المستندات المطلوبة إلعتماد عقد مقاولة المصاعد :
 -1صورة من بطاقة عضوية اإلتحاد تكون سارية .
 -2صورة من رخصة مزاولة المصاعد الصادرة من اإلتحاد .
 -3أصل عقد المصعد المطلوب إعتماده  +عقد الصيانة التابع له .
 -4صورة بطاقة الرقم القومى للمالك .
 -5أصل رخصة المبنى المطلوب تركيب المصعد له أو خطاب من الحى أو الجهاز التابع
له العقار .
 -6الثالث إقرارات ( إقرار المقاول  -إقرار المالك  -إقرار بتوفير قطع الغيار ) .

 -7تقدم جميع المستندات من المقاول بصفته أو وكيالا عنه بتوكيل رسمى بالتعامل مع
اإلتحاد .
 -8صورة من بطاقة المقاول أو وكيله  +صورة من التوكيل .
ملحوظة :
جميع اإلقرارات يجب أن تكون على مطبوعات الشركة  /المقاول  +مختومة بخاتم
الشركة .

**صيغ اإلقرارات المطلوبة على مطبوعات الشركة :
-1إقرار و تعهد المقاول بتنفيذ األعمال المذكورة بعقد مقاولة
المصعد المطلوب إعتماده من اإلتحاد
أتعهد أنا المقاول :
تاريخ التجديد :

عضوية إتحاد رقم :

بطاقة ع/ش/قومى :

صادرة من :

بإننى مسئول مسئولية كاملة عن جميع البيانات الواردة بالعقد من نوع األعمال
المذكورة وبيانات المالك وتكاليف التعاقد
و أتعهد و أقر باآلتى :
 -1إخـــطار اإلتحاد بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالحضور شخصيا ا فى حالة فسخ
التعاقد مع المالك خالل سبعة أيام من تاريخ الفسخ و أال أعتبر عدم اإلخــطار بفسخ
التعاقد إخالالا منى بميثاق اإلتحاد و تواطؤ مع المالك على التحايل على القانون .
 -2قبولى المثول أمام هيئة التأديب باإلتحاد فى حالة تكرار فسخ العقود السابق إبرامها
بصورة توحى بتعمدى إبرام هذه العقود بقصد التحايل بما يخالف ميثاق الشرف و
المساس بكرامة المهنة و اإلساءة لها .
 -3إننى مسئول مدنيا ا و جنائيا ا عن مخالفة المواصفات القياسية و كودات أعمال البناء و
المصاعد و ما يترتب عليها من مسئوليات طرف الغير دون أدنى مسئولية على
اإلتحاد المصرى لمقاولى التشييد و البناء .
 -4و بصحة األوراق المقدمة منى و تحت مسئوليتى الشخصية و إذا حدث خالف
أكون مسئول عنها مسئولية كاملة من الناحية المدنية و الجنائية و المالية المترتبة
على أى مخالفات للمواصفات المصرية وكود البناء و هذا اقرار منى بذلك .
المقر بما فيه
إسم المقاول :
تحريراا فى 22 / / :
عضوية رقم :
التـــــــوقيع :

 -2إقرار و تعهد المـــــــالك
أتعهد أنا المالك  /وكيله
توكيل رقم :
ترخيص رقم :

 ،بطاقة ع/ش/قومى :
لسنة

22

 ،جهة الترخيص :

بتنفيذ مواصفات الترخيص و إبرام عقد مقاولة مع مقاول مقيد باإلتحاد  ،و فى حالة
فسخ التعاقد يتم إبالغ الجهة
الصادرة للترخيص لمتابعة ذلك  ،و إبالغ اإلتــحاد للعلم إلتخاذ الالزم مع المقاول ،
مع التعهد بالتعاقد مع مقاول آخر يكون مقيد باإلتحاد .
و خالف ذلك أتحمل المسئولية المدنية و الجنائية و المالية المترتبة على أى
مخالفات للمواصفات المصرية وكود
البناء و ما يترتب عليها من مسئولية طرف الغير دون أدنى مسئولية على المقاول
عضو اإلتحاد .
و هذا إقرار منى بذلك ،،،
تم التوقيع أمامى
إسم المـقاول :
عضوية رقم :
التوقيع :

المالك
الالسم:
التوقيع:

 -3إقرار بتوفير قطع الغيار و متابعة الصيانة
شعبة
عضوية االتحاد رقم
تقر شركة
بتنفيذ أعمال عقد الصيانة و توفير قطع الغيار الالزمة ألعمال خدمة مابعد التركيب و
فترة الصيانة .
و هذا إقرار منى بذلك و على مسئوليتى .......
اسم الشركة :
المقر بما قية :
التوقيع :

تنبيه هام
 -1رخصة مزاولة مهنة المصاعد أصبحت تجدد كل ثالث اعوام من تاريخ انتهائها .
 -2رسوم تجديد رخصة مزاولة مهنة المصاعد  1522جنيه .
 -3مدة خبرة المهندس المسئول 3سنوات بدالا من  5سنوات .
 -4مهندس المسئول يستطيع التوقيع على اإلقرار فى أقرب فرع له .
المستندات المطلوبة لتجديد رخصة مزاولة مهنة المصاعد :
 -1أصل رخصة المزاولة المنتهية المراد تجديدها .
 -2إستمارة  2تأمينات ( حد أدنى  3أفراد ) أو برنت فردى مختوم لكل فرد ( حد
أدنى  3أفراد ) .
فى حالة تغيير المهندس :
 -1أصل رخصة المزاولة المنتهية المراد تجديدها .
 -2إستمارة  2تأمينات ( حد أدنى  3أفراد ) أو برنت فردى مختوم لكل فرد
( حد أدنى  3أفراد ) .
 -3اصل شهادة عضوية نقابة المهندسين  +كارنيه نقابة  +بطاقة رقم قومى +
عقد عمل ( مهندس معاش ) .

