي ميقبل ا - ۶-۱۴-۱

در هنگام ديوار چيني يا زدن سقف به وجود آمده كامالً به وسيله جارو و تيشه از سطح 
  . ديوار و يا سقف پاكسازي گردد

نمناك گردد تا در هنگام  ودرسطح ديوار و يا سقف با پاشيدن آب بصورت پ - ۶-۱۴-۲
هاي  بندي و آجر چسبيده و اندود گچ و خاك بين كرم سطح ديوار خاك به رگچ وآست كشيدن،

با شمشه كشي بصورت يكدست و صاف درآيد تا در هنگام كشيدن گچ كشته رعايت اصول 
  . آستركشي و رويه دقيقاً اجرا شود
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ي ساختمان بند رابيتس را بايد در فواصل معيني به وسيله مفتول مناسب به اسكلت و يا كالف - ۱۵ - ۶
. متصل كرد، به قسمتي كه هيچگونه برجستگي يا فرورفتگي در سطوح تمام شده ديده نشود

شود، بايد حداكثر  استفاده مي ۲فاصله پروفيلهاي اصلي از يكديگر چنانچه رابيتس نمره 
 سانتيمتر ۵۰اين فاصله حداكثر برابر ۳متر و در استفاده از رابيتس نمره  سانتي ۳۵برابر 
 ميليمتر ۷/۰اليه سيمي به قطر حداقل  ۲براي بستن پروفيلهاي فرعي از مفتول  .باشد

  . عدد باشد ۳تعداد آويزهاي قائم اين نوع پوشش در هر مترمربع حداقل . استفاده نمود

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  . تأمين محل اسكان پرسنل پيمانكار در كارگاه در حد مقدورات -۷-۱
  تأمين آب و برق مورد نياز كار -۷-۲
  . باشد پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت مي -۷-۳
اي نخواهد پرداخت و تشخيص  چنانچه تأخيري بواسطه كار كارفرما باشد پيمانكار جريمه - ۴- ۷

  . باشد اين موضوع بعهده كارفرما مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۸-۱
  عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۸-۲
  .روز از تاريخ ابالغ قرارداد ..................... تأخير در شروع بكار بيش از -۸-۳
تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار  - ۴- ۸

  . بنمايد
  .غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما - ۵ -۸
   .عدم پيشرفت كار متناسب با مقدار كاري كه بايستي مطابق برنامه زمانبندي انجام شود -۸-۶

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

  تعهدات پيمانكار -۹ماده 
ها و مشخصات  باشد و كليه نقشه بازديد و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي كار محل پيمانكار از - ۱- ۹

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


 

 

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

ساً در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده ابايستي در تمام مراحل كار ر پيمانكار مي - ۲- ۹
د نظر كه مورد تاييد كارفرما نيز باشد حضور داشته االختيار ذيصالح با اطالعات فني مور تام
  . باشد

 پيمانكار متعهد است به رعايت دقيق برنامه زمان بندي اجرا عمليات و در صورت هرگونه - ۳- ۹
 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  -۹-۴

  . هرگونه اقدام را به هر شكل و به صورت تام االختيار خواهد داشت
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع  -۵ -۹

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

  . براي كاركردن ندارند
واهد بود كه پرسنل پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خ - ۶- ۹

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

نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۷- ۹
  .ربوطه به دفتر كارگاه تحويل نمايدم

  دوره تضمين قرارداد -۱۰ماده 
ييد كارفرما و دستگاه نظارت رسيده، دو برابر امدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به ت

باشد و در صورت بالنقص بودن كار انجام شده، مبلغ ده درصد حسن انجام  مدت زمان قرارداد مي
  . گردد كار به ايشان مسترد ميكار با تقاضاي پيمان
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  ماده يازده 
ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد  ۱۱اين قرارداد در 

  . باشد را دارد و قابل اعتبار مي
  

  پيمانكار                       كارفرما                      
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  نرخنامه
  .لريا   ................  از قرار هر مترمربع) دار صاف يا قوس(روي ديوار و سقف  اجراي گچ و خاك

  .ريال   ..................  از قرار هر مترمربع) دار صاف يا قوس(اجراي سفيدكاري روي ديوار يا سقف 
  .ريال   ................................  ها از قرار هر مترمربع اجراي گچ و خاك و سفيدكاري سقف سرويس

  .ريال   .....................  هر متر مربعها از قرار  اجراي گچ و خاك و سفيدكاري سقف و بدنه راه پله
  .ريال   .............................................  اجراي سفيد كاري روي پوتر با گچ گيپتون از قرار هر مترمربع

  .ريال   ...............................................................  پر كردن چشمه رابيتس در سقف از قرار هر مترمربع
  .ريال   .............................................................  ها از قرار هر متر طول  اجراي ابزار چفت روي كاشي

  .ريال   ........................................................................................  اجراي نور مخفي از قرار هر متر طول 
  .ريال   .........................................................................................................  اجراي قوس طبقات هر طبقه

  .ريال   .................................................................................. اجراي ابزار طبق ديتيل ارائه شده هر عدد
   .ريال   .................................................................................................   اي از قرار هر متر طول جاي پرده
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