
 اتمام مدت قرارداد سازنده ذيصالح 

از سوي مالك )جديد(معرفي سازنده دوم  از سوي مالك )جديد(معرفي سازنده دوم       عدم  

تكميل صورتجلسه تعويض سازنده  ثبت درخواست سازنده ذيصالح يا مالك مبني بر خاتمه مدت قرارداد -

.... توسط مجري اول و مجري دوم و مهندس ناظر هماهنگ كننده كه شامل پيشرفت كار و مصالح موجود و 

.مي باشد  

تكميل و تائيد دفترچه اطالعات ساختماني توسط مجري اول براساس پيشرفت كار و تحويل آن به مجري -

 دوم

پيشنهاد مي گردد به صورت كامل متراژ و تعداد كار ( ميه مجري جديدنحوه ثبت متراژ و تعداد كار در سه-

مجري جديد براساس كارهاي باقي مانده حق الزحمه دريافت خواهد كرد و .) (در سهميه مجري لحاظ گردد

)ربطي به متراژ ندارد  

 

عنايت به در صورت خارج شدن از صالحيت سازنده اول و الزام معرفي سازنده داراي صالحيت با :تبصره

.)تخفيف در نظر گرفته شده است.(مصوبه هيئت مديره در خصوص نحوه ثبت متراژ و تعداد كار اقدام گردد  

 

يعدم شروع عمليات ساختمان يشروع عمليات ساختمان   

.مي باشد.... تكميل صورتجلسه تعويض سازنده توسط مجري اول و مجري دوم و مهندس ناظر هماهنگ كننده كه شامل پيشرفت كار و مصالح موجود و  ثبت درخواست سازنده ذيصالح يا مالك مبني بر خاتمه مدت قرارداد -  

روز كاري پس از 7فقره به فاصله 2(اظهارنامه قضايي توسط مجري به مالك با موضوع درخواست خاتمه قرارداد به دليل عدم شروع عمليات  و تحويل آن به سازماندر صورت عدم دسترسي به مالك يا عدم معرفي سازنده جديد،ارسال -

)اتمام مدت قرارداد  

ازماناخذ تائيديه مهندس ناظر هماهنگ كننده مبني بر عدم شروع عمليات ساختماني توسط مجري و ارائه آن به س-  

)پيشنهاد استفاده از مهندسين ناظر مضاعف(جهت اعالم نظر در خصوص پيشرفت فيزيكي پروژه27معرفي كارشناس ماده-  

به سازمان جديد و تحويل رونوشت آنارسال نامه به شهرداري توسط مهندس ناظر هماهنگ كننده مبني بر اتمام قرارداد اجراي سازنده و توقف عمليات ساختماني تا معرفي سازنده -  

واحد كنترل اجرا و نظارتارسال نامه به شهرداري توسط سازمان مبني بر اتمام مدت قرارداد سازنده با رونوشت به مالك و مهندس ناظر  هماهنگ و سازنده ذيصالح  و -  

مجري اولدر صورت درخواست از سوي مالك معرفي سازنده از سوي مالك الزامي مي باشد جهت آزادسازي سهميه :تبصره**  

ثبت درخواست سازنده ذيصالح يا مالك مبني بر خاتمه مدت قرارداد تكميل صورتجلسه تعويض سازنده  -

توسط مجري اول و مجري دوم و مهندس ناظر هماهنگ كننده كه شامل پيشرفت كار و مصالح موجود و 

.مي باشد....   

توسط مجري به مالك در خصوص اتمام مدت در صورت عدم دسترسي به مالك ،ارسال اظهارنامه قضايي -

اخذ نظريه مهندس ناظر ) روز كاري7بار به فاصله2.(قرارداد كه به  مالك ارسال و تحويل سازمان شود 

27هماهنگ كننده در خصوص پيشرفت فيزيكي پروژه با لحاظ نظريه كارشناس ماده  

)تامين دليل(ع عمليات ساختمانيجهت اعالم نظر در خصوص شروع يا عدم شرو27معرفي كارشناس ماده-  

ارسال نامه به شهرداري توسط مهندس ناظر هماهنگ كننده مبني بر اتمام قرارداد اجراي سازنده و توقف -

 عمليات ساختماني تا معرفي سازنده جديد 

تكميل و تائيد دفترچه اطالعات ساختماني توسط مجري اول براساس پيشرفت كار و تحويل آن به -

ر هماهنگ كنندهمهندس ناظ  

ارسال نامه به شهرداري توسط سازمان مبني بر اتمام قرارداد سازنده-  

در صورت درخواست از سوي مالك معرفي سازنده از سوي مالك الزامي مي باشد جهت :تبصره

  آزادسازي سهميه مجري اول

 


