e-form

Formola tan-Notifika ta' Kostruzzjoni
f'termini tal-L.N. 281/2004
Is-sezzjonijiet kollha għandhom jimtlew qabel ma jintbagħtu lill-OHSA

Taqsima A - għandha timtela mill-Kontrollur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn
Data tan-Notifika

L-Indirizz Eżatt tas-Sit tal-Kostruzzjoni (jinkludi l-Kodiċi Postali jekk possibbli)

Tip ta Proġett - imla (a) u (b)
(a) Agħti deskrizzjoni qasira tal-Proġett
(eż: demolizzjoni ta' dar eżistenti, skavar tas-sit u t-twaqqif ta' garaxxijiet, appartamenti u penthouse)

(b) Indika x-Xogħlijiet Antiċipati kollha involuti

Tħaffir

Tiswijiet

Kostruzzjoni

Rinnovament/Restawr

Xogħlijiet tad-Drenaġġ

Żarmar

Demolizzjoni

Xogħlijiet (inkl. xogħlijiet fit-toroq)

Installazzjoni ta' Servizzi
Alterazzjonijiet/Konverżjoni/Twaħħil
Manutenzjoni (inkl. xoghol ta' żebgħa u tindif)
L-assemblaġġ u l-iżmuntar ta' struturi prefabbrikati (inkl. l-armar)
Xogħlijiet Oħra (speċifika hawn taħt)

Id-Data ppjanata għall-Bidu
tax-Xogħol fis-Sit
tal-Kostruzzjoni

Tul tax-Xogħol Ippjanat fuq is-Sit
tal-Kostruzzjoni
Stima tad-Dewmien tal-Proġett fil-ġranet ta'
persuni (mill-bidu sat-tmiem tas-servizzi
inklisivi u xogħlijiet ta' tlestija), skont Regl. 4
ta 'LN281 / 2004

L-għadd massimu stmat ta'
ħaddiema fis-Sit
tal-Kostruzzjoni
(fi kwalunkwe ħin)

Numru ippjanat ta' kuntratturi u persuni li jaħdmu għal rashom fis-Sit tal-Kostruzzjoni
Persuni li jaħdmu għal rashom

Kuntratturi (inkl. is-sottokuntratturi)

Dettalji tal-Kuntratturi / Persuna li taħdem għal rasha diġà magħżula
(uża folji addizzjonali jekk meħtieġ u ehmeż)
Isem
il-Kuntrattur(i)/
Persuna li taħdem
(Persuni li jaħdmu)
għal rasha
(rashom)

Karta tal-Identità MFSA Nru.
tad-Direttur/
tar-Reg. /
Persuna(i) li
Nru. tal-VAT
taħdem (jaħdmu)
ghal rasha
(rashom)

Numru ta'
Ħaddiema
fuq is-Sit

Deskrizzjoni tax-Xogħlijiet assenjati
fil-Proġett
lil
dan
/
dawn
il-Kuntrattur(i) u/jew Persuna(i)
(għandha
timtela
flimkien
max-xogħlijiet indikati fuq Paġna 1
Punt b)
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10)
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Għall-oqsma kollha ta' hawn fuq:
Jekk il-kontenuti ma jkunux applikabbli, daħħal "XEJN" u "0" fejn applikabbli

Immarka jekk hemm folji supplimentari/mehmużin għad-dettalji ta' hawn fuq
Numru tal-Awtorità tal-Ippjanar (AP) li tkopri dan il-Proġett

Taqsima B - Dettalji tal-klijenti
Isem sħiħ tal-Klijent (fejn il-klijent huwa persuna individwali, jiġifieri, MHUX kumpanija)

Indirizz sħiħ

Numru tal-Karta tal-Identità

Telefown

Imejl

Numru tal-Fax

Isem (Ismijiet) tal-Kumpanija(i) (fejn il-klijent huwa kumpanija jew kumpaniji)

Indirizz sħiħ

MFSA Numru tar-Reg.

Telefown

Imejl

Numru tal-Fax

Persuna ta' Kuntatt responsabbli mill-Proġett

Telefown (Mowbajl)

Imejl

Taqsima C - Ħatra ta' Superviżuri tal-Proġett
Isem tal-Kontrollur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn (i/r/o Kwistjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà)

Indirizz sħiħ

Numru tal-Karta tal-Identità

Telefown

Imejl

Numru tal-Fax

Taqsima C - Ħatra ta' Superviżuri tal-Proġett (tkompli)
Isem tal-Kontrollur tal-Proġett għall-Istadju tal-Kostruzzjoni (i/r/o Kwistjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà)

Indirizz sħiħ

Numru tal-Karta tal-Identità

Telefown

Imejl

Numru tal-Fax

Taqsima D - Dikjarazzjoni mill-Klijent u l-Kontrollur tal-Proġett Maħtur
Klijent(i)
Jiena hawnhekk niddikjara li jien il-Klijent ta' dan il-Proġett
skont il-LN 281/2004 u d-dettalji f'din il-formola huma korretti
Aħna hawnhekk niddikjaraw li aħna l-Klijenti ta' dan il-Proġett
skont il-LN 281/2004 u d-dettalji f'din il-formola huma korretti
Isem (Ismijiet)

Firma

Data

Superviżur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn (i/r/o Kwistjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà)
Jiena hawnhekk niddikjara li jiena s-Superviżur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn għal dan il-proġett,
maħtur mill-Klijent muri f'din il-Formola ta' Notifikazzjoni skont Regl. 3(1) tal-LN 281/2004 u nikkonferma
li d-dettalji ddikjarati f'din il-formola huma korretti. Niddikjara wkoll li nifhem bis-sħiħ id-dmirijiet
tas-Superviżur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn skont ir-Regl. 4 tal-LN 281/2004
Isem (Ismijiet)

Firma

Data

Superviżur tal-Proġett għall-Istadju tal-Kostruzzjoni (i/r/o Kwistjonijiet ta' Saħħa u Sigurtà)
Jiena hawnhekk niddikjara li jiena s-Superviżur tal-Proġett għall-Kostruzzjoni Stadju għal dan il-proġett,
maħtur mill-Klijent muri f'din il-Formola ta' Notifika skond Regl. 3(1) tal-LN 281/2004 u nikkonferma li
d-dettalji ddikjarati f'din il-formola huma korretti. Niddikjara wkoll li nifhem bis-sħiħ id-dmirijiet
tas-Superviżur tal-Proġett għall-Kostruzzjoni tal-Istadju skont ir-Regl. 4 tal-LN 281/2004
Isem (Ismijiet)

Firma

Data

Il-Kontrollur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn għandu jibgħat din il-formola mill-anqas Erbgħa (4)
ĠIMGĦAT KALENDARJI qabel jibda x-xogħol, b'imejl lil CNF.ohsa@gov.mt
La darba din il-formola tiġi sottomessa u eżaminata, dokument separat li juri d-dettalji rilevanti kollha se
jintbagħat mill-OHSA lis-Superviżur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn u għandu jintwera b'mod ċar fuq
is-Sit tal-Kostruzzjoni skont Regl. 4 tal-LN 281/2004.
Rinunzja: Is-sottomissjoni tal-Formola ta' Notifika hija rekwiżit legali skont l-Avviż Legali 281/2004 u
l-aċċettazzjoni tagħha mill-Awtorità ma teżonerax lid-detentur tad-dazju minn kwalunkwe obbligu legali li
joħroġ mil-leġiżlazzjoni Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post fis-seħħ. L-OHSA tirriserva d-dritt li tagħmel żjarat fuq
il-post biex tivverifika l-konformità mad-dispożizzjonijiet legali rilevanti.

Ipprintja Issejvja

Issottometti

