بیانیه سطح توافق خدمت تشخیص صالحیت و رتبه بندي مشاوران و پیمانكاران
مقدمه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان بیانیه سطح توافق خدمت " تشخیص صالحیت و رتبهه بنهدي مشهاوران و
پیمانكاران " را به شرح ذیل برای آگاهی و بهره برداری اعالم می نماید:
هدف
هدف از این توافق نامه ارائه با کیفیت خدمات تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی به منظور فراهم
آوردن زمینه رشد و ارتقاء توسعه صنعت ساخت و تسهیل در روند بررسی تشخیص صالالحیت در اسالاان اصالفهان توسال
این سازمان برای خدمت گیرندگان (دساگاه های اجرایی ،انجمن های صنفی ،اشخاص حقیقی و حقوقی) می باشالد ایالن
بیانیه ،سطح توافق دوجانبه در خصوص این خدمات و مسئولیاهای سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند.
مسوولیت:
تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی ،شامل پیمانکاران حقوقی پایه  3تا ، 5پیمانکاران حقیقی پایاله
 1تا  3و مشاوران حقوقی پایه  3به ترتیب و با توجه به آیین نامه های تشخیص صالحیت پیمانکاران حقیقالی (بخشالنامه
شالالماره  101/156151مالالور  ) 1382/8/22آئالالین نامالاله تشالالخیص صالالالحیت پیمانکالالاران حقالالوقی (مصالالوبه شالالماره
/38013ت23251هال مور  1381/12/11هیأت محارم وزیران و آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران حقوقی ) مصالوبه
شماره /20132ت28332هال مور  1383/3/23هیأت محارم وزیران به شرح ذیل صورت میگیرد:
 -1بررسی و پایش و تکمیل مدارک مورد نیاز توس انجمن صنفی شرکاهای پیمانکاری
 -2بررسی و تایید توس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان
 -3تایید توس مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان
 -3تایید توس رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان
 -5بررسی و تایید توس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
 -1امضاء ،چاپ و تایید اصالت گواهینامه در سامانه ساجار
 -6تحویل به مدیر عامل شرکت ماقاضی توس مدیریت نظام فنی و اجرایی اساان
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
•ثبت شرکت
•الصاق مساندات شرکت های ماقاضی در سامانه ساجات مطابق راهنمای سالاجات بالا رعایالت تمالامی مالوارد آیالین ناماله
تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران به شرح ذیل:

-1تکمیل فرم ثبت نام در ساجات شامل مشخصات مدیر عامل (شامل نالام و نالام خالانوادگی) ،مشخصالات شالرکت(شالامل
شناسه ملی شرکت ،نام کامل ثبای شرکت ،شماره ثبت ،نام اخاصاری ،محالل ثبالت ،تالاریخ تاسالیس ،کالد اقاصالادی و )
مشخصات محل شرکت (شامل کشور/اساان/شهر ،آخرین آدرس ثبای ،دفار مرکزی ،کدپسای ،تلفن همالراه مالدیر عامالل،
نمابر و ) و فایل اسکن شده صفحه اول اساسنامه شرکت
-2تعهد نامه مبنی براینکه هیچ یک از شرکا  ،هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مشمول مقرر در اصل  131قانون اساسالی
و منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولای نمیباشد.
-3درج مشخصات سهامداران شرکت (شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،درصالد و نالوس سالهام ،مالدارج تحصالیلی ،سالوابق
کاری و(...
-3درج مشخصات اعضای هیئت مدیره (شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کالد ملالی ،سالمت ،مالدارج تحصالیلی و سالوابق
کاری(
-5اطالعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات (شامل محل صدور گواهینامه قبلی ،نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده
گواهینامه ،تاریخ صدور و اعابار گواهینامه قبلی ،فهرست رشاه ها و ) در صورت وجود.
-1جهت اخذ صالحیت ،ارائه تقاضا با سربرگ شرکت به همراه شماره تلفن و آدرس شالرکت کاله مالی بایسالت بالا آخالرین
آدرس روزنامه رسمی مطابقت داشاه باشد.
-2مشخصات پرسنل امایازآور (شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،رشاه ،مدارج تحصیلی و سوابق کاری مسالاند
به بیمه(
-8اطالعات مربوط به تجربه کاری پیمانکارشامل :پروژه های انجام شده (نوس پیمان ،موضوس پیمان ،شماره قرارداد ،تالاریخ
انعقاد قرارداد ،نام کارفرما و ) و درصد رشاه های اسافاده شده در هر قرارداد.
-6اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت (شامل موجودی نقدی ،سرمایه گالذاری کوتالاه مالدت ،سفارشالات و پالیش
پرداخت ها ،دارائی های ثابت مشهود ،درآمد ناخالص پیمانکاری ،خالص گردش مالی ،خالص دارایی های جاری و(....
•الصاق و ارایه اصل کلیه مدارک و مسانداتی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساان از ماقاضی درخواست
می گردد الزامی می باشد.
•در صورت تغییر آدرس ،اعضای هیئت مدیره  ،سهامدار و امایاز آور  ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تغییرات مربوطه
جهت کارشناسی مجدد ،از طرف شرکت به سازمان اعالم گردد

هزینه ها و پرداخت ها
به اساناد جدول شماره)) 11ماده واحده قانون بودجه سال، 1368مصوب مجلس شورای اسالمی»تعرفه هزینه کارشناسالی
پایش و بررسی پرونده های تشخیص صالحیت« به شرح زیر می باشد:
هزینه خدمات کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صالحیت در سال1368
پایه درخواسای

مبلغ (ریال)

پایه  3مشاوران

3000000

پایه  3پیمانکاران

1000000

پایه  3پیمانکاران

3500000

پایه  5پیمانکاران

3000000

پیمانکاران حقیقی

رایگان

دوره عملكرد
باتوجه به این که در پایان فرآیند تشخیص صالحیت ماقاضیان گواهینامه صالحیت صادر میگردد ،لذا دوره عملکالرد ایالن
فرآیند مطابق با اعابار گواهی صالحیت پیمانکاران و مشاوران تشخیص صالحیت شده براساس آخالرین آیالین ناماله هالا و
بخشنامه های موجود  ،به مدت چهار سال از تاریخ اخذ گواهی صالحیت ،می باشد
خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گیرد با اطالس قبلی موضوس خاتمه توافالق ناماله
اعالم خواهد شد

