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شماره پیمان:

صورتجلسه تحویل موقت

تاریخ پیمان:

به نام خدا
به استناد ماده  39شرايط عمومي پيمان ،عطف به دعوتنامه شماره  .......................مورخ  ..........................اداره كل نوسازي مدارس
مازندران ( صادره بر اساس درخواست شماره  ...............مورخ  .....................پيمانكار و گواهي كنترل پروژه قبل از تحويل موقت شماره
 ................مورخ  ) ...................جلسه كميسيون تحويل موقت پروژه  ......................................................................................................به
قرارداد شماره  .................و تاريخ  ................در ساعت  ..................روز  ........................مورخ  ..................................با حضور امضاء
كنندگان ذيل در محل پروژه تشكيل گرديد.
پس از بازديد اعضاء از كليه قسمتهاي قابل رويت و تائيد دستگاه نظارت مبني بر رعايت ضوابط و مقررات قانوني و استانداردهاي فني
و نيز تشخيص قابل بهره برداري بودن پروژه ،موارد ذيل مورد موافقت قرار گرفت:
○ نواقصي مشاهده نشد و پروژه رسماً و بدون عيب و نقص به نماينده دستگاه بهره بردار تحويل گرديد.

○

نواقصي به شرح فهرست ذيل مـشاهده و مقـرر گرديـد ظـرف مدت

روز از اين تاريخ ،نواقص مذكور توسـط

پيمانكـار رفـع و پـس از بازديـد مجـدد مسئولين مربوطه ،گواهي رفع نقص صادر گردد .بديهي است با گذشت زمان تعيين شده
جهت رفع نواقص تاريخ صدور گواهي رفع نقص به عنوان تاريخ شروع دوره تضمين مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .چنانچه
نواقص مذكور در پايان مدت مقرر فوق رفع نشود ،كارفرما بدون نياز به اخطار مجدد ،رأساً نسبت به اجراي بند «د» ماده «»32
شرايط عمومي پيمان در خصوص رفع نواقص اقدام خواهد نمود.
تأخيرات پيمان ( موضوع ماده  50ش.ع.پ ) پس از ارائه اليحه تأخيرات توسط پيمانكار ،در كميسيون مربوطه بررسي ميشود.
نواقص ساختماني

پيمانكار:

نواقص تأسيساتي

ناظر ساختماني:

ناظر تأسيسات برقي:

واحد شناسنامه فني :

ناظر تأسيسات مكانيكي:

شناسنامه فني تحويل شده است 

سرناظر:

نقشه هاي چون ساخت ( )as Builtتحويل شده است 
مدير استانداردسازي سامانه گرمايش
امضاء و مهر:

پروژه تحويل دستگاه بهرهبردار ( اداره

مسئول كميسيون تحويل موقت:

مدارس:

نماينده كارفرما (رسيدگي و
پيمان):

) گرديد.

به نمايندگي

بديهي است از لحظه امضاء اين صورتجلسه ،حفظ و حراست از كارهاي تحويل داده شده به عهده بهرهبردار خواهد بود.
مهر و امضا نماينده بهرهبردار

ماده  39شرايط عمومي پيمان -تحويل موقت

ب) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،براي تكميل و تحويل موقت قسمتهاي مستقلي از كار ،زمانهاي مجزايي پيشبيني
شده باشد ،يا به نظر كارفرما ،بهره برداري از قسمتهاي مستقلي از كار پيش از تكميل كل كار مورد نياز باشد ،كارفرما با رعايت
اين ماده ،قسمتهاي پيش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدامهاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات،
شروع دوره تضمين ،تحويل قطعي ،استرداد كسور تضمين حسن انجام كار را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت
گرديده است ،طبق اسناد و مدارك پيمان  ،به صورت مستقل انجام ميدهد.
ج) اگر با توجه به بند «الف» ماده  ،29عمليات موضوع پيمان تا حد  125درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود ،ولي كارهاي اجرا
شده قابل بهرهبرداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ،كارفرما طبق ماده  48به پيمان خاتمه ميدهد.
د) در صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ،ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند ،مهندس
مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعالم مينمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار
اقدام كند .اگر بعد از  10روز از تاريخ ابالغ كارفرما ،پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند ،كارفرما با تامين
دليل به وسيله دادگاه محل ،نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ،طبق اين ماده اقدام مينمايد .در اين حالت ،پيمانكار حق
هيچگونه اعتراضي را در اين مورد ندارد.
ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ،در صورتيكه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد مهندس مشاور باشد
ولي تداركات الزم براي راهاندازي و انجام آزمايشهاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تامين شود فراهم
نباشد ،نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمينهاي پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي
متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه ،نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار ميباشد نظر اين هيات قطعي و الزماالجرا است.
و) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ،وسايل ،ماشين آالت و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محلهاي تحويلي
كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ،از محلهاي يادشده خارج كند به عالوه پيمانكار ،بايد ظرف
مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين ميشود ساختمانها و تاسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محلهاي تحويلي
كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند در
غير اين صورت كارفرما ميتواند براي خارج نمودن آنها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينههاي آن را به حساب
بدهكاري پيمانكار منظور نمايد .در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و
داراييهاي خود را ندارد.
با توجه به اين كه مالكيتهاي ساختمانهاي پيشساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پيش ساخته ساختمانها و تاسيسات تجهيز
كارگاه كه به وسيله پيمانكار در محلهاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ،متعلق به پيمانكار است ،هرگاه تمام يا
قسمتي از اين ساختمانها و تاسيسات موقت پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد ،با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي
بابت برچيدن ساختمانها و تاسيسات ياد شده به پيمانكار پرداخت شود ،قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و به كارفرما فروخته
و تحويل ميشود.

