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شده است.لذا هرگونه تغییر در ساختار و تمهیدات  ئهاراتمام ضوابط و مقررات ایمنی معماری در ساختمان فوق الذکر مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران -

 غیرمجاز برعهده مالک می باشد.ایمنی می بایست با تائید سازمان آتش نشانی تهران صورت پذیرد، در غیر اینصورت مسئولیت خسارات و عواقب جانی و مالی ناشی از تغییرات 

 درهای مقاوم در برابر حریق به همراه کلیه اجزا مربوطه ( را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران و با کاالهای اصلیORIGINAL ) .اجرا نموده ایم

 لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی ( را برعهده می گیریم.

 آن مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران صورت پذیرفته است.لذا  یواد مقاوم حریق اصل استفاده نموده و اجرادر پروژه فوق جهت عایق بندی از م

م، در غیر این ، سازه ای و یا رویدادی که موجب تاثیر بر پوشش های مقاوم حریق شود را با تائید نظر آتش نشانی اصالح نمائیهد می گردیم هرگونه تغییر معماریمتع

 صورت مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را برعهده می گیریم.

 تمامی کابلها، سیم ها، قطعات و تجهیزات سامانه کشف و اعالم حریق را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران و از ( نوع اصلیORIGINAL اجرا )

 م. لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی ( را برعهده می گیریم.نموده ای

 ستفاده از کاالهای اصلی ران با اسامانه کنترل و اطفا حریق به همراه کلیه اجزاء ، ادوات و متعلقات مربوطه را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی ته

(ORIGINAL اجرا نموده ایم. لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و ی )( را برعهده می گیریم.ا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی 

  استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران با استفاده از کاالهای اصلی سامانه تهویه، تخلیه و کنترل دود ناشی از حریق به همراه کلیه اجزاء مربوطه را مطابق با

(ORIGINAL را برعه ) ده می گیریم.( اجرا نموده ایم. لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی 

 نما و نازک کاری  به همراه کلیه اجز( اء مربوطه را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران با استفاده از کاالهای اصلیORIGINAL .اجرا نموده ایم )

 لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی ( را برعهده می گیریم.

 شان و فضای امن  به همراه کلیه اجزاء مربوطه را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی تهران با استفاده از کاالهای اآسانسور آتش ن( صلیORIGINAL  )

 را برعهده می گیریم. اجرا نموده ایم. لذا مسئولیت بروز حوادث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ) تقلبی (

  یل داکت های عمودی و افقی، زون بندی پارکینگ  به همراه کلیه اجزاء مربوطه را مطابق با استانداردهای مورد تائید سازمان آتش نشانی ها  از قب جداسازیو حوزه بندی

ث و خسارات ناشی از عدم عملکرد مطلوب و یا استفاده از کاالهای غیر اصلی ( اجرا نموده ایم. لذا مسئولیت بروز حواد ORIGINALتهران با استفاده از کاالهای اصلی )

 ) تقلبی ( را برعهده می گیریم.

ه نحوی ف می باشند مفاد تعهد را بظ( مو شایان ذکر است پس از اتمام پروژه حسن نگهداری و شرایط ایمن بر عهده مالک ) مالکین ( و بهره برداران بوده و بنابراین مالک ) مالکین-

آتش نشانی تهران  ساله بایستی نسبت به عقد قرارداد با شرکت های مورد تائید سازماندو شایسته به سایر مالکین، مستاجران و بهره برداران بعدی منتقل نمایند و پس از پایان دوره 

 حوادث و خسارات ناشی از عدم رعایت موارد مذکور بر عهده مالکین می باشد.لیت ، نگهداری و بازدید دوره ای موارد فوق الذکر اقدام نمایند.بدیهی است مسئوجهت حفظ، تعمیر
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