به نام خدا

صفحه  1از 1

مصوبات هفدهمین جلسه هشتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 79/11/11

مصوبات:
 -1بند  1دستورجلسه با موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص مناقصهه سررسهید سهامما مطهر و تها سه ب بودجهه
پیشنهادی و ماماد آ ام محل جذب اسپانسر مواف ت گردید( .به اتفاق آرای حاضرا در جلسه )
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مورخ 79/11/11

مصوبات:
 -2با پیشنهاد ریاست سازمان بند  01دستور جلسه با موضوع بازبینی روش انتخاب کار اشخخا
کار جلسه رار گرفت ( 21رای موافق از  20نفر قاضر) و موارد ذیل مورر گردید.

قوخو ی در صخدر دسختور

 0-2به دلیل کمبود شرکتهای دارای گرایش برق و مکانیک و یا معماری به تنهایی در کارهای در بازه  0011متر مربخ
تا  0111متر مرب و مشکالت ایجاد شده برای مالکین جهت تکمیل ناظران  4گرایش خود ،شرکتهای  4گرایش بخرای یخک
مرتبه اجازه ثبت این گونه کارها را داشته باشند به شرطی که کار اول ایشخان کمتخر از  01111متخر مربخ باشخد 00( .رای
موافق از  21نفر قاضر )
 2-2برای متراژ باالی  01111متر مرب  ،پذیرش دوگرایش برق و مکانیک با توجه به برابر بودن نسبی قخق الحقمخه ن
با سازه و معماری به تنهایی ،برای یک شرکت ابل انتخاب باشد 02( .رای موافق از  20نفر قاضر )
 0-2برای کارهای تک ناظره که دارای درخواست شهرسازی بل از سال  22هستند و دارای قق الحقمه کمتری نسخبت
به کارهای  4ناظره میباشند و انگیحه ای برای انتخاب کار توسط شرکتهای  4ناظره وجود ندارد ،امکخان پخذیرش ایخن گونخه
کارها تا سوف  01111مترمرب برای شرکتهای غیر  4گرایش میسر باشد 04( .رای موافق از  20نفر قاضر )
همچنین مورر گردید مکاتبات و پیگیری الزم برای اقیای صف ارجاع اعضای قوو ی از ابتخدای سخال  29انجخام و چنانچخه
شرکتی نسبت به پذیرش کار بصورت انتخابی اعالم مادگی ننماید از طریق سامانه ارجخاع کخار نرخارت ارجخاع خواهخد شخد
ضمناً موضوع به کمیسیون مبحث دوم ارجاع تا پس از بررسی ،پیشنهاد نهایی را جهت طرح در هیات مدیره ارائه نماید.

