ساماوٍ ديلت الكتريويك ي ًَشمىذسازی اداری
استان خًزستان

ًام خذهت :دٍرُ تضویي ٍ پایاى دٍرُ تضویي
کذ خذهت (:ایي کذ تَسط استاًذاری تؼییي هی گردد)
داهٌِ ػولکرد:شرکت ػوراى شْر جذیذ شیریي شْر
ٍاحذ :فٌی ٍ اجرایی
شرح فرم :پس از آًکِ دٍرُ تضویي پایاى یافت پیواىکار تقاضای تحَیل قطؼی را تِ هٌْذس هشاٍر اػالم هی کٌذ.
پیواًکار تایذ حذاکثر  15رٍز پس از اتالؽ کارفرها،شرٍع تِ رفغ هؼایة ٍ ًَاقص کٌذ.هذت زهاى اًجام کار:
تشکیل ّیات تحَیل ظرف هذت حذاکثر  20رٍز از تاریخ اػالم پیواًکار ٍ تاییذ هٌْذس هشاٍر .
هراحل ٍ شرح اقذامات :
*ّیات تحَیل قطؼی پس از تازدیذ کارّاّ،رگاُ ػیة ٍ ًقصی کِ ًاشی از کار پیواًکار تاشذ
* هشاّذُ ًوایذ هَضَع پیواى را تحَیل قطؼی هی گیرد ٍ تی درًگ صَرت جلسِ آى را تٌظین ٍ ترای کارفرها
ارسال هی کٌذ ٍ کارفرها پس از تصَیة تحَیل قطؼی کار آى را تِ پیواًکار اتالؽ هی ًوایذ.
* اگر در دٍرُ تضویي ،هؼایة ٍ ًَاقص در کار دیذُ شَد کِ ًاشی از کار پیواًکار تاشذ،پیواًکار هکلف است کِ آى
هؼایة ٍ ًَاقص را تِ ّسیٌِ خَد رفغ کٌذ.
* ّرگاُ پیواًکار در اًجام ایي تؼْذ قصَر ٍرزد تا هساػذ کٌذ ،کارفرها حق دارد آى هؼایة را خَدش یا تِ ترتیة
کِ هقتضی تذاًذ رفغ ًوایذّ ٍ.سیٌِ آى را تِ اضافِ  15درصذ ،از هحل تضویي پیواًکار یا ّر ًَع هطالثات ٍ سپردُ
است کِ پیواًکار قرارداد ،ترداشت ًوایذ

اطالعات مورد نیاز متقاضی
شرکت مادر تخصصی عمران شُرَای جذیذ :
آدرس  :تْراى -تاالتر از هیذاى ًٍک خیاتاى شْیذ خذاهی
تلفه021 – 88672094-98 :
فكس021 – 88672099 :
سایت ایىتروتیWWW.ntoir.gov.ir :
شرکت عمران شُر جذیذ شيریه شُر:
شعبٍ :1
 آدر س :کیلَهتر  35جادُ ی اَّاز آتاداى هسیر دسترسی تِ ٍاحذکشت ٍ صٌؼت سلواى فارسی

– شْر جذیذ

شیریي شْر
 تلفه :
تلفٌخاًِ061 – 33741104 :
فٌی ٍ اجرایی 061 – 33741102 :
 فكس :
061-33741105
 مسكه مُر:
061-33741425
شعبٍ :2
 آدرس  :اَّاز -گلستاى اًتْای تلَار فرٍردیي پارک شقایق (قَری) خیاتاى فرٌّگ  – 1شرکت ػوراى شْرجذیذ
شیریي شْر کذ پستی 61369-44977 :
 تلفه:
تلفي061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سایت ایىتروتی شرکتWWW.Shirinshahr.ir :
رایان وامٍInfo@shirinshahr.ir :
شمارٌ پيامك حراست راٌ ي شُرسازی استان خًزستان:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر:

09167389072
300048487777777

شروع

پایان دوره تضمین

خیر
تقاضای پیماتنکار و
تایید مهندس مشاور
بلی
عدم اعزام هیات تحویل
و تاخیر بیش از دوماه
ایجاد هیات تحویل قطعی و
مشخص نمودن تاریخ
تشکیل طبق ماده 39

تقاضای تحویل قطعی مجدد
ابالغ به پیمانکار

عیب و نقصی که ناشی از
کار پیمانکار باشد
مشاهده شده است

بلی

بازدید کارها

عیب و نقصی که ناشی
از کار پیمانکار باشد
مشاهده نشده است

انقضای یک ماهه

خیر
رفع نقص
تنظیم صورت مجلس
تحویل قطعی و ارسال
برای کارفرما

تصویب تحویل قطعی

پایان

