مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و ارزیابی پیمانکاران حقیقی مرمت بناها ،بافتها و آثار تاریخی
توضیحات

مدرک
تعهدنامه امضاشده
گواهی نمونه امضای متقاضی در دفتر اسناد رسمی

مدارک شخصی ،تحصیلی کپی برابر اصل مدارک متقاضی (تمام صفحات شناسنامه  -کارت ملی -کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا نامه اشتغال به تحصیل
و سوابق کاری متقاضی

دانشگاه – آخرین مدرک تحصیلی)

توجه :برای افراد ذکور مشمول قانون معافیت رهبری (بخشودگی سنی) نیازی به ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت نیست
(منبع :وب سایت سازمان وظیفه عمومی .)http://vazifeh.police.ir
رتبه سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
نمونه قراردادها و طرح-
های متقاضی در  7سال
اخیر

اصل و کپی برابر اصل گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه اخذشده از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
کپی نمونه قراردادهای پروژههای مرتبط متقاضی با سازمان زیباسازی شهر تهران در طول  7سال اخیر
فرمهای حسن سابقه تکمیلشده برای قراردادهای رسمی خاتمهیافته با سازمان زیباسازی شهر تهران
کپی برابر اصل نمونه قراردادهای پروژههای مرتبط متقاضی با شهرداری کالنشهرها و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
در طول  7سال اخیر

پرینت از حسابهای اصلی بهنام متقاضی با درج مجموع گردش حساب (گردش یکساله -بازه زمانی  21ماه قبل از تاریخ
توان مالی متقاضی

درخواست ارزیابی و تعیین صالحیت) و موجودی نقدی با مهر بانک
تامین حداقل موجودی نقدی مطابق با مقدار تعیینشده

فرمها و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده
o

فرم شماره ( :)1مشخصات متقاضی

اسناد و مدارک پیوست فرم شماره (:)2
 اصل و کپی برابر اصل گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه اخذشده از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور کپی برابر اصل مدارک تحصیلی متقاضی کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضیتبصره :درصورت داشتن توضیحات تصویر صفحه توضیحات شناسنامه نیز ارائه گردد.
 کپی برابر اصل کارت اعالم وضعیت خدمت سربازی (کارت پایان خدمت یا معافیت) افراد ذکور مشمول قانون نظام وظیفه(مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) یا نامه اشتغال به تحصیل دانشگاهی.
تبصره :برای افراد مشمول قانون معافیت رهبری (بخشودگی سنی) نیازی به ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت نیست
(منبع :وب سایت سازمان وظیفه عمومی .)http://vazifeh.police.ir
o

فرم شماره ( :)2سوابق اجرایی مرتبط متقاضی ( 7سال گذشته)

اسناد و مدارک پیوست فرم شماره (:)1

 کپی برابر اصل ابالغ و متن قراردادهای (مرتبط با رشته) منعقده که مدت قرارداد و مبلغ مشخص شده باشد.o

فرم شماره ( :)3حسن سابقه قراردادهای رسمی خاتمهیافته متقاضی

اسناد و مدارک پیوست فرم شماره (:)3
 فرم حسن سابقه برای قراردادهای رسمی خاتمهیافته (توسط واحد ارزیابی پیمانکاران از معاونت فنی و طراحی شهریسازمان اخذ میگردد).
o

فرم شماره ( :)4اطالعات مربوط به توان مالی متقاضی

اسناد و مدارک پیوست فرم شماره (:)4
 پرینت آخرین گواهی گردش مالی در یک سال اخیر و آخرین مانده و موجودی حساب بهنام متقاضی ،تایید شده توسطبانک
o

فرم شماره ( :)5تعهدنامه

گواهی نمونه امضای متقاضی در دفتر اسناد رسمی

