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تاریخ:

صورتمجلس تحویل موقت

دانشگاه اصفهان
امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

شماره:
پیوست:

موضوع قرارداد/پروژه:

نظارت /مشاور:

مدیر پروژه:

قرارداد

پیمانکار:

شماره:
تاریخ:

تاریخ جلسه:

به استناد ماده  39شرایط عمومی پیمان و به درخواست پیمانکار محترم  ،.............................................................جلسه تحویل موقت در تاریخ
فوق الذکر در محل پروژه تشکیل و پس از بازدید از محل عملیات موضوع پیمان ،تحویل موقت با شرایط زیر بالمانع اعالم می گردد:.

□  -لیست نواقص در  ..............صفحه پیوست گردید و مقرر شد پیمانکار ظرف مدت ...............روز با هماهنگی دستگاه نظارت
نسبت به رفع نواقص اقدام و گواهی رفع نقص ارائه نماید  .کلیه موارد مرتبط به تحویل موقت پس از رفع نواقص پروژه قابل رسیدگی
و اعمال خواهد بود.
□ -هیچ گونه عیب و نقصی در کار مشاهده نشد و موضوع پیمان تحویل موقت گردید.
مسئولیت های دوره تضمین مطابق با ماده  42شرایط عمومی پیمان می باشد. پیمانکار اذعان می نماید کلیه نقشه های چون ساخت (  ،) As builtدستورالعمل های راه اندازی  ،راهبری  ،تعمیر و نگهداری وکلیه مدارک گارانتی دستگاهها و تجهیزاتی که توسط پیمانکار خریداری شده را در سه نسخه تهیه و پس از تائید مهندس مشاور به
نمایندگان کارفرما تحویل نماید .
 پیمانکار موظف است حداکثر تا یکماه پس از تاریخ تحویل موقت  ،صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد ومدارک پیمان و صورتجلسات پروژه به کارفرما تسلیم نماید .
در صورت عدم رفع نواقص پیوست ،کارفرما راسا نسبت به انجام آن اقدام نموده و طبق ماده  42شرایط عمومی پیمان رفتار خواهدنمود.

نمایندگان پیمانکار:

نمایندگان مشاور:

نمایندگان اداره احداث:

نمایندگان اداره بهره برداری فنی:

نمایندگان بهره بردار :

(با درج نام و سمت و مهر و امضا )

(با درج نام و سمت و مهر و امضاء)

(با درج نام و سمت و امضاء)

(با درج نام و سمت و امضاء)

(با درج نام و سمت و امضاء)
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لیست نواقص معایب کارهای ابنیه و تاسیساتی

نواقص کارهای ابنیه
نواقص کارهای تاسیساتی
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