ساهاًِ دٍلت الكترًٍيك ٍ َّشوٌذسازی اداری
استاى خَزستاى

ًام خذهت :تحَیل هَقت پرٍژُ
كذ خذهت{ :ایي كذ تَسط استاًذاری تؼييي هی گردد}
داهٌِ ػولكرد :شركت ػوراى شْر جذیذ شيریي شْر
ٍاحذ :فٌی ٍاجرایی
شرح فرم :پس از آًكِ هَضَع پيواى تكويل گردیذ ٍ كار آهادُ بْرُ برداری شذ ،پيواًكار از هٌْذس هشاٍر

تقاضای

تحَیل هَقت هی كٌذ ٍ ًوایٌذُ خَد را برای ػضَیت در ّيات تحَیل هؼرفی هی ًوایذ .هٌْذس هشاٍر پس از رسيذگی ٍ
تایيذ درخَاست پيواًكار تقاضای تشكيل ّيات تحَیل هَقت را از كارفرها هی ًوایذ.
هذت زهاى اًجام كار:


تشكيل ّيات تحَیل ظرف هذت حذاكثر  20رٍز از تاریخ آهادگی كار كِ بِ تایيذ هٌْذس هشاٍر رسيذُ است.



اگر بِ ًظر هٌْذس هشاٍر ػوليات هَضَع پيواى آهادُ بْرُ برداری ًباشذ ،ظرف هذت  7رٍز از دریافت تقاضای
پيواًكارًَ ،اقص ٍ كارّایی را كِ بایذ پيش از تحَیل هَقت تكويل شَد بِ اطالع پيواىكار هی رساًذ .



تاریخ تحَیل هَقت  ،تاریخ تشكيل ّيات در هحل ٍ تحَیل كار بِ كارفرها هی باشذ.



تاریخ شرٍع دٍرُ تضويي ،تاریخ تحَیل هَقت است.

هراحل ٍ شرح اقذاهات:


تاریخ ٍ هحل تشكيل ّيات بِ اطالع هٌْذس هشاٍر ٍ پيواًكار رسيذُ ٍ تا تاریخ تشكيل ّيات ،هٌْذس هشاٍر
برًامُ زهاى ّای آزهایشْایی را كِ برای تحَیل كار الزم است تْيِ ٍ بِ پيواًكار ابالؽ هی كٌذ.



ّرگاُ ّيات تحَیل ػيب ٍ ًقصی در كارّا هشاّذُ ًكٌٌذ اقذام بِ تٌظين صَرت جلسِ تحَیل هَقت هی
ًوایٌذ.



ّرگاُ ّيات تحَیل ػيب ٍ ًقصی در كارّا هشاّذُ ًوایٌذ ،اقذام بِ تشكيل صَرت جلسِ تحَیل هَقت با
تؼييي هْلتی برای رفغ ًقص هی كٌذ ٍ فْرستی از ًقایص ٍ هؼایب كارّا ٍ ػوليات ًاتوام ٍ آزهایش ّایی كِ
ًتيجِ آى بؼذا هؼلَم هی شَد را تٌظين ٍ ضويوِ صَرت جلسِ تحَیل هَقت هی ًوایذ.



پس از اػالم رفغ ًقص تَسط پيواًكار  ،هٌْذس هشاٍر بِ اتفاق ًوایٌذُ كارفرها ،دٍبارُ ػوليات را بازدیذ هی
كٌذ ٍ اگر بر اساس فْرست ًقایص تؼييي شذُّ ،يچ گًَِ ػيب ٍ ایرادی باقی ًواًذُ باشذ هٌْذس هشاٍر
صَرت جلسِ تحَیل هَقت ٍ گَاّی رفغ ًقایص ٍ هؼایب را بِ اهضای ًوا
پيواًكار هی رساًذ.

یٌذُ كارفرها ،هٌْذس هشاٍر ٍ

اطالعات مورد نیاز متقاضی
شركت هادر تخصصی ػوراى شْرّای جذیذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفي021 – 88672094-98 :
فكس021 – 88672099 :
سایت ایٌترًتیWWW.ntoir.gov.ir :
شركت ػنراى شْر جذیذ شيریي شْر :
شؼبِ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی

– شُر جذیذ

شیریه شُر
 تلفي :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فكس :
061-33741105
 هسكي هْر:
061-33741425
شؼبِ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ
شیریه شُر کذ پستی 61369-44977 :
 تلفي:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایٌترًتی شركتWWW.Shirinshahr.ir :
رایاى ًاهِInfo@shirinshahr.ir :
شوارُ پياهك حراست راُ ٍ شْرسازی استاى خَزستاى:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

شروع

تحویل موقت

آیا پیمانکار صورت وضعیت
قطعی را ظرف مدت یک ماه
از تحویل موقت به مهندس
مشاور تسلیم نموده است؟

خیر
تایید کارفرما

بله

رسیدگی صورت
وضعیت توسط مهندس
مشاورظرف مدت  3ماه

مشاور با هزینه پیمانکار
اقدام به تهیه صورت
وضعیت قطعی نماید

تصویب کارفرما
آیا پیمانکار صورت
وضعیت قطعی
امضا میکند؟
آیا با گذشت یک ماه از
تصویب کارفرما پیمانکار
به نظر وی اعتراضی
دارد؟

امضا پیمانکار

خیر

قبول پیمانکار
بله
پیمانکار
بدهکار است

رسیدگی به اعتراض
پیمانکار طی حداکثر
یک ماه و تعیین تکلیف

خیر
خیر
ماده
35

پیمانکار قانع
شده است

آزادسازی نصف تضمین
حسن انجام کار

بله

بله
شروع دوره تضمین

پایان

رفع
بدهی

