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جنوبي   خراسان   ساختمان   و   مسكن   سازندگان   صنفي   انجمن   

   32218128شماره تماس :                                             19ابتداي معلم پالك  –آدرس : بيرجند  

  

:                                       شماره ثبت دبيرخانه انجمن  

سازندگان حقوقي   ساختمان ن و  مسك   گان ند ساز   داد   قرار و انعقاد    تاييد   جهت   مدارك   ترل ن ك   چك ليست   

:سازنده نام                                                : مالك نام   

 (همين فرم)كنترل مدارك جهت تاييد و انعقاد قرارداد سازندگان مسكن و ساختمان چك ليستارائه تكميل شده  - 1

 ارائه كپي برابر اصل پروانه شركت و تمامي امتياز آوران داراي اعتبار - 2

  پروژه هاي در حال انجاماعالم و  انعقادمورد قرارداد سقف  و اعالم متراژدرخواست ثبت قرارداد و به انجمن در خصوص  كتبي سازنده درخواست - 3

 انجمن كار ارجاع حق به مربوطواريزي فيش حق الزحمه ارائه  - 4

 سازمان  ساليانه عضويت حق فيشكپي ارائه يا  استعالم از نظام - 5

 با مهر يا اثر انگشت) و نام شركت  (با درج مشخصات كامل و كد ملي به سازمان معرفي و تحويل نامه به انجمن كارگاه سرپرستمراجعه حضوري  - 6

   (دو نسخه)همكاري دتايي جهتانجمن  سازمان و رونوشت به به سازندهشركت توسط  كارگاه سرپرست نامه معرفي - 7

 و امضاء مدير عامل ممهور به مهر شركت كار به اشتغال پروانه يا التحصيلي فارغبعد از تاريخ  سابقه بيمهسال  3حداقل و  كارگاه سرپرست صيليحتمدرك   - 8

 علي الخصوص شماره دبيرخانه مجري در قرارداد  هدش بيني پيش مفاد كليه تكميل - 9

 نامه تاييديه از اداره كار ارائه يا  پيمانكاران داراي اعتبار  ايمني صالحيت نامهيگواهتصوير - 10

 شركت معرفي نامه و  با اثرانگشت ،متر  3000مسئول ايمني براي شش سقف و اعالم آمادگي نامه   - 11

 )ممهور به مهر شركت (دو نسخهبراي پروژه هاي شش سقف به باال  اداره كار تصوير گواهينامه يا نامه معرفي و تاييد صالحيت مسئول ايمني از  - 12

  تكميل فرم برنامه زمانبندي پروژه  - 13

 (دو نسخه)نامه معرفي پيمانكار برقي و مكانيكي پروژه به سازمان نظام مهندسي استان  - 14

 (جهت قراردادهاي متمم)كپي از صفحه تاييديه متراژ شهرداري در نقشه معماري  يا كپي پروانه ساخت جهت تاييد متراژ - 15

 فسخ قرارداد قبليدرصورت داشتن قرارداد ارائه نامه  - 16

 در صورت اصالحي بودن پروژه  ه ژساختار شكست پروفرم هاي و  تكميل فرم صورتجلسه - 17

 قرارداد 15-4ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت مطابق بند  - 18

 

مسئول  تحويل  ....................  درتاريخ جهت پيگيري ،  به سمت ................. ................................... به شماره تماس   ................................. اينجانب توسط فوق  مدارك ليهك

                     .  گيرمضمنأ صحت و اصالت تمامي مدارك تحويلي را تاييد نموده و مسئوليت عواقب آن را كامال به عهده مي  انجمن گرديد د سازندگان مسكن و ساختمانواح

  مهر و امضاء شركت سازنده                                                                                                                                                                                            

  به سازمان نظام مهندسي ساختمان ارسال شد./    ..........................موارد تكميل و جهت تاييد نهايي در مورخ     


