شماره پیمان:

تاریخ پیمان:

F1112 - 4

صورتجلسه تحویل زمین

شماره صورتجلسه:

تاریخ صورتجلسه:

به نام خدا
به استناد ماده  28شرايط عمومي پيمان ،عطف به دعوتنامه شماره  .....................مورخ  ........................اداره كل نوسازي مدارس
مازندران جلسه تحويل زمين پروژه  .........................................................................................................به شماره قرارداد ......................
مورخ  .....................................كه از محل اعتبارات ملي ○ استاني ○ طرح  ..................................................................آغاز مي گردد ،در
روز  ...........................مورخ  .......................ساعت  ......................با حضور امضاء كنندگان ذيل تشکيل و زمين پروژه فوق الذكر به
پيمانکار تحويل گرديد.
نماينده آموزش و پرورش تائيد مي نمايد:
 -1نسبت به اخذ استعالم از مراجع ذيربط و دستگاه هاي اجرايي ذيصالح اقدام گرديده و پاسخ استعالمها و متن مجوز صادره صراحت ًا
داللت دارد كه زمين موصوف بال معارض بوده و مالکيت آموزش و پرورش بر آن قطعي و اجراي پروژه بال اشکال است.
 -2زمين مورد نظر داراي ( بنچاق ○ سند مالکيت ○ اقرار نامه ثبتي ○ صلح نامه ○ صورتجلسه واگذاري توسط شورا ،شهرداري،
بخشداري ،ساير نهادها ،خيرين ○ ساير مدارک ○  ...................................................................مستند و مثبت تصرف و همچنين داراي
كاربري آموزشي و يا متناسب با آن ،بر اساس صورتجلسات واگذاري مي باشد.
 -3مجوز احداث و بر و كف ○ پروانه ساختماني ○ پروژه به شماره  .............................تاريخ  ،..............................توسط آموزش و پرورش
از  ....................................................................................................................دريافت شده است.
 -4درصورتي كه جهت احداث پروژه نياز به كسب مجوز قانوني ديگري از مراجع ذيصالح باشد ،آموزش و پرورش متعهد به تهيه و ارائه
آن ظرف مدت اعالمي از سوي اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس مي باشد.
 -5در صورت بروز هر گونه مشکل درخصوص زمين موضوع اين صورتجلسه ،به ويژه موارد مذكور در بند  ،1رفع آن بر عهده آموزش و
پرورش بوده و چنانچه رفع موانع مستلزم طرح دعوي و يا دفاع در قبال آن باشد ،هرگونه اقدام در قبال اينگونه موارد در محاكم قضايي
با سمتهاي خواهان و يا خوانده دعوي ،برعهده آموزش و پرورش است و اداره كل نوسازي مدارس هيچ گونه مسئوليتي در اين موارد
نخواهد داشت .در ضمن مسئوليت جبران هرگونه خسارت وارده ناشي از عدم صحت اسناد فوق ،با اداره كل آموزش و پرورش مازندران
و آموزش و پرورش  ......................................................است.
همچنين پيمانکار از لحظه امضاء اين صورتجلسه ،موظف به حفظ و حراست از كارگاه بوده و ميبايست طبق شرايط عمومي پيمان
نسبت به تجهيز كارگاه و شروع عمليات اجرايي اقدام نمايد.
پيمانکار:

نماينده اداره آموزش و پرورش:

(تحويل گيرنده)

(تحويل دهنده)

امضاء و مهر:

امضاء و مهر:

ناظر:

واحد شناسنامه فني :
شناسنامه زمين ثبت شده است 
نماينده كارفرما (رسيدگي و پيمان):

سرناظر:

مديريت پروژه:
پروژه در سامانه ثبت شده است 

شماره پیمان:

تاریخ پیمان:

F1112 - 4

صورتجلسه تحویل زمین

شماره صورتجلسه:

تاریخ صورتجلسه:

كروكي زمين ( :ابعاد زمين ،دسترسي ها و خيابانهاي اطراف در كروكي ذكر و عوارض طبيعي و مصنوعي عالمت گذاري شود )

پيمانکار:

نماينده اداره آموزش و پرورش:

(تحويل گيرنده)

(تحويل دهنده)

امضاء و مهر:

امضاء و مهر:

ناظر:

واحد شناسنامه فني :
شناسنامه زمين ثبت شده است 
نماينده كارفرما (رسيدگي و پيمان):

سرناظر:

مديريت پروژه:
پروژه در سامانه ثبت شده است 

