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مدارک مورد نیاز برای تشخیص صالحیت شرکت های پیمانکاری در ذیل آمده است که می بایستی شرکت تمام موارد زیر  توجه :

 به انجمن ارائه نماید. کپی و کامال خوانارا به صورت 

 معذور می باشد. مدارك ناخوانا و ناقص، همچنین  مدارك اصلانجمن از تحویل گرفتن  توجه:

، گواهی اشتغال برای مدیرعامل و پرسنل شرکت، لیست بیمه برای تمامی اعضای  600برای رتبه بندی فرم ذکر است  الزم به توجه:

شرکت  UTM، ، نامه تعهد محضری برای افراد فاقد بیمه درصد، نامه تعهد برای افراد بازنشسته5باالی  انهیات مدیره و سهامدار

 . )طبق فرمت انجمن( الزامی می باشداشاره گردد(، نامه تعهد دور بررسی  )طول و عرض جغرافیایی google mapاز طریق 

صراحبان امضرا ، امضرا     مردیرعامل و  گرردد. )توسرط    مصدقباید توسط شرکت  ) بدون استثنا(تمامی برگه های ارائه شده  توجه:

  گردیده، ممهور به مهر شرکت گشته و جمله ی کپی برابر اصل است نوشته شود.(

صورت عدم تصدیق مدارک توسط شرکت و عودت پرونده در سایت به دلیرل مرذکور، بررای اسرکن مجردد هزینره        در توجه:

 ویرایش اخذ خواهد  شد.

بر اساا    پايه ارائه نامه درخواست

  فرمت تعیین شده

بااه  ارائااه شساسااه راااربرر ا هااوراا ه دا  

   صورت پريست شده از ايمیل

در  83، 82، 81 هارارائه رپي پايه هاار ساا   

   صورت قديمي بودن شررت

 آن تاريخ اخاو ا اتماا    ره در رپي آخرين پايه موجود در سايت

    ا رشته ها مشخص باشد صالحیت

بلي هیات مديره در زمان اخو پايه قاعضاء  رپي رارت مليارائه 

  ره ارسون ديگر عضو هیئت مديره نمي باشسد.

 ي تما  صفحات اساسسامه رپ  پرداخت هزيسه سايت )ا كترانیكي(
رپي هر دا طرف اظهارنامه ثبتي 

 شررت

باه   تا رساون تاسیس از زمان رازنامه هار رسمي  رپي تمامي آههي هار ثبتي به همراه 

 افزايش سرمايه ا اظهارنامه آههي ا رازنامه رسمي  صورت هر دا سال يكبار

ه رسامي اصاالم مااده    آههاي ا رازناما   آههي ثبتي ا رازنامه رسامي تیییار آدر   

 اساسسامه در صورت تیییر تعداد اعضار هیئت مديره نسبت به اساسسامه

زمااني  در صورت نباود آههاي در فاصاله    

 بیشتر از سه سال، ارائه نامه تعهد از سور

  شررت بر عد  تیییرات در شررت

  .باشد ره در آن تعداد سها ، سهامداران شررت مشخص شدهآخرين صورتجلسه مجمع عمومي 

 است سهامداران و هيئت مديرهمدارک این قسمت برای تمام اعضا  

) اطالعات ذیل برای هر یک از افراد هیئت مدیره و سهامداران به 

    درج و ارائه گردد.( سربرگ شرکتصورت جداگانه در 

     نمونه امضا            عكس پرسسلي
ار ازآمه فرد، امتیمشخصات فرد )نا ، نا  خانوادهي، شماره بی

         (بودن يا نبودن فرد در شررت
 

ا صاق  قسمت

 عكس

 مشخصات فردر

 سمت فرد در شررت 

 امتیاز آار بودن يا نبودن

 شماره بیمه 

 امضاء فرد

 امضاء حق امضاء مجاز شررت 

رپي صفحه توضیحات شساسسامه در صورت   شساسسامهرپي 

  ي بر تیییر نا  فرد ارائه نامه از سور شررت مبس اجود 

رارت پايان رپي پشت ا رار   پشت ا رار رارت مليرپي 

عد ا ب 1338يا معافیت برار افراد مشمول متو د  خدمت سربازر

 (A4)همه در يك برگ  ا يا ارائه اشتیال به تحصیل  آناز
 

قسمت توضیحات 

 شساسسامه در صورت اجود
 قسمت رار شساسسامه

 مت رار رارت مليقس قسمت پشت رارت ملي

قسمت پشت رارت پايان 

 خدمت

قسمت رار رارت پايان 

 خدمت
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  )رارداني، رارشساسي ا...( مدارک تحصیلي مقاطع مختلف

  موجود باشد( 25/08/1392)الز  به ذرر است عسوان مدارک تحصیلي بايد در آيین نامه يا احدت رايه مورخ 

 قديمي مدرک تحصیلي ديپلم برار افراد شررتهار 

 )اصل مدارك تحصیلي جهت رویت در انجمن ارائه گردد(

 مستندات الزم جهت بررسی سوابق افراد امتيازآور براي تشخيص صالحيت

 در صورت ارائه سوابق کاري از شرکت هاي ديگر

ارشناس کرست کارگاه، مدير پروژه، الزم به ذکر است در گواهی کارها بايد به تاريخ دقيق شروع و خاتمه فعاليت، سمت اجرايی) سرپتوجه: 

 اشاره گردد.صراحتا اجرايی و... و در شرکت هاي مشاور سمت ناظر( و همچنين به زمينه فعاليت 
 

 در صورت ارائه سوابق کاري افراد بازنشسته

  حكم بازنشستگي برار افراد بازنشسته رپي

  سوابق اجرایي قبل از بازنشستگي( )برایارائه فقط هواهي رار )در صورت فعا یت در بخش دا تي( 

  برای سوابق بعد از بازنشستگي(ارائه هواهي رار( 
هر دا سال  صورت به همكارر داشته است هاارائه قرارداد رارر في ما بین فرد بازنشسته ا شررت هايي ره بعد از بازنشستگي با آن

 يكبار

 در صورت ارائه سوابق بر اساس قراردادهاي خود شرکت

   رپي تحويل موقت   ا صفحه آخر )صفحه امضاء طرفین(  برگ اال قراردادها 3رپي  ابالغ قرارداد

 بیمه پیمان رپي مفاصا حساب  ت اجرا بودن جهت در دس رارفرماارائه نامه از برار قراردادهار در دست اجرا

 آخرين صورت اضعیت تايید شده توسط باالترين مقا  دستگاه اجرايي  قرارداد

 در صورت ارائه سوابق سربازي

 باشد. مستند به بيمها  پست مهندسیا در مدرك تحصيلی  سوابق ارائه شده بايد بعد از اخو

 تفكیك شده برار بررسي سوابق اجرايي ا زامي است. ئه هواهي رار+ یست بیمهارا
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  1، 2، 3، 4دارك اضافی براي پايه هاي و م

  ماه سابقه اجرايي( مي باشد   36معرفي پرسسل امتیاز آار ا زامي )ره دارار  1ا  2ا  3برار پايه هار 

 رپي اظهارنامه ما یاتي  يريت ا اتي به سازمان مدا اظهارنامه ما یاتي بسا به درخواست شررت از اداره امور ما ی 76)اصل فر

 مايد.(من ارائه ناز سازمان مديريت جهت تكمیل مدارک به انجآن رپي ريزر ارسال هرديده ا شررت ضمن تحويل هرفتن برنامه 

  به باال  5رپي صورت ما ي با مهر ا امضا حسابر  رسمي برار پايه هار   

  ابيا ذر حسدير عامل( يباالترين مقا  دستگاه اجرايي)مآخرين صورت اضعیت ، تعديل ا مابه ا تفاات مورد تايید رپي 

  اضافه يا رسرر %25ابالغ رپي     ابالغ تمديد يا ابالغ هار مشابهرپي      ه هار قراردادمتمم يا ا حاقیرپي 

 ايید ت دا  با تداد دسبرار قراردادهار دست دا  تصوير قرارداد دست اال، تصوير قرارداد دست دا ، تصوير پرداخت به طرف قرار

 ارفرماتائیديه ر      ا تصوير اسساد بیمه پرداختي طرف قرارداد دست دا  در رارهاه پرا ه رارفرمار اصلي

 ر يك ا دا وست هابرار پیمانكاران پی) موافقت نامه قرارداد به همراه پیوستهار يك ا دا شرايط خصوصي ابالغیه پیمان يا

   ( شرايط خصوصي ا زامي نیست

  سسد مسعكس رسسده درصد مشاررت طرفین برار پیمان هار مشاررتي، تصوير  

 (مديرعاارائه نامه پرداختي يا صورت اضعیت ا همچسین زير بسار پرا ه با تايید باالترين مقا  دستگاه اجرايي )ا فرما از رارمل

 برار قراردادهار مسكن مهر بانك مسكن

 یین دبي رما جهت تعز رارف  آب ا فاضالب ارائه ر نامه ابرار قراردادهار تاسیسات ا تجهیزات تصفیه خانه ها ا ايستگاه هار پمپا

  ا زامي است) به صورت  یتر بر ثانیه(

 ورت ت)در صارائه ر نامه ر درصد تفكیك رشته برار قراردادهايي ره در موضوع آن به زمیسه هار متعدد اشاره شده اس

  درخواست چسد رشته از سور شررت(

 ارداد ورتي ره قر)در ص (تايید باالترين مقا  دستگاه اجرايي)مديرعاملجهیزات از رارفرما با ارائه نامه جهت تعیین سهم خريد ت

  عالاه بر مبا غ اجرا دارار سهم خريد تجهیزات نیز باشد(
 

 محل امضاء تحويل دهسده:

 

 

 

 

 

 محل امضاء تحويل هیرنده:
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 حدت رويه مطرح می باشد.اهم مواردي که در آيين نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران و و 
 

 ین ناماه  .) عسوان مدرک تحصیلي حتما بايد در آيا دا سو  اعضار هیئت مديره شررت بايد دارار مدرک  یسانس باشسد

 موجود باشد( 
 مااه   36ر ند، ره عالاه بر دارابودن مدرک تحصیلي حداقل فاوق دياپلم دارا  ر در شررت امتیازآار محسوب مي شوافراد

  باشسد. در زمیسه رشته درخواستي تسد به بیمهسابقه اجرايي مس

  اشد. با بیمه پرسسل )سه ماه متوا ي( بايستي از شررت متقاضي آخرين بیمه مديرعامل بايستي از شررت متقاضي 

در شرکت هایي که تازه تاسیس شده و یا قبال تشخیص صالالییت نشالده انالد و همن الین افالراد       توجه :

قبال تشخیص صالییت شده اند مي شوند، باید توجه داشته باش د که ارائه جدیدی که وارد شرکت هایي که 

  ماه سابقه اجرایي باید در چهار سال اخیر م تهي به آخرین درخواست تشخیص صالییت باشد. 36

 بیمه باشد هماه سابقه اجرايي مستسد ب 36 وا بايد دارار مدرک  یسانس ا  ،مديرعامل شررت ا زاما امتیازآار بوده. 

  ا زامي است.ارائه مدرک تحصیلي زمیسه برار هر رشته ر درخواستي 

     یماه اارياز   بآخرين محل بیمه افراد امتیازآار بايد در خود شررت متقاضي باشد ا در صورتي ره از دا محال بارار فارد 

 مي هردد، بايد بیش ترين مبلغ مربوط به شررت متقاضي تشخیص صالحیت باشد

 مان تكمیلاي باه ساايت انج   نامه ا احدت رايه تشخیص صالحیت پیمانكاران ا رسب اطالعاات   برار دسترسي به آيین 

 مراجعه فرمايید. )بخش پايه بسدر( www.ea.abadgar.orgبه نشاني  پیمانكاران عمراني استان

  سال اخیر برار ارتقاء پايه قابل محاسبه مي باشد. 15امتیاز قراردادهار مربوط به 

 سال اخیر قابل بررسي ا محاسبه مي باشد. 15نیز در  سوابق اجرايي افراد 


