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موضوع  :اعالم هزینه بازرسی

عطف درخواست بازرسی

آسانسور آن ساختمان ،جهت اعزام کارشناس به محل ساختمان و آزمون آسانسور نصب شده،

خواهشمند است دستور فرمائید مبلغ
مبلغ

ریال حق الزحمه بازرسی اول به انضمام
ریال به حساب شماره

ریال مالیات بر ارزش افزوده مجموعا به مبلغ

 0202018118004بانک آینده شعبه فلکه دوم صادقيه تهران و یا کارت به شماره

6362-1411-9851-0639

به نام

"شرکت مهندسی روشا اندیش" واریز و رسید بانکی آن را به همراه مدارک ذیل این واحد ارسال تا اقدامات الزم معمول گردد.

 .1فرم درخواست بازرسی
 .2برگه اول و دوم مشخصات فنی
 .3برگه خود اظهاری تائیدیه اجزاء
 .4کپی پروانه ساختمان
 .5کپی قرار داد سرویس و نگهداری (دارای حداقل یکسال اعتبار از تاریخ صدور گواهی)
 .6پروانه طراحی مونتاژ آسانسور از وزارت صنایع دارای تاریخ اعتبار
 .7ارائه محاسبات و نقشه های اجرائی با مهر و امضاء
 .8بیمه نامه آسانسور مربوطه (دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور گواهی)
.9کپی کارت ملی کارفرما (مالک)
یادآوری  :1جهت دریافت گواهینامه ،شخص متقاضی یا نماینده ی شرکت آسانسوری با در دست داشتن مهر شرکت یا معرفی
نامه از شرکت به همراه کارت شناسائی معتبر مراجعه نمایند.
یادآوری  :2پس از هر بار بازرسی و رفع عدم تطابق های اعالم شده ،تماس کارفرما جهت ثبت نوبت الزامی می باشد.
یادآوری  :3پس از اتمام کلیه عملیات نصب و راه اندازی آسانسور  ،تقاضای بازرسی فرمائید( .و در صورت نوبت دهی هیچ دلیلی بر
مبنای آماده نبودن آسانسور جهت بازرسی مقبول نمی باشد).
یادآوری  :4برای قرار گرفتن در نوبت بازرسی  ،تسلیم فیش بانکی به این واحد الزامی است.
یادآوری  :5در زمان ارائه بازرسی حضور نصاب الزامی می باشد.
یادآوری  :6حق الزحمه فوق برای یک بار بازرسی می باشد و برای بازرسی بار دوم  ،مبلغ  2/090/620ریال به انضمام مبلغ
ریال  188/156مالیات بر ارزش افزوده و برای بازرسی های بیشتر مبلغ

 1/194/640ریال به انضمام مبلغ

 107/518ریال مالیات بر

ارزش افزوده دریافت خواهد شد.
یادآوری  :7در صورت عدم تکمیل پرونده ،حداکثر بمدت سه ماه از تاریخ بازرسی نهائی گواهی صادر نخواهد شد و بازرسی مجدد
انجام خواهد گرفت.

شرکت مهندسی روشا اندیش

مهر و امضاء متقاضی

««این فرم در دو نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند تنظیم گردیده است»»

