بسمه تعالي
شماره قرارداد ........................... :

کمیته مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

تاریخ قرارداد ........................... :

با سلام و احترام خواهشمند است نسبت به بررسي و ثبت قرارداد مجری با مشخصات زیر اقدام فرمائید.
نام صاحبکار............................................................:شماره ملي ................................................تلفن  ........................................شماره پلاک ثبتي ................................
شماره برگ وکالت ......................مورخه  .........................شماره دفترخانه  .............از خانم/آقای .....................................................

شماره برگ تعهد نظارت  .....................مورخه  ......................سطح زیر بنا  ..........................متر مربع ،تعداد سقف  ......طراحي شده در دفتر مهندسي شماره ..........
آدرس  ..............................................................................................................................کدپستي ..............................

مشخصات مهندس مجری :نام  ....................................................... :شماره ملي  ............................................................تلفن همراه..............................................
شماره پروانه اشتغال  .......................................................پایه . .............مبلغ قرارداد  .........................................................................ریال
تعهد مجری :اینجانب مهندس مجری با مشخصات بالا اعلام میدارم  ،در حال حاضر و در مدت زمان قرارداد دارای ظرفیت و صلاحیت اجرای پروژه فوق بوده و فاقد
هرگونه شغل تمام یا پاره وقت بوده و با توجه به شرح وظایف و تکالیف مجریان که بصورت کار تمام وقت در کارگاه میباشد  ،متعهد می گردم در کارگاه ساختماني
محل پروژه بعنوان مجری و سرپرست کارگاه  ،بصورت تمام وقت حضور مؤثر داشته باشم و درصورت ثبت گزارش عدم حضور توسط بازرسین مربوطه ،سازمان نظام
مهندسي ساختمان حق خواهند داشت ،ضمن معرفی اینجانب به شورای انتظامی جهت برخورد قانونی  ،تا مدتي که تشخیص دهند از ثبت هرگونه قرارداد و ارائه
خدمات مهندسي به اینجانب ممانعت بعمل آورند  ،و حق هرگونه اعتراضي را در این خصوص از خود سلب مي نمایم.
همچنین با علم و آگاهي کامل از قوانین و مقررات مربوطه بدینوسیله رضایت خود را جهت پرداخت مبلغ  540...ریال بابت هر مترمربع قرارداد به حساب سازمان نظام
مهندسي ساختمان براساس مصوبه مجمع عمومي مورخ  69/23/32سازمان و وفق ماده  23قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اعلام مي دارم .
مهرو امضاء مهندس مجری ........................................................

گواهي میگردد مبلغ ........................................ریال طي فیش شماره .........................................................مورخه .........................
مهروتائید امورمالی سازمان

توسط مجری محترم دروجه سازمان پرداخت گردید .
مدارک مورد نیازپیوست قرارداد

مدارکی که ارائه اصل آن هنگام بررسی قرارداد الزامیست (کپی لازم نیست)

 -2چهار نسخه قرارداد تکمیل شده

 -2کارت ملي صاحبکار

-3سند مالکیت

 -2پروانه اشتغال مجری

 -4وکالتنامه ( در صورت وجود)

 -5برگ تعهد نظارت

 -9پروانه ساخت در صورت صدور

پس از بررسی و رؤیت اصل مدارک فوق توسط کمیته مجریان  ،عقد قرار داد با مشخصات بالا بلامانع اعلام گردید واسامی

ثبت قرارداد از نظر انفورماتیک :
□ بالمانع است

تائید کنندگان بشرح زیر میباشد :

-2

-3

تذکر  :حضور طرفین قرارداد و سرپرست کارگاه در جلسه کمیته مجریان .الزامیست .وهیچگونه کپي از مدارک دریافت نمیگردد .

□ قرارداد ثبت شد.

فرم لفاف قرارداد مهندسین ویرایش 2462/63/69

