
  )بسمه تعالي(

  ))مشخصات و تعهدات مجري((

*******************  

  ...........................................................شماره سرياال

  .........................................شماره امور مهندسين ناظر          .....................................شماره پرونده شهرداري...................................            كد شهرداري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امضا مجري             مرجع كنترل                                               محل گواهي دفتر اسناد رسمي                                           

: كد ملي به شماره...... : ..............صادره از: ........................ داراي شناسنامه: ................. متولد: ...................... فرزند: .................................................اينجانب

به ...........: .....................كد پستي: ........................ تلفن: ............ پالك: ..................... كوچه: .....................................خيابان: .......................ساكن شهر............................................. 

  :به عنوان : ..........................داراي پروانه اشتغال شماره :..................................................... شماره عضويت نظام مهندسي

 □:مدير عامل مجري انبوه ساز مسكن - 3  □:مدير عامل مجري حقوقي -  □:2مسئول دفتر مهندسي اجرا  - 1

به آدرس .................. با كد نوسازي ................... فرعي................. اصلي.................... در پالك ثبتي شماره : ........................................ آقاي / ساختمان خانم اجراي 

  .را كه از آن شهرداري تحصيل پروانه مي نمايد............. پالك  ...........................كوچه ............................ خيابان

  :اعالم و تعهد مي نمايم كه 

 .منسبت به نتظيم و مبادله پيمان با مالك اقدام و يك نسخه از آن را به سازمان نظام مهندسي و نسخه اي ديگر براي مهندس ناظر ارسال نماي - 1

 .زمين با مالك اقدام نمايمصورتجلسه تحويل نسبت به تنظيم و مبادله  - 2

ا يكديگر را ضمن مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب، مغايرت هاي احتمالي بين پروانه و نقشه ها و يا بين نقشه ها ب - 3

 .به مالك و مهندسين ناظر اعالم و درخواست رفع مغايرت ها را از مالك  بنمايم

 .ه، يك نسخه از نقشه هاي مصوب و پروانه ساختمان را همواره در محل كارگاه نگهداري نمايمضمن تجهيز كردن كارگا - 4

 .در اجراي كار رعايت نمايم رامصوب ضوابط شهرسازي و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي  - 5

 .كليه مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل هاي عمومي كارهاي ساختماني را مراعات نمايم - 6

 .ايمايمني كارگاه، كارگران تحت امر خود، ساختمان هاي پيرامون آن و همچنين مسائل زيست محيطي را به نيابت از كارفرما در كارگاه رعايت نم - 7

 .عهده بگيرم هضمن ايجاد هماهنگي بين پيمانكاران جزء و كارگران، سرپرستي و هدايت كار را با لحاظ نمودن تقدم و تاخر منطقي كارها نسبت به يكديگر ب - 8

 .ناظر باشد انجام دهم) مهندسان(مطلوب و به نحو احسن مه مورد تاييد مهندس كليه عمليات اجرائي موضوع پيمان را با كيفيت  - 9

 .داراي پروانه مهارت فني در خصوص هر رشته از كارها استفاده نمايماز كارگران و استاد كاران ماهر و عوامل  -10

 .اجراي آن را متفبل شده ام، نپذيرم مسئوليت نظارت بر ساختماني كه -11

 .كليه تاييدهاي الزم را در مراحل پيشرفت عمليات ساختماني از مهندس يا مهندسان ناظر اخذ نمايم -12

 .مجوزهاي الزم و قانوني براي انجام عمليات اجرائي را از دستگاه هاي ذيربط راسا يا از طريق مالك اخذ نمايم -13

هاي ، چون ساخت ، را تهيه و دفترچه اطالعات ساختمان را تكميل و پس از تاييد مهندسين ناظر به مراجع ذيربط  در پايان عمليات ساختماني نقشه -14

 .تحويل نمايم

يد انصراف پس از تايدر صورت انصراف از ادامه اجرا پس از طي مراحل قانوني مراتب را با ارائه گزارش كاملي از عمليات ساختماني انجام شده تا تاريخ اعالم  -15

  .مهندسين ناظر كتبا به شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان اعالم نمايم

 

 



  *مقابل مجري تعهدات مالك در*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيمالك يا وكيل  قانومرجع كنترل                                                     محل گواهي دفتر اسناد رسمي                            محل امضا 

  ......................كد ملي : ........................ صادره از : .................. داراي شماره شناسنامه : ...................... فرزند  □:مالك ......... ...........................آقاي / اينجانب خانم 

  ......................كد ملي : ........................ صادره از : .................. داراي شماره شناسنامه : ...................... فرزند  □:وكيل                                                    

  : ...............................تلفن : ................................................ كد پستي : ................ پالك ................. : ..............كوچه : .................................. خيابان : ..................... ساكن 

به عنوان مجري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ............................................... .......آقاي مهندس / با توجه به اينكه خانم : ................. دفتر اسناد رسمي : ....................... شماره وكالت 

ساختمان ؟؟؟؟؟؟؟؟خود را در پالك ثبتي اصلي   □............. مجري انبوه ساز مسكن به شماره  □............. مجري حقوقي  به شماره □........... اجراي شماره 

  :متعهد مي گردم كه . فوق انتخاب گرديده است............. فرعي................. 

محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معارض طي صورت جلسه كتبي تحويل مجري بدهم چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد  - 1

 .روز از تاريخ امضا قرارداد به طول انجامد 30اشد، تحويل آن نبايد بيش از پيش بيني نشده ب

 پروانه ساختماني و مجوزهاي الزم را با توجه به نقشه هاي مصوب حسب مورد از شهرداري يا ساير مراجع ذيصالح قبل از شروع اجراي ساختمان - 2

 .اخذ و نسخه اي از آن ها رابه مجري تحويل دهم

 .منظور تامين آب و برق كارگاه ساختمان را قبل از شروع عمليات ساختماني فراهم نمايم تسهيالت الزم به - 3

 .يك سري از نقشه هاي مصوب و همچنين ساير اسناد و مدارك را به مجري تحويل نمايم - 4

ماشين آالت و تجهيزاتي كه متعلق به غير از هزينه بيمه نيروي انساني و (با توجه به نوع قرارداد هزينه هاي مروبط به بيمه كارگاه ساختمان را  - 5

 .بپردازم)مجري است 

متناسب با شرايط كار در در مواردي كه مجري يا مهندس ناظر پيشنهادات اصالحي در چهارچوب مقررات قانوني ارائه و يا كسب نظر مي كنند،  - 6

 .اسرع وقت، حداكثر ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعالم دارم

فقط پس از طي مراحل قانوني و با تاييد مهندس ناظر به مجري ابالغ مي كنم و به هيچ وجه مجاز  اصالحات مورد نظر خود را هرگونه تغييرات و - 7

 .نمي باشم در امور اجرائي كارگاه مستقيما دخالت كنم

اقدامات قانوني را عليه اينجانب انجام داده در صورتيكه به هريك از تعهدات خود بعنوان مالك در مقابل مجري عمل ننمايم، مجري مي تواند كليه  - 8

 .و بدينوسيله حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي كنم


