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 ")وکیل قانونی مالک( تعــهــد مــالـک"
 با کد ملی ................................................. ... ................................. صادره از ......................فرزند ................................................... به شماره شناسنامه ...اینجانب ................................................................ 

........ مالک پالک ثبتی ............. مورخ ..............شماره ....................که به موجب وکالتنامه .............................................به نشانی ....................................................................................................................

متعهد به  ملک مذکور را بر عهده دارم،  خذ پروانه ساخت، تخریب و نوسازیأکه مسئولیت رسیدگی به کلیه امور مربوط به .................................. ............. پرونده شهرسازی به کالسه .............................

 اجرای موارد ذیل ذکر می باشم:

سازنده دارای به عنوان .. را ................... دارای صالحیت اجرای پایه ...............غال .......................... را به شماره پروانه اشت.................................. شرکتضمن ارائه قرارداد اجرای فی مابین ،  -1

 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معرفی می نمایم.فوق الذکر پروژه  صالحیت

صدور پروانه تسلیم جهت تکمیل مراحل صدور جواز ساخت به شهرداری تهران به عنوان مرجع  و را در مرحله پیش نویس 1 معرفی شده دربند حقوقی دارای صالحیتبرگ تعهد اجرای سازنده  -2

 می نمایم.

 معرفی شده تحویل می دهم. محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورتجلسه کتبی و منطبق با تاریخ معین شده در قرارداد به سازنده دارای صالحیت -3

 یخ امضای قرارداد به طول انجامد.از تار روز33اید بیش از توجه : چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد تحویل آن نب 

 معرفی شده تحویل می دهم. سازنده دارای صالحیت دو نسخه از نقشه های مصوب و سایر اسناد و مدارک الزم را قبل از شروع عملیات به -4

)بیمه های اجباری ساختمان عبارتند از : بیمه مسئولیت مدنی، شخص ثالث کارگاه، بیمه  مان را پرداخت می نمایم.به عنوان صاحب کار با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساخت-5

 ( .اجباری کارگران ساختمانی و بیمه همجواری ها در صورت نیاز

مستلزم طی مراحل قانونی می باشد. اجرای هرگونه فعالیت  ده دارای صالحیتسازنسازنده دارای صالحیت انجام گیرد و تعویض مجدد عوامل پروژه می بایست توسط اجرای تمامی مراحل  -6

در  رئیس کارگاه معرفی شده از طرف سازنده دارای صالحیتقرارداد )که به صورت دستی تحویل می گردد( توسط سازمان نظام مهندسی استان و حضور  پس از ثبتأیید و نظارت ناظر ساختمانی با ت

 پروژه می باشد.

      و به هیچ وجه مجاز  ابالغ نموده سازنده دارای صالحیت معرفی شدهیید ناظر ذی ربط و توسط وی ) ناظر( به أه عنوان صاحب کار هرگونه تغییرات و اصالحات مورد نظر خود را پس از تب-7

 در امور اجرایی پروژه مستقیماً دخالت نمایم. نمی باشم
 

 امضای مالک / وکیل قانونی 
 مضاء محضری شود()گواهی ا

  "حقـوقــی سازنده دارای صالحیت تعـهد"

  نام مدیرعامل : شماره پروانه اشتغال شرکت: نام شخص حقوقی :

 

 

 کد ملی:  صادره از  : شماره شناسنامه :

 شماره پروانه اشتغال : : مدیرعامل شماره نظام مهندسی

 تلفن تماس : نشانی شخص حقوقی :

 تلفن تماس : : نشانی مدیرعامل
 

 ی نمایم : تعهد م...................................................................... .............................................................. به نشانی :  ....................ضمن قبول مسئولیت اجرای ملک به شماره پرونده شهرسازی................

ن های دفترسازما ابالغی"نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان"العمل دستور 2مفاد مندرج در جدول شماره ، مطابق با ... طبقه می باشد......... مترمربع در ..............با توجه به اینکه زیربنای ملک فوق الذکر، .......  -1

و در  نموده معرفیبه سازمان نظام مهندسی به عنوان رئیس کارگاه پروژه  صالحیت راشخص حقیقی دارای ، قبل از شروع به هرگونه عملیات ساختمانی  32/34/28مورخ  23222/433به شماره  مهندسی و تشکل های حرفه ای

در  و س کارگاه باشدئیدر هر صورت در هر مقطع زمانی، پروژه می بایست دارای ر اتب را ظرف مدت یک هفته به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطالع خواهم داد.رصورت تغییر رئیس کارگاه معرفی شده، م

 نمود.مطابق قانون برخورد خواهد سازنده سازمان نظام مهندسی با شرکت  ،یس کارگاهئهرگونه تخطی از جانب ر بروز صورت

 دارای صالحیت سـازندهی مهرو امـضـا

 )گواهی امضاء محضری شود(

 

روزکاری و شروع مجدد عملیات 3به عنوان سازنده مکلف می باشم تعطیلی کارگاه پس ازثبت گزارش شروع عملیات ساختمانی راحداکثر ظرف  -2

 مهندسی ساختمان استان اعالم نمایم.ساعت قبل به ناظر یا ناظر هماهنگ کننده و سازمان نظام  72ساختمانی را 

و به انجام آن اهتمام خواهم نمود و در صورت تخطی از آن سازمان مطابق را مطالعه نموده  سازندگان دارای صالحیتکلیه مباحث و مقررات مربوط به  -3

 شرکت برخورد خواهد نمود.این با قانون با 

 عهده طرفین بوده و سازمان جوابگوی هیچ گونه موردی در این زمینه نخواهد بود. رو مالک ب سازنده دارای صالحیتمسائل مالی بین   اًمسلم – 4
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 سازنده دارای صالحیت :وظایف و مسئولیت ها و تعهدات 

اشکاالت و مغایرت  مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشه های  اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعالم -1

احان آن . در صورتی که های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طر

 این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار نیز اعالم شود.

ح تعیین و ذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد ، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صالحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذی صالدر پ -2

 لیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی می باشد امتناع نماید.ئوابالغ شده است را کامال رعایت نماید و همچنین از پذیرش مس

 رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی. -3

 مقررات ملی ساختمان( 23و مبحث  12های پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه. )مبحث  رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان -4

اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و صحت انجام تمامی عملیات  -5

 نقشه های مصوب.

 خذ کند.أییدیه های الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط أت -6

 ها بالفاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعالم نماید. ی در آندر صورت مالحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فن -7

انسانی کارگاه را براساس هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم ارایه کار مناسب از ناحیه نیروی  -2

 مفاد قرارداد رفع نماید.

قیقات وع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعالم شده توسط موسسه استاندارد و تحاجرای موض -8

هرمرحله از عملیات  ییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایانأیید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان  باشد و اخذ تأصنعتی ایران ،که مراحل مختلف آن مورد ت

 اجرایی از ناظران ذی ربط.

 واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد. حقسازنده دارای صالحیت ملک  -13

 اختیـارات سازنده دارای صالحیت:

  می تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید. سازنده دارای صالحیت -1

می تواند آن  سازنده ملکخیر افتد، أن شده در قرارداد بیش از یک ماه توسط صاحب کار به تیرداد ، از موعد تعیدر صورتی که پرداخت هر یک از اقساط مبلغ قرا -2

 در طول مدت توقف از صاحب کار مطالبه نماید. ،مبلغ و معادل درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می شود

اجرای بخشی از کار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد ، مراتب را به طور کتبی به اطالع ناظر هماهنگ کننده و  ای صالحیتسازنده دارچنانچه  -3

 نماید. طراح  می رساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نباید بیش از یک هفته از تاریخ ابالغ به طول انجامد، اجرای کار در آن بخش را متوقف می

 
 

 سازنده دارای صالحیت یمهر و امضا مالک / وکیل قانونی یامضا

 

 

 

 

 

 


