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موضوع قرارداد  ه : .......................................................پروژ        تحویل قطعی   به منظور تحویل موقت-

 ........................................................شماره :

اجراء گردیده است ، کمیسیونی مرکب از امضاء  پیمانی که بطور امانی     ...............................................................................: واقع در

 کنندگان ذیل،

 ........................... در محل اجراي پروژه تشکیل گردید.در تاریخ :................. 

ویل تح ح ذیلپروژه طبق نقشه و مشخصات فنی منضم به قرارداد و دستورات صادره از سوي کارفرما بر اساس نیازمندیهاي دستگاه بهره بردار، به شر 

 گردید.

 مشخصات طرفین قرارداد و مشخصات پیمان:  

 نکار:پیما-2 کارفرما: -1

 تحویل زمین: شماره ابالغ صورت جلسه وتاریخ  -4 دستگاه نظارت: -3
 

 قرارداد اصلی: (شماره وتاریخ ابالغ) %25بلغ م -6 اصلی : مبلغ قرارداد -5
 

 :و تمدیدها%25اصلی و قرارداد کل مدت - 8 ارداد:مدت تمدید مدت قر -7

ـــدت  ـــراردادم ـــ   :ق ـــد:        :  %25دتم ـــدت تمدی م

 
 

 شماره وتاریخ متمم قرارداد: -9
 

 : مبلغ متمم قرارداد -11 قرارداد متمم: (شماره وتاریخ ابالغ) %25بلغ م -10
 

 :و تمدیدها%25و کل متمم قرارداد مدت -13 یخ درخواست پیمانکار مبنی بر اتمام پروژه:شماره و تار -12

ـــدت  ـــراردادم ـــدت   :ق ـــد:        :  %25م ـــدت تمدی م

 
     مشخصات پروژه :
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 :تعداد طبقات ساختمان اصلی

 
 :زیر بناسطح 

 :: ساختمان اصلیالف
                          زیرزمین: -1
 :                     طبقه همکف -2
 اول: طبقه -4 

                           :دومطبقه  -5
 :طبقه سوم -6

 :ساختمانهاي جنبیب: 
 سرویس -1
 سرایداري: -2
 کارگاه:   -3
 سالن ورزشی: -4
 

                            (الف+ب): سطح کل زیر بناپ: 
 

 
 نوع ساختمان از نظر اسکلت:

 الف: ساختمان اصلی:
 ب: ساختمان جنبی:

 
 تخت      شیبداربتنی      شیروانی : شیبدارنوع سقف

 
بـتن اطـراف سـاختمانها جـزء سـطح محوطـه  ،(در کارهاي زیر بنـایی:طهسطح محو

 )دمحسوب نمیشو
 

 طول دیوار:
 

 
 نوع تأسیسات:

                         :آب-1
 گاز:-2
 برق: -2
 فاضالب: -3

 وسیله اطفاء حریق:

 Cخیر     Cبلی   ؟  شده استتهیه  فنی فضاي مربوطه دفترچه شناسنامه -    

 Cخیر     Cبلی (ارائه تصویر)  نصب شده است؟فضا شناسنامه  کتیبه      
 مشخصات شناسنامه پروژه :      

 نوبت دوم لنوبت او مقطع آموزشی شماره شناسنامه کد بکفا
     

 
 سنامه فنید شنامهر و  امضاي مسئول واح                                                                  

 
 اظهار نظر کمیسیون در مورد قسمت هاي اصلی کار: -   

 :پی -1
 :سفت کاري -2
     نازك کاري: -3

 شرح نقایص: -   
 ساختمان اصلی:  -1
 ساختمانهاي جنبی: -2
 :دیوار -3
 محوطه:   -4

        نماید. ی رفع نقص از کمیسیون تحویلبرطرف و گواه،روز-------ظرف مدت: را ----------نواقص ردیف: تبصره : پیمانکار، موظف گردید    
د "  د ش ه خوا ع  ص شرو ع نق خ رف از تاری ي  دار ه نگه  ."دور

 :موقت مدارك منضم به صورتجلسه تحویل  -  

 Cضمانت نامه اجراء عایق پشت بام -C 3نقشه چون اجراء تاسیسات آب وفاضالب با ابعاد مشخص-C 2پالن معماري -1  

 .Cبهره بردار شده استو اصل ضمانتنامه اجراء عایق پشت بام، تحویل دستگاه  2و1توجه:کپی برابراصل شده ي موارد 
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 : پس از رفع نقص اظهارنظر کمیسیون بطور کلی در مورد کیفیت پروژه -   
 

 شرکت کنندگان در جلسه: -    
 الف: نماینده( نمایندگان) دستگاه بهره بردار:

1- ........................................................... 
2- ........................................................... 

 ب: نماینده( نمایندگان) کارفرما:       
1- ............................................................ 
2- ............................................................ 
3- ............................................................ 

 پ: نماینده پیمانکار:
................................................................... 
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