باسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1
 -1عنوان زیر خدمت :تشخیص صالحیت شرکت های پیمانکار

 -2شناسه خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -مدیریت نظام فنی و اجرایی استان
نام دستگاه مادر:سازمان برنامه و بودجه کشور
بررسی درخواست اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی برای دریافت گواهینامه صالحیت پیمانکاری

شرح خدمت
نوع خدمت

 -4مشخصات خدمت

خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت

 -5جزییات خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت
قوانین و مقررات باالدستی

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه
پیوست 1

نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

شرکت های پیمانکاری خصوصی استان

تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

منطقه ای
مالیات کسب و کار
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوبه شماره /48013ت23251هـ تاریخ  81/12/11هیأت وزیران و
اصالحات بعدی آن

میانگین  450شرکت
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدتزمانارایه خدمت:
بطور میانگین  20روز
هر چهار سال یکبار و یا وجود هر گونه تغییر در ارکان امتیازآوری شرکت
تواتر
با توجه به الکترونیکی بودن تشخیص صالحیت نیازی به مراجعه حضوری نیست.
تعدادبار مراجعه حضوری
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
پایه  5مبلغ  2،500،000ریال
پایه  4مبلغ  3،750،000ریال
پایه  3مبلغ  5،000،000ریال
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

پرداخت بصورت الکترونیک

Sajat.mporg.ir

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

سامانه جامع هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم
غیر
الکترونیکی
الکترونیکی

سامانه تامین اجتماعی
سامانه روزنامه رسمی

نام دستگاه دیگر

دسترسی به سوابق بیمه ای افراد
دسترسی به تغییرات و روزنامه های رسمی شرکت های مهندسی

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

اداره ثبت شرکت ها

اطالعات مندرج در
آگهی های ثبتی

سازمان تامین اجتماعی

دریافت سوابق
بیمه ای

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

استعالم الکترونیکی

برخط
online
دستهای
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاه های دیگر

نام سامانه های دیگر

غیرالکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

برخط

 -7ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطالعاتی)
دردستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی) معرفی انجمن پیمانکاران عمرانی استان
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک

online
دستهای
()Batch

الکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

اگراستعالمغیرالکترونیکیاست
 ،استعالم توسط:
دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده
دستگاه
مراجعهکننده

 -9عناوین
فرایندهای خدمت

 . 1تشخیص صالحیت پیمانکاران
 . 2صدور گواهینامه های تشخیص صالحیت پیمانکاران

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
علیرضا رحیمی

تلفن:
041 – 33394256

پست الکترونیک:
EAcons@pbo-azsh.ir

واحد مربوط:
مدیریت نظام فنّی و اجرایی

پیوست 1
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ پیوسﺘﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛت:

تﺼوﻳﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﺳاﺳنامه (تماﻡ صﻔﺤاﺕ)  ،تﺼوﻳﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻇﻬارنامه ﺛﺒﺘﻲ ،تﺼوﻳﺮ روﺯنامه رﺳمﻲ ﺁگﻬﻲ تﺄﺳیﺲ و تمامﻲ روﺯنامه
های رﺳمﻲ تﻐییﺮاﺕ تاﻛنون(ﺳاﻝ اﺧیـﺮ  1۵حداﻗﻞ) و تﺼوﻳﺮ صورتﺠﻠﺴه ﺁﺧﺮﻳﻦ مﺠمﻊ ﻋمومﻲ ﺑیانﮕﺮ صدﺩرصد ﺳﻬاﻡ ،تﺼوﻳﺮ
اﻇﻬارنامه ماﻟیاتﻲ ﺳاﻝ منﺘﻬﻲ ﺑه ﺑﺮرﺳﻲ پﺮوندﻩ و صـ ورﺕ ماﻟﻲ حﺴاﺑﺮﺳﻲ ﺷدﻩ ﺑا مﻬﺮ حﺴاﺑداران رﺳمﻲ و ﻓﺮﻡ روﻛﺶ ،۷۶
تﺼوﻳﺮ گواهینامه های تشخیص صالحیت ﺷدﻩ ﻗﺒﻠﻲ
پیوسﺘﻬﺎﻱ پﺮسﻨﻞﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ:

تﺼوﻳﺮ پشت و روی ﻛارﺕ مﻠﻲ ،تﺼوﻳﺮ ﺷناﺳنامه (اگﺮ توﺿیﺤاﺕ ﺩاﺷت صﻔﺤه توﺿیﺤاﺕ) ،تﺼوﻳﺮ مدرﻙ تﺤﺼیﻠﻲ ،تﺼوﻳﺮ
ﺳواﺑﻖ ﺑیمه ای ﻓﺮﺩ ،گواهﻲ ﻛار و صالحیت ﺷﺮﻛت ها
تﺼوﻳﺮ ﻛارﺕ وﺿﻌیت ﺧدمت ﺩر مورﺩ اﻓﺮاﺩ ﺫﻛور (پاﻳان ﺧدمت و ﻳا مﻌاﻓیت) ،مﺘوﻟدﻳﻦ ﺳاﻝ 1۳۳۸و ﺑاﻻتﺮ ،صﻔﺤه ی ﻋکﺲ و
نمونه امﻀا ﻓﺮﺩ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ پیوسﺘﻬﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ:

تﺼوﻳﺮ اﺑالﻍ ﻗﺮارﺩاﺩ ،تﺼوﻳﺮ ﻗﺮارﺩاﺩ ﻳا مواﻓﻘﺘنامه ،حﺴﺐ مورﺩ تﺼوﻳﺮ اﻟﺤاﻗیه ،تﺼوﻳﺮ مﺘمﻢ حﺴﺐ مورﺩ ،تﺼوﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻒ
 2۵ %حﺴﺐ مورﺩ ،تﺼوﻳﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ صورﺕ وﺿﻌیت ﺑا تاﻳید ﻛارﻓﺮما ،تﺼوﻳﺮ مﻔاصا حﺴاﺏ ﺑیمه حﺴﺐ مورﺩ و ﻳا صورﺕ وﺿﻌیت
تﻔکیکﻲ تاﻳید ﺷدﻩ ای پیمانکار توﺳﻂ ﻛارﻓﺮما

