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ه های ارسالی ممهور به نقش ه را برابر  د بوز  ل ها و دستگاههای گاز سوشعخت و موکاتدیک / اجرای کامل لوله کشی گاز و تبدیل س  تظافح

کر بطور  الذآتی  شرحمقررات ملی ساختمان و با رعایت کامل اصول ایمنی و ب ۱۷ت مبحث یاعر و استانداردها  قمهر و امضاء این شرکت طب

 د( شمذکور تحویل کارفرما شده است و نسخه دیگر در این شرکت نگهداری خواهد  نقشهیک نسخه از )ه ام کامل به انجام رساند

که با اجناس   فوق / متقاضی    ........................... ..........................................................................سیستم لوله کشی شرکت/کارخانه / مجتمع مسکونی    -۲

ملی ساختمان که توسط نماینده این شرکت خریداری گردیده است و مورد تائید    مقررات  ۱۷مبحث    ۱۱مرغوب و استاندارد مطابق بند  

 .در این پروژه استفاده نمودم حاینجانب و این شرکت می باشد را بطور صحی

واصل استاندارد شیرهای مصرف کننده ها  فبا رعایت    نسبت به نصب مناسب شیرهای گازسوز استاندارد در مکانهای مختلف و مناسب  -3

 بق ضوابط اقدام نموده ام.ط

استانداردهای شرکت ملی گاز ایران    ومقررات ملی ساختمان    ۱۷سیستم لوله کشی گاز پروژه فوق الذکر را با فشار مناسب برابر مبحث    -4

از صحت دستگاه   نشتی و با حصول اطمینان زو استانداردهای مرجع و مربوطه با حضور ناظر مورد آزمایش قرار داده ام و بدون هیچگونه برو

/ ساکنین ،   کاز رویت مال رجه تست هوا که دارای گواهینامه معتبر بوده مورد تائید اینجانب و این شرکت بوده و بعددهای مورد استفاده و 

 لک ملک داده ام. اآنرا تحویل م

عدم رعایت هر یک از موارد فوق الذکر و  با توجه به مراتب فوق متعهد و ملزم می باشم در صورت بروز حوادث جانی و مالی ناشی از    -5

دهد را جوابگو بوده و شرکت گاز    خی که بعلت تعلل یا ترک فعل و بر خالف مقررات و ایمنی و استاندارد لوله کشی گاز روادثهمچنین ح

 می باشد   انتظامی و غیره مبری / اداری / حقوقی ری/فم از کیع لیت اؤاستان تهران و مالک و ساکنین ملک از هرگونه مس

به   پاسخگویی  است  عملکرد مصرهبدیهی  از  ناشی  تغییرات  این شرکت  ندکن  فرگونه  و  اینجانب  توسط  کار  اجرای  و  اطالع  بدون  و  گان 

 . درصورت بروز حادثه بعهده اقدام کننده خواهد بود

فاده از نفرات و تجهیزات  عملیات اجرائی و است حیحرید اجناس استاندارد و اجرای صشه اولیه تا خنقمراحل عملیات اجرائی از ارائه  کلیه -6

مقررات ملی ساختمان و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و سایر    ۱۷ارای گواهینامه تا تزریق گاز کامال مطابق مبحث  دهای  هو دستگا

ات ملی ساختمان به عهده  هم مقررهفدمبحث    ۲-۳-۱۰-۱۷لیت آن را طبق بند  ؤمس  و است    صورت پذیرفتهاستانداردهای مرجع و مرتبط  

 م پذیرمی  

 پیمانکار ءمهر و امضا
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