راهنمای تمديد قرارداد نظارت
مقدمه
در اين راهنما نحوه ثبت درخواست قرارداد نظارت از طريق سايت خدمات مهندسي تشريح شده است .استفاده کنندگان از اين راهنما
مهندسين ناظر در پروانه هاي تک ناظر و مهندسين ناظر هماهنگ کننده در پروانه هاي چهارناظر هستند .بديهي است مهندسيني که در
پروانه هاي پيرو بعد از شروع عمليات ساختماني انتخاب شده اند ،مهندسين ناظر استحکام هستند که ايشان نيز همان نقش ذکر شده در
پروانه هاي تک ناظر و چهارناظر را دارند.

ذينفعان سيستم


مهندسين ناظر (يا ناظر استحکام) حقيقي يا حقوقي در پروانه هاي تک ناظر



مهندسين ناظر هماهنگ کننده (يا ناظر استحکام) در پروانه هاي چهارناظر



کارشناسان واحد تمديد سازمان نظام مهندسي



کارشناسان واحد مالي

ضابطه تمديد نظارت:
مطابق با دستورالعمل اداره کل راه و شهرسازي استان تهران به شماره /59/0022/09652ص مورخ  0959/6/02و همچنين
نامه شماره /00626ش م مورخ  0959/7/02دبير محترم اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مرکزي) ،مالک عمل
جهت نحوه محاسبه حق الزحمه تمديد قرارداد نظارت براي کليه پرونده ها با هر زيربنا و تعداد طبقاتي( ،تک ناظره و
چهارناظره) ،برابر با مابه التفاوت تع رفه حق الزحمه سال جاري با تعرفه حق الزحمه سال قبل (صدور پروانه ساختمان) در
نظر گرفته شود.

گردش کار تمدید قرارداد نظارت:

 -1در اين فرايند ابتدا مهندسان ناظر يا هماهنگ کننده که در اين راهنما ،مهندسين ناظر خوانده ميشوند ،يکماه پيش
از انقضاي مدت قرارداد ،ضمن مراجعه به سامانه مديريت خدمات مهندسي به نشاني  observer.tceo.irو انتخاب
گزينه تمديد نظارت نسبت به ثبت درخواست تمديد نظارت پرونده هاي مورد تقاضاي خود اقدام ميکنند .در اين
قسمت تاريخ شروع قرارداد و مدت آن تعيين ميشود.
 در اين مرحله ،سامانه تمديد نظارت با اتصال به سوابق پرونده در شهرداري ،کنترل هاي زير را به ترتيب انجامميدهد و در صورت نياز پيام هاي متناسب را به مهندس ناظر ارائه ميدهد .در تمامي حالت هاي زير امکان درج
درخواست تمديد قرارداد نظارت وجود ندارد:
الف -در صورتيکه پرونده مورد نظر داراي درخواست جاري و در گردش در سيستم شهرداري باشد.
ب -در صورتيکه پروانه اي براي پرونده مورد نظر صادر نشده باشد.
ج -در صورتيکه پروانه ساختماني صادره ،باطل شده باشد.
د-در صورتيکه هنوز حداقل  11ماه تمام از پروانه صادره قبلي نگذشته باشد.
و -مهندس درخواست کننده در حال حاضر ،ناظر پرونده ذکر شده نباشد.

*پس از انجام آناليزهاي فوق ،در شرايطي که هيچ اشکالي وجود نداشته باشد ،اطالعات پرونده به صورت کامل براي
مهندس ناظر نمايش داده ميشود و مهندس ناظر مطابق ضابطه تمديد نظارت (که در باال به آن اشاره شده است)
ميـتواند نسبت به ثبت درخواست اقدام نمايد.
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پس از ثبت در خواست تمديد ،موضوع به کارتابل واحد مربوطه در سازمان ارجاع ميشود و کنترل هاي الزم توسط
کارشناسان واحد تمديد صورت خواهد پذيرفت .در حالتي که پرونده مورد نظر شامل هر کدام از شرايط ذکر شده
زير باشد ،امکان تأييد درخواست تمديد قرارداد توسط کارشناس سازمان ،براي آن پرونده وجود ندارد:
الف -در صورتيکه يک درخواست تمديد قرارداد نظارت تعيين تکليف نشده اي ،براي پرونده ذکر شده موجود باشد.
ب -در صورتيکه مدت قرارداد تمديد قبلي آن پرونده هنوز به پايان نرسيده باشد(.بيشتر از يک ماه تا اتمام قرارداد
قبلي تمديد نظارت مانده باشد)
پس از بررسي صورت گرفته توسط واحد تمديد نظارت ،شناسه قبض و پرداخت صادر شده و براي مالک ساختمان از
طريق سامانه پيام کوتاه ارسال خواهد شد.
مالک موظف است مبلغ مشخص شده را ظرف مدت  22روز پرداخت نمايد.
عدم پرداخت وجه در موعد مقرر از جانب مالک ،منجر به توقف عمليات ساختماني (در پروژه هاي فعال) خواهد
گرديد.
پس از پرداخت مبلغ تمديد قرارداد نظارت توسط مالک ،تأييديه تمديد نظارت به صورت اتوماتيک صادر شده ومجوز
پرداخت  25درصد مبلغ تمديد نظارت به مهندس ناظر (يا مهندسان ناظر در پروانه هاي 4ناظره) به قسمت مالي
سازمان ارسال مي شود.
الباقي مبلغ در ابتداي بازه هاي زماني سه ماهه ،به ناظر پرداخت خواهد شد به طوري که پس از گذشت 12ماه و
اتمام مهلت تمديد ،کل مبلغ به ناظر پرداخت شده باشد.

