
  

 

 

  :مجريان محترم خواهشمنداست قبل از تحويل قرارداد نكات زيررا رعايت فرمايند 

  )، بازديد اوليه و تعهد بيمه نامهخالصه پرونده ( 1تكميل فرم شماره  - 1

  ) معرفي سرپرست كارگاه( 2تكميل فرم شماره  -2

  .باشدرسيده  و مجري ذيصالح پرست كارگاهاين فرم بايد تكميل و به مهر وامضاي سر* 

  ) از واحد انتشارات سازمان تهيه شود( اجراي ساختمان سه نسخه قراردادتكميل  - 3

 .امضا شوند ) در مورد اشخاص حقوقي مديرعامل(توسط مالك و مجري  قرارداد تمامي صفحات* 

 .مشخصات ، شماره تماس و آدرس كامل مالك و مجري قيد شود  * 

  .قيد گردد  تراژ پروژه و مبلغ قراردادم *

 )پشت و روي پروانه ( ارائه تصوير پروانه اشتغال معتبر  - 4

 .گواهي امضا مالك توسط دفاتر رسمي ارائه  -5

معرفي صاحبان امضاي مجاز اسناد و جهت   معتبر آخرين آگهي روزنامه رسمي اساسنامه شركت و تصوير ارائه – 6

  )كت هاي حقوقيبراي شر(. قراردادها 

كه ظهر آن توسط شركت مهر   ارائه فيش واريزي ماليات بر ارزش افزوده توسط مالك به حساب شركت مجري ذيصالح -7

  )براي شركت هاي حقوقي(. و امضا شده است 

  فرم تعهد شاغل تمام وقت- 8

  برنامه زمان بندي تاييد شده توسط مالك و مجري و مهندس ناظر هماهنگ كننده-10

  )براي قراردادهاي با موضوع اتمام سفتكاري(كميل فرم تعهد مالكت- 11
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