به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 19/11/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع تصمیم گیری در خصوص چاا سررساید ساا  1911مطار باا پیشانااد کمیسایو
معامالت مبنی بر ترک تشریفات مناقصه عمومی برگزاری مناقصه محد د با در نظر گرفتن صرفه صاال ساااما ماورد
پذیرش قرار گرفت مقرر شد موضوع توسط کمیسیو معامالت با استعالم قیمت اا حداقل  11چاپخانه معتبار تاا تیاراژ
 52هزار جلد مشر ط به رعایت سقف بودجه مصوب همچنین تأمین اعتبار اا محل جاذب اساانسار ایان موضاوع انجاام
پذیرد 11( .رای موافق اا  51نفر حاضر )

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 19/11/11

مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع تصمیم گیری درخصوص افزایش حق الزحمه اارنناسهان انلهر ایفیهت خهمما
مهنمسی در صمر دسلور اار جلس قرار گرفت (ب اتفاق آرا)
 2-1با پیشنهاد امیسونهای طرح و برنام و امیسیون مبحث دوم مقررا ملی ساخلمان درخصهوص اارنناسهان انلهر
نقش برونسپار وفق جمو پیوست از او بهمن ماه سا جاری موافقت گردیم 21( .رای موافق از  23نفر حاضر )
* باتوج ب اتمام زمان جلس  ،با پیشنهاد ریاست سازمان  33دقیق ب مم زمان جلس افزوده نم(ب اتفاق آرا)
 2-2با پیشنهاد امیسونهای طرح و برنام و امیسیون مبحث دوم مقهررا ملهی سهاخلمان درخصهوص بازرسهان انلهر
ایفیت خمما مهنمسی برونسپار وفق جمو پیوست از او بهمن ماه سا جاری موافقهت گردیهم 22( .رای موافهق از 23
نفر حاضر )

به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 18/11/11

مصوبات:
 -3با پیشنهاد ریاست سازمان موضوع آزادسازی درصدی از حق الزحمه ناظران به مناسبت آغاز سال  99در صددر دسدرور
کار هیات مدیره قرار گرفت (اتفاق آرا) و مقرر گردید:
حق الزحمه نظارت ،قبل از اتمام مرحله ساخرمانی حداکثر تا سقف  10درصد و دو میلیارد ریال  ،با رعایت شرایط زیدر بده
ناظر قابل پرداخت است:
الف -حداقل یک گزارش مرحله ای عملیات توسط ناظر در دفرر خدمات الکررونیک شهرداری ثبت شده باشد.
ب -حق الزحمه قبل از گزارش اتمام مرحله ساخرمانی تعلق میگیرد مشروط بر آنکده پدا از پرداخدت حدق الزحمده فدوق
الذکر حداقل  %10از حق الزحمه تا اتمام عملیات ساخرمانی باقی مانده باشد( .حداکثر برای یک مرحله زودتر)
ج -به ناظرین حقیقی و حقوقی که ده درصد دریافری علی الحساب حق الزحمه سال  97را مسرهلک نکردهاند تعلدق نمدی-
گیرد.
د -پروندههای مورد اخرالف ناظر و مالک که در جریان رسیدگی و یا صدور رای شورای انرظامی و شدورای حدل اخدرالف و
کمیره داوری میباشد شامل مصوبه فوق نمیگردد.
(  11رای موافق از  11نفر حاضر)

