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 موضوع : تعهد نامه مشترک

......  ..................قرارداد ......................  دارای شماره اشتراک /  ........................................................................ ........ /کارخانه    مجتمع  بدینوسیله شرکت/

........... آ  ................ ............................... .................................................... به آدرس  / مالكیت  نمایندگی    ...............................................................خانم  /قابا 

 :  اعالم می نمایم ..................................... با شماره شناسنامه   پدر ................................  امن

ی و  فن ررات  یه ضوابط و مقشوم کلمی    هد تع، ملزم و م  یرش کلیه ضوابط و مقررات اشتراک پذیری شرکت گاز استان تهرانپذن  ضم    -1

  ................................ به شماره ثبت    ............. ............................................ ی شرکت  هایمنی مرتبط با اجرای کلیه لوله های گاز شهری بنا به گوا

استانداردهای مرجع مقررات ملی ساختمان و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و سایر    ۱۷با مبحث    مطابقری این مشترک  گذامجری لوله  

 .   و مرتبط را رعایت نموده ام

از شهری و با تائید مجری شی گر رابطه با اجرای سیستم لوله ککلیه اتصاالت و لوله های مربوطه را از اجناس مرغوب و استاندارد، د-  2

 .  استفاده و اقدام نموده ام ()پیمانكار

خروج کلیه آالینده    و   هواه مناسب  کشهای مرتبط با تهویودیمنی و مكش کافی دکنترل موارد ا  کلیه تستها و آزمایشات الزم در خصوص  -   3

 . مای از مكانهای بسته اقدام نموده فهوای کا و عبوری ناشی از مصرف سوخت گاز ها و گازهای سمّ

، طبق نقشه ممهور به مهر شرکت مجری تحت فشار مناسب مورد آزمایش قرار گرفته و بدون هیچگونه   فوق   سیستم لوله کشی گاز ملک  -  4

 .  ا اطمینان کامل حاصل نموده امهو،  تستبروز نشتی از صحت درجه 

ونه تغییر م بعد از وصل گاز، از هرگونه توسعه غیرمجاز لوله کشی گاز و هرگشر بدینوسیله متعهد و ملزم باوکذضمن رعایت اصول م  -  5

ر در امر بای معتو یا دیگر شرکت ه   مهندسی فوق و تحت نظارت و عملیات شرکت    خودداری نمایم مگر با مجوز  وضعیت خارج از نقشه اکیداً

 . اجرای لوله کشی گاز شهری و با اطالع و هماهنگی شرکت گاز استان تهران

شرکت گاز استان   و  ن خسارات وارده اقدام خواهم نمودنسبت به جبراجوابگو بوده و    (  این مجموعه  اینجانب )  یلذر موارد  د  همچنین  -  6

.    ری خواهد بودبّم  .......   انتظامی ، اداری و  ،  قضائیدر کلیه مراجع اعم از    .......، اداری و    ، حقوقی  کیفریلیت اعم از  ؤتهران از هرگونه مس

شی از ث جانی و مالی ناادمجاز و استفاده از آن و بروز حو  انشعاب گاز غیرهمچنین در صورت بروز حوادث جانی و مالی ناشی از واگذاری  

کر خصوصا استانداردها و سازه  الذموارد فوق کشهای آن و یا عدم رعایت هر یک از  دودع وسایل گازسوزی ق موبسهل انگاری و عدم سرویس 

  اعماری انشعاب گاز  ذدر رابطه با واگ  افراد ذیحقكایات  کشهای مرتبط با خروج گازهای سمی و شدود اکش و  هوهای    داکتهای مربوط به  

 حق هیچگونه  لک است و  مری انشعاب گاز متعلق به  گذاکر است واذ. شایان    گرفتى ثالث بعهده خواهم  حقوق و    حقیقیاشخاص    / از مالک  

  بقگاز مطا  تزریقرکت مجری این شرکت تا  اولیه توسط ش  ه نقشهئ اراکلیه مراحل اجرائی از    همچنین  .  کند  ایجاد نمی  نبنی برای اینجایمالك

و نماینده    ناظرمرجع و مرتبط تحت نظارت  استانداردهای  مقررات ملی ساختمان و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و سایر    ۱۷مبحث  

 صورت پذیرفته است. اینجانب

 امضاء مشتری/مالک 

 

 گردد. در نیم برگی دفترخانه اسناد رسمی ثبت   ینا  عر: مطالب این تعهدنامه، ذکت

 

 


