
  به نام خدا

  تعهدات مالك

صـادره از   .............................ي شماره شناسنامه دارا.... ..............................فرزند ...... ....................................نب اينجا

طبـق   –وكيـل صـاحب كـار    ( حب كار يـا مالـك   بعنوان صا. .............................و شماره ملي ....  .......................

ــت  ــه پيوســــــ ــت نامــــــ ــي  ) وكالــــــ ــالك ثبتــــــ ــع در  ....... .................................پــــــ واقــــــ

ــ . ........................................................................................................................ ــر دارم عمليـ ــه در نظـ ــي كـ ات اجرايـ

شـهرداري تهـران آغـاز نمـايم،     .... .....ساختمان خود را در پالك فوق بـر اسـاس پروانـه صـادره از منطقـه       

  :بدينوسيله متعهد و مكلف مي باشم

  .و تعهدات الزم را براي اجرا و تكميل پروژه در دوره اعتبار پروانه ساختماني فراهم آورم تمهيدات - 1

ي ساختمان داراي صالحيت و براسـاس قـرارداد منعقـده بـه انجـام      كليه امور اجرايي را توسط مجر - 2

 .و از هرگونه دخالت در امور فني و تخصصي كار اكيداً خودداري نمايم رسانم

 در صورتيكه مجري را به هر دليلي تغيير دهم، نسخه اي از قرارداد جديـد اجـراي سـاختمان را بـه     - 3

داري تهران و مهندس نـاظر هماهنـگ كننـده    سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و شهر

 .تحويل دهم

وابط سـازمان نظـام   نصـب تـابلوي مشخصـات پـروژه ، طبـق ضـ       قبل از آغاز عمليات سـاختماني از  - 4

 .مهندسي  ساختمان استان تهران اطمينان حاصل كنم

بـه   يك هفته قبل از شروع عمليات اجرايي ساختمان ، مراتب را كتباً با ذكر زمـان و نـوع عمليـات    - 5

اتفاق مجري به مهندس ناظر هماهنگ كننده اطالع داده و در پايـان هـر يـك از مراحـل مشـخص      

 .عمليات ساختماني اجازه شروع مرحله بعد را به اتفاق مجري كتباً از مهندس ناظر اخذ نمايم

در قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه ساختماني نسبت به تمديد آن به نحوي اقدام كنم كه انفصـالي   - 6

در اختيار مهندس ناظر هماهنگ كننده  را استمرار اعتبار پروانه ساختماني پيش نيايد و مدارك آن

 .بگذارم

امكانات و شرايط براي بازديدها و اعمال كنترل هاي الزم در كارگاه و محيط پيراموني آن را رأساً يا  - 7

كه ممكن است در روند بازديد  توسط مجري براي مهندسان ناظر، تا پايان كار فراهم نمايم و موانعي

 .ها و اعمال كنترل ها بوجود آيد، برطرف كنم

كه درتمام مدت اجراي كار نقشه هاي اجرايي مصوب، تصوير پروانه ساختمان و دفتـر   بدهمترتيبي  - 8

 .بازديدها در كارگاه نگهداري شود مخصوص گزارش

وري مـي داننـد بـه موقـع توسـط      مهندسان ناظر انجام آن را ضر) مهندس(هرگونه آزمايشي را كه  - 9

اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت انجام داده و نتايج آن را ظرف مـدت معقـول در اختيـار    

 .مهندس ناظر مربوط قرار دهم
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با اتكاء به اسناد مالكيت و نقشه طرح تفصيلي حدود مرزي زمين و بروكف را قبل از آغـاز عمليـات   -10

ساختماني طي صورتجلسه مصوب سازمان استان، توسـط مهنـدس نقشـه بـردار داراي پروانـه اشـتغال،       

ت يا مشخص نمايم و اعالم مي نمايم كه مهندسان ناظر هيچ گونه مسئوليتي در امور احراز صحت مالكي

 .درستي حدود ثبتي زمين كه ساختمان در آن احداث مي شود، ندارد

موقعيت شبكه و خطـوط تأسيسـات عبـوري از زيـرزمين يـا مجـاور ملـك خـود را بـا اسـتعالم از           -11

يبي معمول دارم كـه  و ترت دستگاههاي مسئول، مشخص و به مهندس ناظر هماهنگ كننده اعالم نمايم

 .مجري ساختمان با اطالع و هماهنگي سازمانهاي مربوط انجام شود شروع عمليات ساختماني توسط

در صورتيكه ادامه عمليات ساختماني توسط مراجع دولتي و شهرداري متوقف شود، حق ادامه كار را -12

نخواهم داشت و در صورت ادامه كـار، مهندسـان نـاظر در قبـال كارهـاي انجـام شـده در دوره مـذكور         

ساعت كتباً  24رفع موانع توقف، مكلف مي باشم مراتب شروع كار را ظرف  ورتصدر . مسئوليتي ندارند

 .به مهندس ناظر هماهنگ كننده اطالع دهم

براي پيشگيري از حوادث منجر به خسارت، جراحت يا فوت اشخاص ثالث و عوامل مشغول بـه كـار   -13

        و) مبحـث دوازدهـم  (مان قـرات ملـي سـاخت   مني و حفـاظتي كارگـاه را بـر طبـق م    در كارگاه، تدابير اي

در حدود وظايف خـود بـه   حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مصوب وزارت كار و امور اجتماعي آيين نامه 

انجام رسانم و تأمين و رعايت ضوابط ايمني را جزء شرايط قرارداد خود با مجري ساختمان قرار داده بـه  

 .نامبرده ابالغ نمايم

ات ساختماني وضعيت بيمه كليه عوامـل شـاغل بـه كـار در كارگـاه را در      در تمام مدت انجام عملي-14

توسط مجري را بررسي و سـاير  ) با پوشش كافي براي جبران خسارت و جرايم( مقابل حوادث كار بيمه 

 .عوامل شاغل به كار را رأساً بيمه نمايم

        سـان نـاظر صـورت   هرگونه تغييرات در مالكيت زمين يـا سـاختمان را كـه در مـدت نظـارت مهند     -15

 .مي پذيرد كتباً به اطالع مهندس ناظر هماهنگ كننده برسانم

در صورت انتقال تمام يا بيش از نيمي از ملك يا ساختمان در دست سـاخت از مالـك بـه اشـخاص     -16

يا با سند غير رسمي، مبايعه يا انتقال قهـري، همزمـان بـا    ديگر به هر شكل اعم از انتقال با سند رسمي 

جديد را ) مالكان(يا عقد قرارداد جديد با مالكبه مالكان جديد انتقال ملك، ترتيب انتقال تعهدات حاضر 

 .از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بدهم

، بيشـتر  در صورت تعليق يا تطويل عمليات اجرايي به نحوي كه از مدت مندرج در پروانه ساختمان-17

تحويـل  شود تعهد مي نمايم مطابق ضوابط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، حق الزحمـه  

   .به سازمان استان بپردازم را مهندسان ناظر نظارت براي پرداخت به
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