بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:

معاونت معماری و شهرسازی

پيوست:

فرم گواهی ناظر(حقوقی) برای صدور پایان کار
نام سرمایه گذار:

شماره پرونده:

گروه ساختمانی:

شماره پروانه:

الف 

ب 

تاریخ صدور پروانه.../.../.... :

تاریخ تمدید پروانه.../.../.... :

تاریخ قرارداد.../.../.... :

تاریخ اتمام اعتبار پروانه.../.../.... :

تاریخ شروع به کار.../.../.... :

شماره سریال شروع بكار:

د 

ج 

شماره الحاقيه:

تاریخ الحاقيه:

شماره سریال تعهد نظارت:

تاریخ تعهد نظارت:

شماره گواهی عدم خالف:

شماره قرارداد:

تاریخ صدور.../.../.... :

تاریخ تقاضای سرمایه گذار برای صدور گواهی پایان کار.../.../.... :
نشانی کامل ملک:
اینجانب  ....... .........................فرزند ..............به شماره شناسنامه ...............صادره از  ...............دارای کدملی ........................:عضو سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان ......................دارای پروانه اشتغال بكار مهندسی پایه  ........در رشته  .................مع تبر تا تاریخ  .......................صادره از وزارت راه و
شهرسازی ،بعنوان مدیرعامل شرکت  .......................به شماره ثبت .......................تاریخ ثبت ..........................ناظر ساختمان صدراالشاره ،بدینوسيله
اعالم می دارم که عمليات ساختمانی ملک مذکور مطابق کليه ضوابط شهرسازی،آئين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (ویرایش چهارم استاندارد
 ،) 2800مقررات ملی ساختمان ،مشخصات مندرج در پروانه صادره ،نقشهها و محاسبات فنی ضميمة آن ،آئين نامه ها و استانداردهای الزم االجرا،
اصول فنی و همچنين ضوابط ابالغی معاونت معماری و شهرسازی شرکت عمران ،آب و خدمات کيش به اتمام رسيده و ساختمان کامالً قابل بهره برداری
است و مسئوليت ناشی از کليه گزارش های تسليمی و این گواهی مبنی بر مغایرت یا عدم رعایت موارد مذکور را عهده دار می باشم.
موارد مذکور مورد تائيد اینجانب .... ............................فرزند ..............به شماره شناسنامه ...............صادره از  ...............دارای کدملی ........................:عضو
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .............. ........دارای پروانه اشتغال بكار مهندسی پایه  ........در رشته  .................معتبر تا تاریخ .......................
صادره از وزارت راه و شهرسازی است.
ضمناً فهرست کليه گزارش های تسليمی به شرح ذیل است:

گزارش

تاریخ

شماره ثبت

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضای مدیرعامل شرکت:

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضای مهندس :

امضای سرمایه گذار :

امضای مدیرعامل شرکت ،مهندس ناظر حقیقی و سرمایه گذار باید در دفاتر اسناد رسمی گواهی گردد.

گزارش

تاریخ

شماره ثبت

حداقل مواردی که در زمان صدور گواهی پایان کار ،الزم است اجرای کامل آن اتمام یافته باشد.
 -1محوطه سازی .
 -2دیوار کشی حریم زمين .
 -3فضای سبز مطابق ضوابط.
 -4نصب صندوق پستی (توکار)به تعداد واحدها بعالوه یک صندوق پستی عمومی.
 -5نصب کپسول های آتش نشانی با رعایت استاندارد آتش نشانی و سيستم اعالم حریق برای پروژه هایی که الزم االجراست.
 -6نصب آسانسور و اخذ استاندارد.
 -7پله ها و کف پله ها .
 -8نصب حفاظ پنجره ،راه پله و بالكن ها مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان و داشتن ایمنی الزم.
 -9نمای ساختمان.
 -10نصب کليه درب های ساختمان .
 -11کف سازی کل طبقات و پوشش آن.
 -12نصب پنجره و شيشه های دو جداره.
 -13پوشش های زیر سقف.
 -14کابينت آشپزخانه و نصب شيرآالت و کليد و پریزهای برق ساختمان.
 -15کاشی و سراميک کف و بدنه سرویس ها و آشپزخانه.
 -16قرنيز کف.
 -17پوشش دیوارهای داخلی .
 -18جانپناه بام .
 -19ایزوالسيون بام.
 -20ایجاد فضای مناسب جهت برق اضطراری و نصب موتور برق متناسب با مصرف برق پروژه در موارد الزم االجرا.

حداقل مواردی که در زمان صدور گواهی پایان کار ،الزم است کنترل گردد.
 -1دهانه های پارکينگ و شعاع گردش مورد نياز مطابق ضوابط و نقشه های مصوب شهرسازی باشد .
 -2محل ن صب کندان سورها و تجهيزات مربوط به تأ سي سات ساختمان به نحوی که در نمای ا صلی ساختمان ن صب ن شده با شد و
محدودیتی برای پارکينگ و شعاع گردش خودروها ایجاد نكند.

