
 

 

  
  قرارداد سوله

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

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

  . باشد مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
هاي  موضوع قرارداد عبارتست از طراحي سازه، ساخت، حمل و نصب يك باب سوله مطابق نقشه

  .معماري ارائه شده به فروشنده

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . گردد كليه دستور كارهائيكه در حين اجراء توسط خريدار يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۲

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
  . باشد بهاي فروش كاالهاي موضوع قرارداد بشرح ذيل مي

كيلوگرم  ....................ريال با احتساب وزن تقريبي  ....................بهاي فروش هر كيلوگرم اسكلت 
وزن نهايي اسكلت براساس قبوض باسكول تعيين و مالك . باشد ريال مي ..........................معادل 

  . باشد عمل براي تسويه حساب مي
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  نحوه پرداخت -۴ماده 
ريال  ...............................درصد بهاي اين قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ  ۴۰ -۴-۱

بعنوان پيش پرداخت در مقابل ارائه تضمين مورد قبول كارفرما معادل دو برابر مبلغ 
  . شود پيش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وي، پرداخت مي

درصد بهاء اسكلت پس از ساخت كليه قطعات و تأييد نماينده خريدار در وجه فروشنده  ۲۰ - ۲- ۴
  . باشد قابل پرداخت مي

درصد بهاء اسكلت پس از حمل كامل قطعات به محل اجراي پروژه و با ارائه مدارك  ۲۰ -۳- ۴
حمل و خروجي كارخانه، بارنامه و قبوض باسكول و تأييد نماينده خريدار در وجه فروشنده 

  . باشد قابل پرداخت مي
  .درصد بهاء اسكلت پس از نصب كامل اسكلت و تأييد نماينده فروشنده ۱۰ -۴-۴
  . شود درصد بهاء اسكلت بعنوان حسن انجام كار نگهداري مي ۱۰ -۵ -۴

  . به اين قرارداد هيچگونه تعديل يا افزايش قيمت تعلق نخواهد گرفت :تبصره

  مدت قرارداد -۵ماده 
هاي سازه و اجرايي و تأسيسات مكانيكي و برقي جمعاً  مدت اين قرارداد براي انجام طراحي نقشه

  . گردد روزكاري تعيين مي .......................روز و براي توليد اسكلت جمعاً  .....................

  تعهدات فروشنده  -۶ماده 
فروشنده موظف است كاالي مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها، ستونها، تيرها و  -۶-۱

  . هاي سازه باشد الپه و ميل مهار و بادبندها مطابق با نقشه
  . فوالد مباركه باشد st-37ها په  رفي اسكلت و النوع ورق مص -۶-۲
Aهاي مصرفي اسكلت پيچ و مهره -۶-۳   . باشد 8.8يا خشكه −325
كليه اتصاالت ورقهاي بال به بال و يا جان به جان بصورت نفوذي انجام گيرد و در صورت  - ۴- ۶

  . كم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقويت الزم انجام گيرد
  . به تير و ستون در بال و جان بصورت نفوذي انجام گيرد E.Pاتصال -۶-۵
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  . ها انجام گيرد سانتيمتر و در كليه گوشه ۸۰و انتهاي مقاطع حداقل  جوشهاي پاي ستون -۶-۶
و براي بقيه موارد از الكترود  ۶۰۱۰ نفوذي ۲۵/۳جهت جوشكاري پاس ريشه از الكترود  -۶-۷

  . استفاده گردد ۶۰۱۳نوع  ۴نمره 
  . جوشها در مقاطع تيرها و ستونها همپوشاني داشته باشد -۶-۸
  . پاك شود .................آميزي از مواد زائد و يا چربيها و  ورقها قبل از رنگ -۶-۹
  . ميكرون انجام گيرد ۵۰رنگ مصرفي از نوع زينكرومات و به ضخامت  -۶-۱۰
  رعايت جوشكاري جوشهاي گوشه با ساقهاي مساوي -۶-۱۱
چنانچه محاسبات، جوش (كند  حداقل بعد جوش را كمترين ضخامت ورق تعيين مي -۶-۱۲

  ).ي را مشخص نمايد بعد بيشتر جوش مالك عمل خواهد بودبيشتر
  )عدم بريدگي حاشيه جوش(رعايت اصول صحيح جوشكاري  -۶-۱۳
  رعايت شاغولي بودن قطعات و جلوگيري از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات -۶-۱۴
از قطعات توليدي آزمايش پرتونگاري و آزمايش مغناطيسي جوش بعمل خواهد آمد و  -۶-۱۵

صورت عدم نفوذ و يا هرگونه معايب ديگر از قبيل بريدگي حاشيه و عدم تساوي در 
صورت  فروشنده موظف به رفع معايب موردنظر با هزينه خود بوده و در اين.... ساقها و 
هاي آزمايشات بعهده فروشنده خواهد بود در صورت تأييد آزمايشات انجام شده  هزينه

  . گردد هزينه مرتبط توسط خريدار پرداخت مي
فروشنده مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل  - ۱۶- ۶

كاله ايمني، دستكش، كمربند، . (نمايد خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي
مقررات  ۱۲ضمناً رعايت مبحث . تا پرسنل دچار حادثه ناشي از كار نگردند....) كفش ايمني،

  . باشد نيز اجباري مي) ايمني و حفاظت كار در حين اجرا(ملي ساختمان 
و امضاء  در صورت وقوع حادثه براي پرسنل فروشنده، فروشنده مسئوليت تهيه، تكميل - ۱۷- ۶

هاي مالي و حقوقي آن را بعهده خواهد  فرم گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه
  . داشت

باشد و در صورت هرگونه  فروشنده متعهد به رعايت دقيق برنامه زمانبندي اجراء عمليات مي - ۱۸- ۶
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  . تأخير كه ناشي از كار فروشنده باشد كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود

  موارد فسخ قرارداد -۷ماده 
  عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده از طرف فروشنده  -۷-۱
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد از طرف فروشنده  ۱۵تأخير در شروع بكار بيش از  -۷-۲

  نظارت فني -۸ماده 
الزحمه مراحل  خريدار انجام و پرداخت حقكليه مراحل طراحي و ساخت تحت نظارت نماينده فني 

  .باشد فوق پس ازتأييد نامبرده قابل پرداخت مي
درصد حسن انجام كار پس از نصب كامل و تأييد نماينده فني خريدار در وجه  ۱۰درصد از  ۵

  . باشد ماه قابل پرداخت مي ۶درصد مابقي پس از دوره تضمين به مدت  ۵فروشنده پرداخت و 
اي مشاهده شود، خريدار مورد  در طول مدت تضمين هرگاه عيب و عدم مرغوبيت قطعه:  ۱تبصره

  . نمايد را كتباً به فروشنده اطالع داده و فروشنده نسبت به تعويض يا تعمير آن با هزينه خود اقدام مي
  . درصد كاهش يا افزايش ميباشد ۲۵حجم عمليات مورد پيمان مشمول  : ۲تبصره

  حل اختالف -۹ماده 
چنانچه اختالف نظري در اجراي مفاد اين قرارداد بين طرفين باشد، ابتدا از طريق مذاكره و در 

  . صورت عدم حصول نتيجه از طريق مراجع قانوني ذيصالح اقدام خواهد شد

  ۱۰ماده 
ها جداگانه حكـم   اين قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهيه شده كه هر يك از نسخه

  . ا دارند، تنظيم و مبادله گرديده استواحد ر
  

  خريدار           فروشنده
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