«مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست در کمیته ماده  19آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی »

 .1اصل نامه درخواست شرکت با مهر و امضای مدیرعامل
.1.1

نماینده شرکت جهت ارتباط با دبیرخانه کمیته در نامه معرفی گردد.

.1.1

نامه در دبیرخانه مرکزی سازمان توسعه تجارت واقع در ساختمان میالد به ثبت رسیده و سپس به دفتر
توسعه صادرات خدمات ( دبیرخانه کمیته ماده  ) 19ارائه گردد.

 .1اصل و کپی قرارداد منعقده منضم به تأیید اصالت قرارداد توسط کنسولگری /سفاارت ..ا.ا .در کوفور
هدف و تأیید اداره سجالت و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ..ا.ا
 .1.1صرفا جهت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ،نامه ابالغ به کار از سوی فرما با رعایت تمفامی مافاد
بند ( ) 1به عنوان جایگزین قرار داد قابل قبول می باشد .ابالغیه ارجاع کار باید طی نامه رسفمی ( دارای
شماره ،تاریخ و مهر و امضا) از سوی کارفرما در سربرگ مربوطه با ذکر موضوع پروژه ،مبلف ،،شفماره و
تاریخ برگزاری مناقصه (حسب مورد)  ،نوع و درصد ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ارائه گردد.
 .1.1ترجمه رسمی قرارداد /ابالغیه ارجاع کار در صورتیکه متن مربوطه به غیر از فارسفی و انگلیسفی
تنظیم شده باشد با رعایت تمامی مااد بند ()1
 .1.3موار کت نامه میان پیمانکاران با ذکر سهم هفر یفا از شفرکار در صفورتیکه قفرارداد فیمفابین
موارکت و کارفرما منعقد شده باشد.
 . 1.4ضروری است قرارداد دارای شماره ،تاریخ ،نام طرفین ،نوع ضمانت نامه و درصد آن ،تاریخ اعتبفار ،
موضوع و نحوه پرداخت باشد
 .3گواهی صالحیت پیمانکاری  /مواوره سازمان برنامه و بودجه
 .4ارائه تأییدیه وزارت امورخارجه مبنی بر اعالم درصد سهام یا سرمایه متعلق به صادرکننده ،در مفواردی
که شرکت ،شعبه یا دفتر نمایندگی متقاضی در خار .از کوور ،به عنوان پیمانکار در قرارداد ذکر شفده
باشد
 .5تکمیل فرم با موخصات زیر در سربرگ شرکت منضم به مهر و امضای مدیرعامل :

عنوان پروژه
نام کارفرما
نام پیمانکار
مبل ،قرارداد
کوور محل اجرا
تاریخ اجرای قرارداد
مدت زمان اجرای قرارداد
محل تأمین مالی پروژه
شرایط و نحوه پرداخت ها ( متریال و سرویس)
میزان و نوع ضمانت نامه درخواستی
مدت ضمانت نامه
شرایط فورس ماژور
شرایط حل اختالف
)Scope of Work (based on contract
خالصه  B.O.Qقرارداد بصورت جدول و موخص نمودن سهم ساخت داخل و خار .طرح به صورت تاکیکی اعفم
از ارزش مصالح ،مواد ،ماشین آالت و نیروی انسانی
بانا عامل پیمانکار و کارفرما
درخواست موخص متقاضی از کمیته

یا نسخه از مدارک پس از تأیید دبیرخانه کمیته ماده  19توسط متقاضی به اداره صادرات بانا مرکزی و وزارت خانه تخصصفی
مربوطه ارائه گردد.

