بسمه تعالی
( صورتمجلس تحویل زمین )

منطقه هن
پروژه:

کدپروژه :
شماره و تاریخ قرارداد :

شرکت :

آدرس و کروکی پروژه :
الف  :علت صدور صورتمجلس  :انجام تعهدات ذکر شده در بند الف و ب ماده  82شرایط عمومی پیمان.
ب  :متن و جزئیات صورتمجلس :
بهههه موجههه مدهههاد بنهههد الهههف و ب مهههاده  82شهههرایط عمهههومی پیمهههان و برگهههزارن منا هههه عمهههومی و برنهههده شهههدن شهههرکت
 ................................................................................................بهها ورههور امرهها کننههدگان ذیههن اعههه مههین وا ههه در م ههدوده ناویههه  ....................در مههور
.......................................................جههت انجهام عملیهات  ....................................................................................................................................ت ویهن نماینهده شهرکت
........................................................................................................گردید بدیهی است طبق مداد بند ب و ه ماده  82شهرایط عمهومی پیمهان مسهتولیت انجهام و
جبران خسارت ناشی ا عدم انجام موارد ذین مستقیماَ متوجه پیمانکار می باشد .
 -2انجام تدابیر و ا دامات ال م جهت وداظت ا شخص ثالث در م دوده کارگاه طبق دستورالعمن ها و مقررات وداظت فنهی و بهداشهت کهار و اتخهاذ
تدابیر ال م به منظور جلوگیرن ا وارد شدن خسارت به تاسیسات و امالک مجاور کارگاه .
عالئم راهنمایی و هشدار دهنده و تامین وساین وداظتی و در صورت لزوم و ار کشی و تامین روشنایی سمتهان مورد نیا .
 -8ن
تابلو معرفی پروژه ا دام نماید .
 -3پیمانکار موظف است نسبت به ن
 -4پیمانکار متعهد است بالفاصله نسبت به تجهیز کارگاه و اعالم برنامه مانبندن ا دام نماید .
 -5پیمانکار در پایان مدت تجهیز کارگاه (به مدت سه رو ا تاریخ صورتجلسه) موظف است نسبت به شروع عملیات اجرایی ا دام و همزمان سرپرسهت
کارگاه را کتباَ به دستگاه نظارت معرفی نماید .
 -6پیمانکار متعهد میگردد در مان ت وین مو ت رارداد یا راردادهان منعقده نسبت به تخلیه  ،پاکسا ن و ت وین کارگاه به دسهتگاه نظهارت وسه
صورتجلسه تنظیمی ا دام نماید .
تابلو و عهالم
رعایت کلیه موارد اعالم شده الزامی است و در صورت عدم اجران هر کدام ا موارد آن پیمانکار مشمول جریمه و اخاار خواهد شد  .ن
هشدار دهنده الزامی است و در صورت برو هر گونه وادثه اوتمالی مستولیت وقو ی آن ب ه عههده پیمانکهار بهوده و شههردارن مناقهه بها ابهال ایهن
صورتجلسه ا خود سل مستولیت می نماید  .بدیهی است مستولیتهان فوق تا مان ت وین مو ت پروژه معتبر خواهد بود .
تب ره :
تابلون معرفی پروژه الزامیست .
عالئم ایمنی و هشدار دهنده و ارائه برنامه مانبندن و ن
 -2رعایت کلیه نکات و تهیه و ن
 -8مستولیت برو هر گونه وادثه اوتمالی جانی و مالی ناشی ا تعهدات یا ور پیمانکار بعهده آن پیمانکارن می باشد .

پیمانکار

دستگاه نظارت

شهردارناویه

رئیس نظارت و اجرا

شرکت  – ........................................با سالم  ،مرات جهت ا دام ابال می گردد.
معاون فنی و عمرانی
رونوشت:
-

 شهردار ناویه جهت اطالعواود  HSEجهت اطالع
امور راردادهان معاونت فنی و عمرانی جهت درج در سوابق
رسیدگی فنی معاونت فنی و عمرانی جهت درج در سوابق
دستگاه نظارت معاونت فنی و عمرانی جهت درج در سوابق
عامن چهارم جهت اطالع

