
 بسمه تعالی

 ) صورتمجلس تحویل زمین (

  : کدپروژه                                  احداث مجموعه ورزشی شهرک نفت:پروژه

                                                                                 :رارداد تاریخ ق شماره و                                                                      :  پیمانكار   

 آدرس و کروکی پروژه : 

 .شرایط عمومی پیمان 28الف : علت صدور صورتمجلس : انجام تعهدات ذکر شده در بند الف و ب ماده 

 ب : متن و جزئیات صورتمجلس :

باا ضواور امواا کننادگان ذیا        .…………… و برگزاری مناقصه عمومی و برنده شدن شرکتشرایط عمومی پیمان  28موجب مفاد بند الف و ب ماده  به

ساختمانی مجموعاه ورزشای    انجام عملیاتجهت ……………… در مورخ..……………………………………………قطعه زمین واقع در محدوده 

شرایط عماومی پیماان مسایولیت انجاام و جباران خساارت        21گردید بدیهی است طبق مفاد بند ب و ه ماده  ........................نماینده شرکتتحوی    شهرک نفت

 ناشی از عدم انجام موارد ذی  مستقیماَ متوجه پیمانکار می باشد .

اقدامات الزم جهت ضفاظت از شخص ثالث در محدوده کارگاه طبق دستورالعم  ها و مقررات ضفاظت فنی و بهداشات کاار و اتخااذ تادابیر     انجام تدابیر و  -1

 به منظور جلوگیری از وارد شدن خسارت به تاسیسات و امالک مجاور کارگاه .الزم 

 ضصار کشی و تامین روشنایی قسمتهای مورد نیاز .ت لزوم و در صورنصب عالئم راهنمایی و هشدار دهنده و تامین وسای  ضفاظتی  -2

 پیمانکار موظف است نسبت به نصب تابلو معرفی پروژه اقدام نماید . -3

 پیمانکار متعهد است بالفاصله نسبت به تجهیز کارگاه و اعالم برنامه زمانبندی اقدام نماید . -4

روز از تاریخ صورتجلسه( موظف است نسبت باه شاروع عملیاات اجرایای اقادام و همزماان سرپرسات        پیمانکار در پایان مدت تجهیز کارگاه )به مدت سه  -5

 نظارت معرفی نماید . دستگاهکارگاه را کتباَ به 

ساب  نظاارت ض  دساتگاه پیمانکار متعهد میگردد در زمان تحوی  موقت قرارداد یا قراردادهای منعقاده نسابت باه تخلیاه ک پاکساازی و تحویا  کارگااه باه          -6

 صورتجلسه تنظیمی اقدام نماید . 

کارکرد واقعی کار در کارگاه را باا توجاه    15/9/82مورخ101-173073بخشنامه5پیمانکار متعهد میگردددرخصوص محاسبه تعدی  به استناد تبصره ذی  بند -7

خ صاورت وعاعیت یاا صورتجلساات را درنظرنگرفتاه واز ایان بابات        به مستندات موجود وتائید دستگاه نظارت مالک عم  قرارداده وسایر زمانها منجمله تاری

 هیچگونه ادعائی نداشته باشد  

لو و عاالم  رعایت کلیه موارد اعالم شده الزامی است و در صورت عدم اجرای هر کدام از موارد آن پیمانکار مشمول جریماه و اخطاار خواهاد شاد . نصاب تااب      

ر گونه ضادثه اضتمالی مسیولیت ضقوقی آن به عهده پیمانکار بوده و شهرداری منطقه با اباال  ایان صورتجلساه    هشدار دهنده الزامی است و در صورت بروز ه

 .  از خود سلب مسیولیت می نماید . بدیهی است مسیولیتهای فوق تا زمان تحوی  موقت پروژه معتبر خواهد بود

 تبصره :

 ر دهنده و ارائه برنامه زمانبندی و نصب تابلوی معرفی پروژه الزامیست .رعایت کلیه نکات و تهیه و نصب عالئم ایمنی و هشدا  -1

 مسیولیت بروز هر گونه ضادثه اضتمالی جانی و مالی ناشی از تعهدات یا قصور پیمانکار بعهده آن پیمانکاری می باشد .  -2

          نظارت        سیرئ                                             هیناح یفن ریمد                            ناظر پروژه                                                 مانكاریپ ندهینما

        نظارت و اجرا سیرئ                            عامل چهارم                                                                یفن رسیدگی

 با سالم ک مراتب جهت اقدام ابال  می گردد.  – ....................................................شرکت 

                                                                                                 رونوشت :     
 بایگانی معاونت فنی و عمرانی جهت درج در سوابق 

 العرسیدگی فنی جهت اط  -

 دستگاه نظارت جهت اطالع  -

 عامل چهارم جهت اطالع  -

 شهردار ناحیه جهت اطالع  -
 


