مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صالحيت سازنده حقوقی
(پيمان مدیریت)
وذFM-MW-51-00 :

طفحِ  1اس 1

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

 _1درخَاست احزاسطالحیت ()FM-MW-21-00

 _2هشخظات هتماضی احزاسطالحیت ()FM-MW-22-00
 _3ارسیاتی سَاتك حزفِ ای تِ استٌاد هادُ  6آئیي ًاهِ اجزایی ٍیا اًغثاق تالیست تیوِ وارّای اجزا شذُ()FM-MW-14-00

 -4تىویل فزم خَداظْاری هذیزعاهل ،اعضای ّیأت هذیزُ ٍولیِ شاغالى درشخض حمَلی "تزای ّزیه تظَرت جذاگاًِ"تادرج
ٍضعیت توام ٍلت ٍیاپارُ ٍلت تَدى،وِ تاییذآى تَسظ ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تْزاى اًجام هی پذیزد.
 -5اطل ٍ تظَیز پزٍاًِ اشتغال تِ وار هعتثز هذیزعاهل ٍ اعضای ّیأت هذیزُ ٍ ولیِ شاغالى هَرد ًظز اعن اس توام ٍلت ٍ پارُ ٍلت
تًجٍ  :تاتَجِ تِ تٌذ  9هادُ  3فظل اٍل پیَست هثحث دٍم همزرات هلی ساختواى اشخاص حمَلی هَظفٌذ لثل اس اتوام هذت
اعتثار پزٍاًِ اشتغال اشخاص حمیمی شاغل در شخض حمَلی ًسثت تِ توذیذ ٍ یا ارتمای پایِ پزٍاًِ اشخاص حمیمی الذام ًوایٌذ.
ٍطَل درخَاست ایي هَارد تِ ساسهاى ًظام هٌْذسی استاى تْزاى ،وبايد كمتس اش  30زيش بٍ پايان مدت اعتباز پسياوٍ باشد.
 -6گَاّی عضَیت حمَلی در ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى تْزاى
 _ -7دٍ لغعِ عىس  6x4رًگی هذیز عاهل /تا سهیٌِ رٍشي (.پشت ًَیسی شذُ ،تذٍى عیٌه ،والُ ٍ وزاٍات ٍ تزای خاًوْا تا همٌعِ) كٍ اش تازيخ
گسفته عكس بيش اش  6ماٌ وگرشتٍ باشد

 -8اطل رسیذ تاًىی( ٍاریش شذُ تِ حساب شوارُ IR090100004074063101865286تعٌَاى درآهـذ حاطـل اس فزٍش سـایز خـذهات تِ
شٌاسِ ٍاریش 381063174140120000014003103830تِ هثلـغ  300/000ریال لاتـل پزداخت درولیِ شعة تاًه هلی ایزاى)

 -9تظَیز تزاتز تا اطل سٌذ هالىیت یا اجارُ ًاهِ هحل شخض حمَلی تِ ًام یىی اس اعضای ّیأت هذیزُ یا شزوت
 _10تىویل تعْذًاهِ ّای هزتَعِ درسزتزي شخض حمَلی

 بسابس با اصل مدازک ازائٍ شدٌ می بايست فاقد كلمٍ ابساشی باشد

.

 تًجٍ :كليٍ تصاييس ذكس شدٌ فًق الصاماً میبايست دز قطع  A4ازائٍ گسدد.
َمساٌ داشته مُس شسكت جُت اوجام كليٍ مساحل ادازی دز ساشمان وظام مُىدسی استان تُسان الصامی میباشد.

ساعت اخر مدازک :زيشَای شىبٍ تا چُازشىبٍ اش ساعت  8الی  41می باشد.

لطفاًدزايه قسمت چيصی وىًيسيد:
وٌتزل هذارن:
تَضیحات:
تاریخ ٍاهضاءوارشٌاس هزتَط:

