
 

 مشخصات عمومی پیمانکاران ساختمانی وتاسیساتی
 ) شخص حقوقی(

  C-1/1کد فرم:

 4/8/98تاریخ بازنگری:

 1ز  1صفحه : 

 ......................................................................شناسه ملی :     ...........................................................................................................................................................................نام کامل ثبتی شرکت :  -1

 .......................................................................تاریخ تاسیس :   ..............................................................................................................محل ثبت :    .........................................................................شماره ثبت 

 .......................................................مواردسایر توضیح     سایر موارد  ،تعاونی      ت محدود      ، مسئولی ،نوع شرکت : سهامی خاص       -2

 سایر موارد                    تاسیسات برقی                         تاسیسات مکانیکی                           ساختمان       :مینه فعالیتز -3

 در زمینه پیمانکاری ساختمان بیشترین سوابق شما در چه مواردی از رشته های ذیل بوده است؟ -4

 سایر موارد،         نازک کاری  ،     ،    سفت کاری      سقف                   فلزیاسکلت         اسکلت بتنی             ن   خاکبرداری و فونداسیو

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :توضیح سایر موارد

 .................................................................................................................................................................................................. :یرشته کاری تخصصی شما در زمینه  تاسیسات مکانیک -5

 .............................................................................................................................................................................................................ت برقی : رشته کاری تخصصی شما در زمینه تاسیسا -6

 (می باشد.  ...............................................در رشته ........... :پایهباالترین رتبه شرکت نمی باشم       )    دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت می باشم     -7

 (ذکر نمایید. C-5توضیحات بیشتر در مورد این گواهی و سایر گواهیها و صالحیتهای کاری خود را در فرم )

 می باشد. ..........................................................خ اعتبار آن تا مورخه تاری و می باشم           باشم       نمیزش افزوده دارای گواهینامه ثبت نام مالیات ار -8

 می باشد. ..........................................................و تاریخ اعتبار آن تا مورخه دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی نمی باشم          می باشم          -9

 .............تعداد سهامداران..................................... تعداد اعضای هیئت مدیره : -)ریال(  ............................................................سرمایه ثبتی شرکت:  -10

 ( درج نمایید ( C-4م ) لطفا مشخصات اعضای هیئت مدیره را در فرم ارزیابی نیروی انسانی پیمانکاران ) فر

 ......................................................................................................................................................................................................................................: شرکتدارندگان حق امضاء مجازاسامی  -11

 ...................................................همراه ...................................................های تماس مدیرعامل :ثابت تلفن  ................................................................................................ نام مدیرعامل : -12

 ...................................................................... فاکس : ...............................................................................................................................................:  ها راههای ارتباطی با شرکت : تلفن -13

...............................................................................................................................................................Email: ................................................................................................................................................Website: 

 ................................... کد پستی : .............................................................................................................................................................................خیابان  ..................................دفتر مرکزی : شهر نشانی 

  ،     اظهار نامه ثبت شرکتها ،  آگهی تاسیس       ، رات شرکت     لطفا تصویر آخرین آگهی تغیی -14

آگهی آخرین تغییرات در  و        قسمتی از اساسنامه که مربوط به موضوع شرکت می باشد،       آخرین آگهی افزایش سرمایه شرکت

 ( ا مربع مقابل موارد الصاقی را با      پر نماییدلطف.) نماییدارسال  را برگ ............به پیوست این فرم به تعداد   موضوع شرکت      

 : جهت معرفی خود توضیحات پیمانکارسایر -15

صحت کلیه اطالعات ابرازی در این فرم و  ..........................................................................مدیرعامل شرکت  .............................................................................بدینوسیله اینجانب 

 با نسخه اصلی را گواهی می نمایم .  سایر فرمها و همچنین برابری اسناد و مدارک پیوست فرمها
 امضاءمدیر عامل و مهر شرکت :                     برگ  .....................................تعداد اسناد پیوست فرم :                    ............ / ....................... / ......................تاریخ تکمیل فرم : 

 : )لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید(امتیاز بندی

           امضا وتاریخ، نام                           

 


