بیانیه توافق سطح خدمت «تشخیص صالحیت و رتبهبندي مشاوران و پیمانكاران»
مقدمه
فرآیند مربوط به تشخيص صالحيت و رتبه بندي مشاوران و پيمانكاران توسط عوامل نظام فنی و ا جرایی سازمان استان
آذربایجان شرقی از طریق تعامل با انجمن هاي مشاوران و پيمانكاران استان صورت میگيرد ،متقاضيان تشخيص صالحيت از
طریق سامانه (ساجات) اقدام به ثبت نام اوليه نموده و بعد از بررسی توسط کارشناسان گروه مشاوران یا پيمانكاران سازمان
استان و تایيد در مراحل بعدي ،مشخصات آنها شامل نام شرکت ،رتبه و رشته صالحيت در سامانه (ساجار) درج میگردد.کنترل
تعداد کار مجاز و ظرفيت ریالی و همچنين تطبيق رشته درخواستی با صالحيت موجود شرکتها توسط دستگاههاي اجرایی از
طریق مراجعه به سامانه ساجار مقدور میباشد.
هدف
هدف از این توافق نامه ارائه با کيفيت خدمات تشخيص صالحبت و رتبه بندي عوامل نظام فنی و اجرایی به منظور فراهم آوردن
زمينه رشد و ارتقاء توسعه صنعت ساخت و تسهيل در روند بررسی تشخيص صالحيت در استان آذربایجان شرقی توسط این
سازمان براي خدمت گيرندگان (دستگاه هاي اجرایی ،انجمن هاي صنفی ،اشخاص حقيقی و حقوقی) می باشد.
مسئولیت
تشخيص صالحيت و رتبه بندي عوامل نظام فنی و اجرایی ،شامل پيمانكاران حقوقی پایه 3تا ،5پيمانكاران حقيقی پایه 1تا3
و مشاوران حقوقی پایه  3به ترتيب و با توجه به آیيننامههاي تشخيص صالحيت پيمانكاران حقيقی (بخشنامه شماره
 101/159656مورخ ،)1382/8/22آئيننامه تشخيص صالحيت پيمانكاران حقوقی ( مصوبه شماره /48013ت23251هـ
مورخ 1381/12/11هيأت محترم وزیران و آیيننامه تشخيص صالحيت مشاوران حقوقی ( مصوبه شماره /20637ت28437هـ
مورخ 1384/4/23هيأت محترم وزیران به شرح ذیل صورت میگيرد:
.1مدارکی که توسط متقاضی در سامانه ساجات بارگذاري شده است مورد بررسی کارشناسی قرار می گيرد  ،در صورت تایيد،
پرونده فيزیكی از متقاضی درخواست ميگردد .و درصورت عدم تایيد  ،پرونده با ذکر نواقصات نواقص به متقاضی عودت داده
ميشود تا پس از رفع نواقص دوباره به چرخه کارشناسی بازگردد( .در صورت تشخيص کارشناس ،اصل مدارک الصاق شده از
متقاضی پرونده درخواست و استعالم از نهاد مربوطه جهت تصدیق مدارک انجام می گردد).
.2بررسی پرونده فيزیكی ارسال شده توسط انجمن و مطابقت امضاي تمامی افراد و مدارک ارسال شده با نمونه الكترونيكی آن.
.3بازدید از محل دفتر و تجهيزات شرکت (در مورد شرکتهاي مشاوران)
.4تایيد پرونده توسط عوامل نظام فنی و اجرایی استان و مرکز در پنج مرحله و صدور گواهینامه
.5درج نام شرکت ،پایه و رشته صالحيت اخذ شده ،تعداد کار مجاز و ظرفيت ریالی در سامانه (ساجار) توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور درج و صدور گواهينامه فيزیكی صالحيت شرکت توسط استان.
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رسيدگی به تخلفات انتظامی شرکتها در صورت احراز تخلف براساس آیين نامهها و دستورالعمل رسيدگی به تخلفات پيمانكارانبه استناد بخشنامه شماره  92/42787مورخ  1392/5/20و دستورالعمل رسيدگی به تخلفات مشاوران به استناد بخشنامه شماره
 100/66025مورخ  1391/8/14انجام می گيرد.
اطالعرسانی به عموم در مورد بخشنامه ها یا دستورالعمل ها و  ....در پرتال سازمان مدیریت و برنامهریزي استان و همچنيناطالعات مورد نياز جهت اخذ صالحيت از طریق ميز خدمت الكترونيكی (خدمات حوزه نظام فنی و اجرایی) انجام می پذیرد.
مدت زمان فرآیند تشخیص صالحیت
مدت زمان فرآیند تشخيص صالحيت مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف

نام فرآیند

مدت نرمال انجام
فرآیند

واحد

1

*بررسی درخواست پيمانكاري حقوقی پایه ( 5،4،3حد اکثر در  3بار بررسی)

20

روز

2

زمان بررسی خالص یک پرونده پيمانكاري حقوقی پایه  3یا (4در هر بار بررسی)

1

روز

3

*بررسی درخواست مشاور حقوقی پایه ( 3حد اکثر در  3بار بررسی)

12

روز

4

*بررسی درخواست پيمانكاري حقيقی در پایه  1یا2یا 3

1

روز

5

بررسی ،صدور ،امضاء و تحویل گواهينامه صالحيت مشاوران و پيمانكاران

5

روز

* بررسی درخواست شامل زمان براي نوبت دهی(حداکثر  3بار) و زمان بررسی خالص یک پرونده می باشد.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده
•ثبت شرکت
•الصاق مستندات شرکت هاي متقاضی در سامانه ساجات مطابق راهنماي ساجات با رعایت تمامی موارد آیين نامه تشخيص
صالحيت پيمانكاران و مشاوران به شرح ذیل:
-1تكميل فرم ثبت نام در ساجات شامل مشخصات مدیر عامل(شامل نام و نام خانوادگی) ،مشخصات شرکت(شامل شناسه ملی
شرکت ،نام کامل ثبتی شرکت ،شماره ثبت ،نام اختصاري ،محل ثبت ،تاریخ تاسيس ،کد اقتصادي و  )...مشخصات محل
شرکت(شامل کشور/استان/شهر ،آخرین آدرس ثبتی ،دفتر مرکزي ،کدپستی ،تلفن همراه مدیر عامل ،نمابر و  ) ...وفایل اسكن
شده صفحه اول اساسنامه شرکت
- 2تعهد نامه مبنی براینكه هيچ یک از شرکا  ،هيئت مدیره و مدیرعامل شرکت مشمول مقرر در اصل  141قانون اساسی و منع
مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی نميباشد.
- 3درج مشخصات سهامداران شرکت(شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،درصد و نوع سهام ،مدارج تحصيلی ،سوابق کاري و)...
2

- 4درج مشخصات اعضاي هيئت مدیره(شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،سمت ،مدارج تحصيلی و سوابق کاري)
- 5اطالعات مربوط به گواهينامه قبل از ساجات(شامل محل صدور گواهينامه قبلی ،نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده
گواهينامه ،تاریخ صدور و اعتبار گواهينامه قبلی ،فهرست رشته ها و  )...در صورت وجود.
- 6جهت اخذ صالحيت ،ارائه تقاضا با سربرگ شرکت به همراه شماره تلفن و آدرس شرکت که می بایست با آخرین آدرس
روزنامه رسمی مطابقت داشته باشد.
-7مشخصات پرسنل امتيازآور(شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،رشته ،مدارج تحصيلی و سوابق کاري مستند به بيمه)
- 8اطالعات مربوط به تجربه کاري پيمانكارشامل :پروژه هاي انجام شده (نوع پيمان ،موضوع پيمان ،شماره قرارداد ،تاریخ انعقاد
قرارداد ،نام کارفرما و )...و درصد رشته هاي استفاده شده در هر قرارداد.
-9اطالعات مربوط به اظهارنامه مالياتی شرکت(شامل موجودي نقدي ،سرمایه گذاري کوتاه مدت ،سفارشات و پيش پرداخت ها،
دارائی هاي ثابت مشهود ،درآمد ناخالص پيمانكاري ،خالص گردش مالی ،خالص دارایی هاي جاري و)....
•

الصاق و ارایه اصل کليه مدارک و مستنداتی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان از متقاضی درخواست

می گردد الزامی می باشد.
•

در صورت تغيير آدرس ،اعضاي هيئت مدیره  ،سهامدار و امتياز آور  ،حداکثر ظرف مدت سه ماه تغييرات مربوطه

جهت کارشناسی مجدد ،از طرف شرکت به سازمان اعالم گردد.
هزینه ها و پرداخت ها
به استناد جدول شماره( )16ماده واحده قانون بودجه سال ،1398مصوب مجلس شوراي اسالمی«تعرفه هزینه کارشناسی پایش
و بررسی پرونده هاي تشخيص صالحيت» به شرح زیر می باشد:
هزینه خدمات کارشناسی پایش و بررسی پرونده هاي تشخيص صالحيت در سال1398
پایه درخواستی
پایه  3مشاوران
پایه  3پيمانكاران
پایه  4پيمانكاران
پایه  5پيمانكاران
پيمانكاران حقيقی
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مبلغ (ریال)
3.000.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000
رایگان

*پرداخت بصورت الكترونيكی از طریق درگاه هاي بانک هاي عامل به شماره حساب درآمد اختصاصی سازمان برنامه و بودجه
کشور می باشد.
دوره عملكرد
باتوجه به این که در پایان فرآیند تشخيص صالحيت متقاضيان گواهينامه صالحيت صادر ميگردد ،لذا دوره عملكرد این فرآیند
مطابق با اعتبار گواهی صالحيت پيمانكاران و مشاوران تشخيص صالحيت شده براساس آخرین آیين نامه ها و بخشنامه هاي
موجود  ،به مدت چهار سال از تاریخ اخذ گواهی صالحيت ،می باشد.
خاتمه توافقنامه
این توافقنامه تا تاریخ انقضاي گواهينامه صالحيت اعتبار دارد که در صورت احراز تخلف شرکت در مدت صالحيت ،توافق خاتمه
می یابد.

داود بهبودي
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزي استان آذربایجانشرقی
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