
 

 
 اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز

 مدارس استان آذربايجان شرقي

 :شماره  (مانيپ يعموم طيشرا 39موقت )ماده  ليصورتجلسه تحو

 FR131 :كد 
 :گري شماره بازن

02 

 :تاريخ بازنگري 

15/02/1400 
 :تاريخ  

 پیمانکار:            عنوان پروژه  :                                                

 محل اجراء:        شماره و تاریخ پیمان :                                         

 موضوع پیمان:                                                             

هی کنترل پروژه قبل از اوگ و.. پیمانکار .............................. مورخ ............................................ت ثبت شده شماره .........نظر به  درخواس

.. ..........................ماره ........شایت به دعوت نامه نا عب و........... ........................... ...................... مورخ.......تحویل موقت به شماره ...........

. جلسه ...................مان در تاریخ ...........شرایط عمومی پی 39در راستای اجرای  مفاد ماده  ....  کارفرما  و...............مورخه ...........

عضای کمیسیون در  ا روبا حض ........................................................................کمیسیون تحویل موقت موضوع قرارداد مذکور شامل : .......

نجام کلیه ی بر امحل پروژه تشکیل و پس از بازدید قسمت های مختلف و بنابه گزارش ها و تأییدیه های دستگاه نظارت مبن

صریح به  تغی و شخصات فنی عمومی ، خصوصی و دستور العمل های ابالعملیات اجرایی موضوع پیمان وانطباق آن با نقشه و م

 قابل  بهره برداری بودن پروژه را مورد بررسی و به شرح ذیل صورتجلسه گردید.

 ...................................ست ................  پروژه دارای نواقص به شرح جدول پیو...............پروژه فاقد نواقص  ............

 ............................... مه شماره رفی ناعم..... برابر پروژه رسماً به نماینده دستگاه بهره بردار)اداره کل / اداره آموزش وپرورش (آقا /خانم

 ............................................ مورخ ..................................  تحویل گردید.

 کور را واقص مذنقصی به شرح فهرست جدول پیوست مشاهده و مقرر گردید پیمانکار ظرف مدت ................ روز از تاریخ  تشکیل کمیسیون نوا

بدیهی  اهد شد.رفع که پس از بازدید مجدد و تایید دستگاه نظارت  در معیت نماینده دستگاه بهره بردار ، گواهی رفع نقص متعاقباً صادر خو

واهد خا گذشت زمان تعیین شده جهت رفع نواقص تاریخ صدور گواهی رفع نقص به عنوان تاریخ شروع دوره تضمین مورد محاسبه قرار استب

 گرفت.

  رایط ش 32اده چنانچه نواقص مذکور در پایان مدت مقرر فوق رفع نشود کارفرما بدون نیاز به اخطار مجدد رأساً  نسبت به اجرای بند )د( م

 ان در خصوص رفع نواقص اقدام خواهد نمود.عمومی پیم

  شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 34برای آزاد سازی ضمانت نامه تعهدات  مطابق تبصره یک ماده 
 

 امضاء         و ره........ م..............................ناظر تاسیسات : آقا /خانم -2 امضاء         و ره........ م.......................ناظر ابنیه : آقا /خانم ....... -1

 

         ء. مهر و امضا.....................................سر ناظر ابنیه  : آقا /خانم -3

4-  

         مهر و امضاء .....................................خانم سرناظر تاسیسات: آقا / -5

 

 مضاء        او  ره........ م.....................خانم  واحد  پیمان رسیدگی : آقا / -7         مهر و امضاء .....................................خانم نماینده پیمانکار:آقا / -6

........ ......................خانم  کارفرما)مدیر کل یا معاون اجرایی(: آقا /         ءمهر و امضا............................خانم  نماینده دستگاه بهره بردار: آقا /

 مهر و امضاء        

 



 

 
 اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز

 مدارس استان آذربايجان شرقي

 :شماره  (مانيپ يعموم طيشرا 39موقت )ماده  ليصورتجلسه تحو

 FR131 :كد 
 :گري شماره بازن

02 

 :تاريخ بازنگري 

15/02/1400 
 :تاريخ  

امانه شناسنامه بدین وسیله تایید می گردد سوابق ومشخصات مورد نیاز پروژه مذکور درتاریخ ................................ به این واحد تحویل ودر س
 فنی فضا به شماره ..................................  ثبت گردید.

 ..............       مهر و امضاء............................ : آقا/خانم   مسئول شناسنامه فضا

 

 

 

 

 نواقص پروژه

ه میضم.......... .......................... خ........ مور........................قرارداد ..به شماره .............. فهرست اقالم باقی مانده و نواقص پروژه .......................
ده سخه از آن به نماینتجلسه یک نمین صورهبوده که طی  لیذ.................... به شرح .............صورتجلسه کمیسیون تحویل موقت )مورخه ..

به نمایندگی از شرکت  که د یدرگتحویل  ..... .........................برابر معرفی نامه  شماره ........... ..................................آقا/ خانم   ......شرکت 
 یند.قص مذکور اقدام نماتاریخ نسبت به تکمیل کارهای باقی مانده و رفع نوا این  روز از 15متعهد می شود تا حداکثر ظرف مدت 

 کارهای تاسیسات : کارهای ابنیه :

 اعضاء کمیسیون تحویل موقت :

 .............................آقا /خانم ..... ناظر ابنیه   : -1

 مهر و امضاء

 

 ......................................ناظر تاسیسات  : آقا /خانم  -2

 مهر و امضاء

 ...............................سر ناظر ابنیه  : آقا /خانم. -3

 مهر وامضاء

 

 ..........................سرناظر تاسیسات: آقا /خانم ....... -4

 مهر و امضاء

 ...........................نماینده پیمانکار:آقا /خانم......... -5

 مهر و امضاء

 ...............................واحد  پیمان رسیدگی : آقا /خانم : ...... -6

 مهر و امضاء  -7

 ...........................نماینده دستگاه بهره بردار: آقا /خانم: ........ -8

 وامضاء رمه

 .........................کارفرما )مدیر کل یا معاون اجرایی( آقا /خانم :.... -9

 مهر وامضاء

 

،بدون منظورداشتن 37حداکثرتایک ماه پس ازتحویل موقت،آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده  شرایط عمومی پیمان : 34ماده  1بصره ت

ی اوازنصف کسورتضمین حسن انجام مصالح پای کارتنظیم می شود.هرگاه براساس این صورت وضعیت،پیمانکاربدهکارنباشدیاجمع بده

آزاد می شود.ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار،ازنصف کسورتضمین حسن انجام کاربیشترباشد،ضمانتنامه  کارکمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ
 .آزادمی شود 52یا 40انجام تعهدات،برحسب موردطبق شرایط تعیین شده درماده 


