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  لوله كشي گاز  داخلي ساختمانو بازرسي نظارت  قرارداد 

  : طرفين قرارداد1ماده 
ــاريخ ............... ــين آقــاي/ خــانم مهنــدس .................... ..........ايــن قــرارداد در ت ــه اشــتغال .......... ب ــا شــماره پروان ــاظر كــه در ايــن قــرارداد ........................................... بكــار ........................ ب ناميــده مــي شــود از يــك طــرف   ن

ــاي و  ــانم / آقـــــــ ــد ..................... .............................................................. خـــــــ ــد ...............فرزنـــــــ ــنامه ....   ........................................ متولـــــــ ــماره شناســـــــ ــه شـــــــ ــادره از ..........بـــــــ ............................ صـــــــ

.......................................................................................كــــه در ايــــن قــــرار داد ...............بــــه آدرس ............... .....................................ثبتــــي پــــالك مالــــك مالــــك يــــا وكيــــل .......................بعنــــوان.............................

  از طرف ديگر منعقد مي گردد. شودناميده مي كارفرما

  قرارداد: موضوع 2ماده 
نـوع   ،تعـداد واحـد ...................    انجـام خواهـد شـد.     □توكـار    □كه به صورت روكار .................بر اجراي لوله كشي گاز داخلي ساختمان كه توسط مجري تجربي/حقيقي/حقوقي .......................... به پروانه اشتغال .............. نظارت

  باشد. مي       G4         G6         G10         G16         G25          G40          G65         G100  نوع كنتور ( جي ريت)و   عمومي      خاص           تجاري  ني     ومسكساختمان 

  : مدت قرارداد3ماده 
  . مي باشد سال دومدت ه بو آبفا در دفتر كنترل و نظارت گاز  ،عقدمدت اعتبار اين قرارداد از زمان 

بر اساس نرخ جديـد  بديهي است كه حق الزحمه تمديد قرارداد طبق ضوابط مشروط به تمديد قرارداد در دفتر كنترل و نظارت گاز و آبفا مي باشد.  ناظرادامه مسئوليت چنانچه در مدت قرارداد كار لوله كشي گاز خاتمه نيابد،  :1تبصره 
  . مي باشد و آبفا تعيين درصد با توافق طرفين و در صورت اختالف با دفتر كنترل و نظارت گاز .پرداخت خواهد شد ناظربه نسبت درصد مانده كار به مهندس 

 بديهي است در صورت عـدم كنتـرل و  مي باشد.  دو سالمدت ه ساختمان ببعد از صدور تأييديه و اخذ انشعاب گاز شبكه لوله كشي گاز  نظارتمقررات ملي ساختمان، دوره تناوب  بيست و دوممبحث  4-8-22به استناد بند  :2تبصره 
  نخواهد بود. ناظرپس از دو سال، مسئوليتي متوجه  ناظرو تاييديه مجدد  تست لوله كشي گاز ساختمان

  .ر كنترل و نظارت گاز و آبفا نمايدداً اقدام به تشكيل پرونده در دفتبعد از صدور تأييديه، مالك مي بايست مجد لوله كشي گازهرگونه تغيير در شبكه  درخواستدر صورت  :3تبصره 

  نظارت: حق الزحمه 4ماده 
  . خواهد بود ساختماننظام مهندسي  سازمان آن سهم % 5مطابق با تعرفه مصوب ........................................... ريال مي باشد كه  نظارتمبلغ حق الزحمه  

  .مي باشد يا مالك  بر عهده مجري ناظربا توجه به تشخيص پرداخت هزينه بازديد مجدد  تبصره :

  ناظر: تعهدات 5ماده 
  و دستور العمل هاي دفتر كنترل و نظارت گاز و آبفا.   هفدهم مقررات ملي ساختمانبررسي و كنترل نقشه و محاسبات لوله كشي گاز ارائه شده توسط مجري براساس مبحث  -1

  .  نهاييانجام كار و تست و تأييد  صحتبر  نظارت -2
تـاخير در اجـراي    زجهـت جلـوگيري  ا  پـروژه   يـا مجـري   كارفرمـا گاز و آبفـا و   موظف است جايگزين خود را به صورت رسمي به دفتر كنترل و نظارت ناظر، نظارتبعلت ماموريت و غيره در هر مرحله  ناظردر صورت عدم حضور  -3

  جايگزين انجام دهد. ناظراقدام مقتضي در خصوص تعيين  نظارت گاز و آبفا مجاز خواهد بود،در غير اينصورت دفتر كنترل و اعالم نمايد پروژه 

كه جواز فعاليت ايشان در بازرسي و نظارت گاز، پشت پروانه قيد شده باشد و نمايندگي ناظر قبل را جهت ادامه نظـارت در مـدت عـدم     ل از وزارت راه و شهر سازي اطالق مي شودجايگزين به ناظر گاز داراي پروانه اشتغا رناظ : تبصره
  حضور وي به عهده دارد.

  استان ديگر و يا محكوميت هاي انتظامي و يا عدم اشتغال به نظارت گاز، وجود نخواهد داشت. ، بجز در موارد انتقال ناظر بهناظرپس از عقد اين قرارداد امكان فسخ قرارداد تا پايان كار و صدور تاييديه نهايي توسط  -4

  : تعهدات كارفرما6ماده 
  . تنظارجهت  ( از قبيل نردبان و ... )  مناسبو تامين لوازم ايجاد شرايط  - ٣ . ناظردريچه هاي تامين هواي وسايل گاز سوز در صورت نياز مطابق نظر تعبيه و نصب  - ٢  .نظارتحضور در كليه مراحل   - 1

  مي باشد. نظارتدر مراحل  ناظرشده توسط داده كارفرما ملزم به رعايت الزامات قانوني تذكر  -5 به حساب سازمان نظام مهندسي قبل از شروع به كار. نظارتپرداخت كليه مبالغ مربوط به حق الزحمه  -4
  ممنوع بوده و كليه خسارات مادي متوجه مالك خواهد بود. ناظرهر گونه پوشش لوله كشي زير كار با مصالح از سوي مالك قبل از صدور دستور پوشش توسط  -6
ر و عدم تامين شرايط استاندارد دودكش هاي وسايل گاز سوز) كارفرما و مجـري ملـزم بـه تغييـرات     در صورتي كه به هر دليل شرايط ساختمان قبل از صدور تاييد نهايي از حالت استاندارد خارج شود( از قبيل ساخت و سازهاي مجاو -7

  باشند.پروژه مي ناظرمطابق نظر 

  : تعهدات مجري 7ماده 
مجري متعهد مي گردد با اخذ رضايت نامه كتبي از مالك بـه عنـوان نماينـده ايشـان جهـت تشـكيل        -2ي متعهد مي گردد كليه امضاهاي مرتبط با مالك توسط شخص مالك و در حضور مجري انجام گرديده است. مجر -1

  انجام امورات اداري اقدام نمايد.پرونده و 

  : حل اختالف8ماده 
  الزم االجرا مي باشد.به عنوان داور نظر دفتر كنترل و نظارت گاز و آبفا  قرارداد في ما بين طرفينفني ف در صورت هر گونه اختال

  تبصره در چهار نسخه تنظيم و مهر و امضاء گرديده است كه هريك حكم واحد را دارند. پنجماده و  نهاين قرارداد در : 9ماده 

  كارفرمامهر و امضاء
  

  ناظرامضاء مهر و 
  

  مجريمهر و امضاء 
  

دفتر كنترل و نظارت گاز و آبفامهر 

  
  
  



2 :فرم شماره 
  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر 2:    ويرايش 

  و آبفا دفتر كنترل و نظارت گاز
   ...........................................................شماره : 

  تاريخ: .............................................................


