
 مالک جهت عقد قرارداد -سازنده ذیصالح درخواست :   4فرم شماره  

 

 خراسان رضویاستان نظام مهندسی ساختمان محترم سازمان 

( ساختمان واقع در)آدرس( مالکمالک/وکیل ) ......................با سالم و احترام اینجانب ....

تغییرات □پروانه /  □)و درخواست :   نوسازی ................................ ................................................ با کد...............................

اجرائی  با زیربنای ........... مترمربع و تعداد ......... سقف که درحال حاضر در مرحله ( سایر□ /بنا) اصالح یا توسعه بنا(

، درخواست عقد قرارداد با سازنده ذیصالح )شرکت/ شخص باشد میسایر(  □زمین بایر/  □قدیمی/ساختمان □

را مطابق با کاربرگ  حقیقی( .................................... با کد شهرداری ................. به مدیریت )آقا/ خانم( ...........................

 رم . ) ج( خواستا /) ب(  /)الف( 
 

    .........................................................ایشان :    و اثر انگشت شماره تماس مالک ) یا وکیل قانونی( و تاریخ و امضای
  

-و ب 2-الفاینجانب .......................................... ) مدیر عامل شرکت / شخص حقیقی ( با اشراف کامل به مفاد بند ) 

کلیه موارد ذیل  94اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال  91( ذیل ماده  12

 را تایید مینمایم :

کلیه مسئولیتهای قانونی در قبال احراز هویت شخص مالک ) یا وکیل قانونی ایشان ( و اینکه قرارداد  -

آن  و همچنین امضاء و ثبت  و صفحات ویت و تایید کلیه مفادپس از ر 4تنظیمی فی مابین و فرم شماره 

اثر انگشت از سوی شخص ایشان در سیستم بارگذاری و به سازمان ارسال گردیده است , به عهده اینجانب 

 میباشد .

کلیه مفاد قرارداد بارگذاری و ارسال شده به سازمان دقیقا مطابق با همان مفاد قراردادهای تیپ مورد  -

سازمان نظام مهندسی ساختمان است , و مسئولیت هر گونه تغییری در مفاد آن به عهده اینجانب تایید 

 میباشد .

کلیه مسئولیتهای قانونی در قبال داشتن صالحیت , ظرفیت و تعداد کار الزم مجری ذیصالح در خصوص  -

مابین به عهده سقف و متراژ مندرج در موافقت اصولی کد نوسازی درج شده در قرارداد تنظیمی فی 

 اینجانب میباشد .

                
 مهر و امضا مجری ذیصالح :  ...............................................



 

 گردد : ارسال پیوست درخواست به لطفا مدارک زیر  به صورت فایل زیپ شده 

، کارت ملی مالک یا وکیل ایشان ،  مهندسین ناظر و طراح کسر از ظرفیت ، و یا موافقت اصولی صادره پروانه ساختمان
قرارداد فی مابین  ، ) نماینده مجری (، نامه معرفی نامه سرپرست کارگاهوکالتنامه معتبر) وکیل مالک(  سند مالکیت ،

  شدهتنظیم کلیه صفحات قرارداد  , پروانه اشتغال سرپرست کارگاهتصویر ،  سرپرست کارگاه و مجری

 


