(( لیست مذارک جُت تمذیذ صالحیت سبل ديم ي سًم ))

 -1تػَیط ثطاثط ثب اغل اجبضُ ًبهِ زفتط ضطوت
 -2تػَیط ضٍظًبهِ ضسوی ثطاثط ثب اغل آذطیي تغییطات ّیئت هسیطُ – ثبظضسیي -هىبى
 -3تػَیط ثطاثط ثب اغل گَاّیٌبهِ تبییس غالحیت ذسهبت  ،غالحیت ایوٌی
 -4تىویل فطهْبی هطثَعِ
 -5هْط ضطوت
 -6تمبضبی غالحیت99ضٍی سطثطي ضطوت
 -7ثجت ًبم سبهبًِ جبهع ضٍاثظ وبض
 -8ثجت ًبم زض سبهبًِ زوتط ًَض ثرص (هسیط عبهل ٍ غبحجبى اهضب )
 -9پَضِ ( papcoفعبل پَضِ آثی ٍ غیط فعبل پَضِ لطهع)
ضطوتْبی فعبل عطح عجمِ ثٌسی ٍ لطاضزازّبی هطثَط ثِ سبل گصضتِ اضائِ گطزز .
(کلیه هدازک تساتس تا اصل گسدد )

فرم اطالعبت شرکت

به  :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
موضوع  :فهرست قراردادهای در حال اجرای شرکت ........................
ثب احتطام
ثب تَجِ ثِ لطاضزازّبی زض حبل اجطای ایي ضطوت ثِ ضطح ظیط (آذطیي لیست ثیوِ وبضگطاى تحت پَضص زض ّط لطاضزاز پیَست است )
ذَاّطوٌس است زض ذػَظ ثطگعاضی زٍضُ آهَظش ایوٌی وبضگطاى ٍ ثىبض گیطی هسئَل ایوٌی ّط لطاضزاز زستَض السام الظم غبزض ًوبئیس
ضزیف

ًبم زستگبُ عطف لطاضزاز

هَضَع لطاضزاز

تبضید ضطٍع پیوبى

1

2

3

4

5

6

7

8

9
امضا مدیر عامل شرکت
تاریخ

تبضید ذبتوِ
پیوبى

تعساز وبضگطاى

((تعهـدنـامـه))
سازمان محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
سالم علیىن،
هسیطعبهل ضطوت

ایٌجـبًت

تلفي ّوطاُ

تلفي ثبثت

ثب ضوبضُ ثجت

ثـِ ًطبًی زفتط

ضوي اعالع وبهل اظ ضَاثظ ٍ همطضات تعییي غالحیت ضطوت ّبی ذسهبتی اظ جولِ هػَثِ

ضوبضُ  /38326ت 27506هَضخ  ٍ 81/9/5زستَضالعول هطثَط ثِ ضوبضُ  92923هَضخ  ٍ 81/12/7سبیط ثرطٌبهِ ّب ٍ آضٌبیی وبهل ثِ همطضات لبًَى وبض
جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ آئیي ًبهِ ٍ ثرطٌبه ِ ّبی هطثَعِ هتعْس هی گطزم ولیِ لَاًیي ٍ همطضات فَق الصوط ٍ سبیط لَاًیي جبضیِ هولىتی ضا ضعبیت ًوبین ٍ
ثَیژُ هَاضز شیل ضا هتعْس ثِ اجطای آى هی ثبضن غحت آى ضا تبییس هی ًوبین.
 -1زض ظهبى اًعمبز لطاضزاز ثب وبضگطاى غطفب اظ فطم لطاضزاز وبض هٌغجك ثب عطح عجمِ ثٌسی هطبغل استفبزُ ًوبین.
 -2حساوثط ظطف هست یه هبُ اظ تبضید اًعمبز لطاضزاز پیوبًىبضی یه ًسرِ اظ لطاضزاز هٌعمسُ ثب زستگبُ هٌبلػـِ گصاض لطاضزازّبی هٌعمسُ ثب وبضگطاى ضا
پس اظ اهضب عطفیي ثِ ّوطاُ تبییس گعاضش اجطای عطح عجمِ ثٌسی هطبغل ثِ سبظهبى وبض ٍ اهَض اجتوبعی تحَیل ًوبین.
 -3حمَق ٍ هعایبی وبضگطاى ذَز ضا هٌحػطا ثِ حسبة ثبًىی آًْب ٍاضیع ًوبین.
 -4گَاّی هیٌوبین وِ هسیطاى ٍ اعضبی ّیبت هسیطُ هطوَل اغل  141لبًَى اسبسی ( ضیبست ٍ هسیطیت عبهل یب عضَ زض ّیبت هسیطُ اًَاع هرتلف
ضطوت ّبی ذػَغی هوٌَع است) ًوی ثبضٌس.
 -5زضغَضت ثطٍظ ّطگًَِ تغ ییط زض ضطوت ٍ یب جبثجبیی زفتط ضطوت هطاتت ضا فَضا ٍوتجب ثِ سبظهبى وبض ٍ اهَض اجتوبعی اعالم ًوبین .ثسیْی است زض
غَضت عسم ضعبیت هَاضز فَق الصوط ٍ ثبة ضسى ذالف تعْس یب تعْسات سبظهبى ٍ اهَض اجتوبعی هجبظ ذَاّس ثَز وِ هطاتت ضا ثطاثط همطضات پیگیطی
ًوبیس.
 -6تعْس هی ً وبین زض غَضت هطرع ضسى ّطگًَِ هغبیطت زض اسٌبز هبلی ٍ ازاضی اضائِ ضسُ ضطوت ٍ هساضن هطثَط غالحیت یب فعبلیت ضطوت ،عَالت
آى ثِ عْسُ هسیط عبهل ایي ضطوت ذَاّس ثَز.
 -7ضبیبى شوط است ولیِ اسٌبز هبلی ،ازاضی ٍ ضسوی اضائِ ضسُ جْت اذص غالحیت لبًًَی ثَزُ ٍ ّیچ گًَِ جعلی غَضت ًگطفتِ ٍ زض غَضت هطرع
ضسى ّطگًَِ هغبیطت زض اسٌبز هبلی ٍ ازاضی اضائِ ضسُ ضطوت عَالت ثِ عْسُ ایٌجبًت ذَاّس ثَز.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسیطعبهل
هْط ٍ اهضب

کسوکی دقیق آدزس شسکت:
شوازه هوساه هدیس عاهل:
شوازه ثاتت دفتس شسکت:
کد پستی دفتس شسکت:

مُر ي امضب:

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس
چک لیست تعییه صالحیت شرکتُبی خذمبتی ،پشتیببوی ي فىی مُىذسی
استبن :

سبل:
.........................

شُر :

..........................

شمبرٌ ثبت شرکت :

.......................

تبریخ ثبت شرکت :

....................

وبم ي وبم خبوًادگی مذیر عبمل:

------------

وبم پذر:

.....................

.....................

وًع ثبت شرکت :

...................

شمبرٌ شىبسىبمٍ :

وبم شرکت :

......................

تبریخ تًلذ/محل تًلذ:

...................

مذرک تحصیلی /رشتٍ تحصیلی
.......................

......................

کذ پستی دفتر شرکت :

آدرس دفتر شرکت ي تلفه ثببت:

..........................

.............................
اطالعبت جذيل ریل را بٍ ترتیب مشخصبت مذیر عبمل ي اعضبء َیئت مذیرٌ اصلی ي علی البذل  ،تکمیل ومبییذ.
رد
سمت

ی
ف

نام و نام خانوادگی

مذرک ي رشتٍ

مدیر عامل  ،اعضاء

تحصیلی

کذ ملی

تلفه ثببت مىسل

تلفه َمراٌ

کذ پستی
مىسل

مُلت اوقضب

درصذ

اعتببر اعضب

سُبم

1

2

3
4
5
6

تبریخ ديرٌ آمًزش :

مسبحت دفتر شرکت
................متر مربع

عضًیت اوجمه صىفی

تبریخ آزمًن:
......................

......................

بلی



خیر 

ومرٌ:
......................

يضعیت فعبلیت شرکت :

فعبل 

غیر فعبل 

تا توجه ته تجستیات و سواتق و اهکانات و هلصوهات هتقاضی فعالیت دز شهینه های ذیل هستن :

-1
-2
دفتز بایستی فعال باشد  ( .در صورت مشاهده تعطیلی دفتز در ساعات اداری شزکت لغو صالحیت می گزدد -دفتز شزکت بایستی مجهش به رایانه  ،تلفن ثابت  ،دورنگار،پزینتز و سایز امکانات در حد معمول اداری

تمبمی اطالعبت مىذرج در چک لیست مًرد تأییذ است
امضبء مذیر عبمل

باشد .

تبریخ ي مُر شرکت

 مدیز عامل شزکت می بایستی قبل اس اخذ صالحیت آموسش را گذرانده باشند . صالحیت و رتبه بندی شزکت در صورت احزاس شزایط فقط در سمینه کد های مورد تقاضا در بند فوق صادر می شودمسئًل تشکیل پريوذٌ

ادارٌ تعبين کبر ي رفبٌ اجتمبعی .............

اوجمه صىفی شرکتُبی خذمبتی..............

تقبضبی تعییه صالحیت

فرم شمبرٌ 1

بٍ  :اداسٌ کاسيامًساجتماعی  /.............اوجمه صىفی ششکتُای خذماتی ...............

از  :ششکت ................................

احتشاماً ضشيستاخز صالحیت جُت ششکتُای خذماتی ي پشتیباوی اص اداسٌ کل کاس ي امًس اجتماعی خًاَشمىذاست دستًس فشمائیذ اقذام الصم پیشامًن
صذيس صالحیت ایه ششکت مبزيل گشدد  .ضمىاً مشخصات ششکت بششح صیش می باشذ/.ن
وبم ي وبم خبوًادگی مذیر عبمل ي تبریخ
امضبء ي مُر شرکت

فشم صادسٌ شذٌ ستبٍ ................

1

آخشیه ستبٍ اخز شذٌ ...........

2

شماسٌ ي تاسیخ آخشیه صالحیت اخز شذٌ  ............... ............. :سال  ..................وام اداسٌ صادس کىىذٌ صالحیت .....................

3

مذیش عامل اعضای َیات مذیشٌ .........................-5 ......................... -4 ............................. -3 .............................. -2 ............................ -1 :

4

وشاوی دفتش  :شُشستان  .....................شُش  /سيستا  ...........................خیابان  ....................کًچٍ  .............پالک .................
کذ پستی  ...................................تلفه  ......................فاکس  ........................تلفه َمشاٌ ................... Email ................................

5

مًضًع اساسىامٍ ششکت :
-1امًس حمل ي وقل 

-2تعمیش ي وگُذاسی 

 -5وگُذاسی ي خذمات فضای سبض 

 -3امًس آشپضخاوٍ ي سستًسان 

 -6امًستاسیساتی 

96

سال

-4خذمات عمًمی 

 -7چاپ ي تکثیش 

97

99

98

فعال
غیش فعال

6

دس صًستیکٍ ششکت فعال بًدٌ است بش اساس قشاسدادَای سٍ سال پیش اص دسخًاست جذيل ریل تکمیل شًد .
شوازه طسح

نام دستگاه های اجسایی طسف

نشانی هحل های کاز دزسساسس استاى هستوط ته

تازیخ اهضاء

تازیخ پایاى

تعداد

تاسیخ تاییذ طشح

طثقه تندی

قسازداد

هس قسازداد

قساداد

قسازداد

کازگس

طبقٍ بىذی

 دلیل عدم اجسای طسح 

7

تعداد طسحها ی طثقه تندی هشاغل اجسا شده

8

آیا حقوق و هصایای کازگساى تس اساس طسح های طثقه تندی هشاغل ته حساب تانکی آنها وازیص شده است  .تلی 

تعداد قسازدادهای هنعقد شده فاقد طسح

9

نوع و هالکیت دفتس شسکت  :هلکی 

1

آیا هدیس عاهل و اعضای هیات هدیسه دز شسکت دیگسی نیص ته عنواى هیات هدیسه یا هدیس عاهل عضویت دازند تلی 

0
1
1

استیجازی 

خیس 

تازیخ انقضا ی اجازه ناهه .....................................................................
خیس 

دزصوزتی که پاسخ هثثت است نام شسکت ها قید گسدد .................................................................................................. :
اینجانة  ..................................هدیس عاهل شسکت  ....................................گواهی هی نواین که تواهی هوازد هندزج دز تندهای  1-8فوق الرکس زا ته دزستی تکویل نووده ام  .تدیهی
است دز صوزت اثثات خالف واقع تودى هس کدام اش تندهای فوق الرکس ته هنصله عدم صالحیت شسکت هی تاشد .
امضبء مذیر عبمل ي مُر شرکت

تاسیخ :

1

شماسٌ :

2

مذاسک مشبًط بٍ مًاسد مىذسج دس بىذَای  1- 8سيیت شذ ي ضمه دسج دس پشيوذٌ صحت مذاسک مضبًس مًسد تاییذ ایه اداسٌ  /اوجمه
می باشذ .
ادارٌ تعبين ،کبر ي رفبٌ اجتمبعی ........................

اوجمه صىفی شرکتُبی خذمبتی ................

کارربگ خىد اظهاری

هب اداره کل تعاون ،کار و رافه اجتماعی استان افرس
مىضىع :فهرست قرارداداهی ش کرت ......................................................
با احترام
ثب تَجِ ثِ لطاضزازّبی ایي ضطوت اظ اثتسای غسٍض گَاّی تبییس غالحیت تبوٌَى سبل ...........تب ..........ثِ ضطح ظیط (ثِ ّوطاُ آذطیي لیست
ثیوِ وبضگطاى تحت پَضص زض ّط لطاض زاز پیَست است )ذَاّطوٌس است زض ذػَظ پیگیطی توسیس غالحیت پیوبًىبضی ذسهبتی ایي
ضطوت .....................................ثِ هسیط عبهلی.................. ...ضوبضُ ّوطاُ ......................آزضس ضطوت .................................................................ضوبضُ
فىس ................زستَض فطهبئیس .
ردیف

نام دستگاههای طرف

نام محل

قرارداد

دستگاه اجرایی

استان

شهر

موضوع قرارداد

تاریخ

تاریخ

شماره

تعداد

شروع

خاتمه

قرارداد

کارگر

پیمان

پیمان

امضا مدیر عامل
تاریخ و مهر شرکت

بسمٍ تعبلی

(ريی سر برگ شرکت  1وسخٍ تبیپ شًد)
ومًوٍ تقبضبی تعییه صالحیت
اوجمه صىفی کبرفرمبیی مذیران شرکت َبی خذمبتی،پشتیببوی ي فىی مُىذسی
بب ســالم

احتـــزام ًا به پیوست مدارک السم جهت تعیین صالحیت در سال .........ارائه میگزدد.
خواهشمند است اقدامات السم به منظور صدور عنایت گزدد/.

بب تشکر
مذیر عبمل

