به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات شصت و نهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/20/02

مصوبات:
 -1با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع پیشنهاد کمیسیون معامالت سازمان درخصوص انتخاب حسابرس داخلی ساازمان در
دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا) و مقرر گردید با مناقصه محدود (با حداقل  5موسسه) انتخاب حساابرس داخلای
سازمان توسط کمیسیون معامالت جهت حسابرسی داخلی اسناد ماایی ،طراحای و پیاادس سااز تغییار رو ثبات اساناد
حسابدار از رو نقد تعدیل شدس به تعهد و طراحی ،شناخت و مستندساز نظام کنترل مایی صورت پذیرد و نتیجاه
جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیرس ارائه گردد( 11را موافق از  22نفر حاضر )
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مصوبات شصت و نهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 99/20/02

مصوبات:
 -0بند  1دستورجلسه با موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص قرارداد اجاار سااختماش اامار  )2ساامماش مطار پا ام
بررسی مستندات کاراناسی ماد  22به امار نامه  111/99/2222با تمدید قرارداد یکساله با مبلغ چهل پنج میلیاارد
پانصد میلیوش ریال بابت رهن سیصد نود میلیوش ریال ماهانه بابت اجار بها ساختماش مذکور موافقات گردیاد  11رای
موافق ام  25نفر حاضر )
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مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان بند های 3و  4دستور جلسه بترتیب در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
الف -در خصوص خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز دیتا سنتر برای پرروه هرای جراری و آتری پر از ارائره مصروبه
کمیسیون معامالت بتاریخ  89/11/02با ترک تشریفات و تفویض به ریاست سازمان جهت خرید تجهیزات یادشد تا سرفف
مبلغ شش میلیارد تومان از شرکت دولتی صا ایران مواففت گردید 02( .رای موافق از  00نفر حاضر )
* باتوجه به اتمام زمان جلسه ،با پیشنهاد ریاست سازمان  44دقیفه به مدت زمان جلسه افزود شد(به اتفاق آرا)

