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 باسالم؛ 

برای شما ارسال شده، لطفا ابتدا اطالعات شرکت را در جدول مکتوب شده کامل بفرمایید،   پیمانکاریرتبه  فرم درخواست  

  برای تکمیل فرم حتما به نکات مطروحه مهمجهت تکمیل نمودن اطالعات ارسال گردد.    WORDسپس فرم به صورت فایل  

 توجه بفرمایید:

 ارسال گردد.  شرکت هوداک سیستم فرتاکجهت تکمیل واحد فنی برای  WORDپس از تکمیل نمودن فرم، فایل به صورت   ➢

 .برای شما ارسال می نماید  PDFواحد فنی فرم ارسالی شما را تکمیل نموده سپس به صورت فایل   ➢

به دقت بررسی گردد چنانچه غلط امالیی یا نگارشی  شرکت هوداک سیستم فرتاک  ارسال شده توسط    PDF: فایل  1بصرهت

 نداشته سپس قسمت متقاضی مهر و امضاء گردد ارسال شود.

 قبل از تایید فرم درخواست حتما به آیتم توضیحات مهم مکتوب شده در جدول توجه فرمایید.  ➢

ورت حساب ارسال کرده که واحد مالی سازمان متقاضی متعهد به پرداخت  پس از تایید فرم واحد مالی بر اساس نیاز سازمان متقاضی ص ➢

 هزینه مندرج در فرم بدون کسر مبلغ می باشد. 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

Form Code:  F-03 

Rev:00 

File No : 

 فرم درخواست مشاوره ی اخذ  

 رتبه پیمانکاری 

F-03-1 

  نام شرکت : 

  نام مدیر عامل: 

  تلفن همراه:  

  کننده : نام هماهنگ 

  تلفن همراه :  

  تلفن :

  فاکس:

  شماره تلگرام: 

 E Mail : 

  شماره ملی شرکت: 

  شماره ثبت:

  کد اقتصادی:

  کد پستی:

  آدرس طبق اساسنامه:

 مبلغ )تومان( سرفصل هزینه 

  هزینه ثابت ) پیش پرداخت (

   هزینه متغیر اخذ رتبه )پس از اخذ رتبه های نهایی(

  جمع کل

 امور مالی )این قسمت توسط مرکز تکمیل می گردد(



  

 

 

 

 

 رتبه)تومان(قیمت هر  (قیمت ثابت )تومان رتبه پیمانکاری  ردیف
5هر رتبه  1   

 
.000.0007  

 

00.00021.  
4هر رتبه  2  00.00081.  
3هر رتبه  3  4.800.000 
2هر رتبه  4  10.000.000 
1هر رتبه  5  000.000.12  

 توضیحات مرکز:  -1

 این مرکز مسئولیتی در قبال نواقص موجود در مدارک شرکت متقاضی ندارد. -2

چنانچه سازمان برنامه و بودجه زمینه فعالیت شرکت متقاضی را بعنوان رتبه انفورماتیک قبول نداشته باشد مسئولیت برعهده مرکز  -3

 متقاضی میباشد 

 هزینه پرداخت شده بعنوان پیش قسط به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد . -4

ر رسمی صادر شده از سوی مرکز بعنوان سند تبادل مالی محسوب این درخواست بعنوان سند تبادل مالی محسوب نشده و فقط فاکتو -5

 می گردد. 

درصد مالیات بر ارزش افزوده خالص بوده و شامل هیچگونه کسورات دیگری تحت هر عنوانی )مانند    9مبالغ توافق شده بعالوه میزان   -6

تامین اجتماعی ، حسن انجام کار و   غیره( نمی باشد. لذا عین مبلغ تعیین شده بدون هیچگونه مالیات عملکرد ، مالیات تکلیفی ، بیمه 

 کسورات دیگری بایستی از سوی متقاضی در وجه مرکز پرداخت گردد. 

فاکتور صادره بابت فروش کاال )مستندات( بوده و خدمات جانبی، بصورت رایگان از سوی این مرکز ارائه می گردد. لذا صدور فاکتور   -7

 .تارائه خدمات رایگان منتفی هس 

 مهر و امضای متقاضی 

 تمامی موارد و توضیحات فوق مطالعه و مورد تایید هست.

 

 مهر و امضای مرکز:

 تمامی موارد و توضیحات فوق مطالعه و مورد تایید هست.

 



  

 

 

 با تضمین گواهینامه درخواستی خود را بخرید   شرکت هوداک سیستم فرتاکاز  

 صدور انواع گواهینامه بین المللی بزرگترین مرجع ثبت و -شرکت هوداک سیستم فرتاک 

 سرکار مهندس خانم غالمی  –واحد فنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


