ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

عنوان خدمت:

تشخصیص صالحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی در استان

◼ خدمت به کسب و کار )(G2B

شناسه خدمت10061717000 :
 خدمت به دیگر دستگاه های دولتی)(G2G

نوع خدمت :

 خدمت به شهروندان)(G2C

شرح خدمت :

تشخیص صالحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی شامل مشاوران و پیمانكاران مشمول نظام فنی و اجرایی ،صدور گواهینامه های تشخیص
صالحیت،رتبه بندی ،استعالم ،کنترل ظرفیت.

مدارک مورد نیاز:
 -1تكمیل فرم ثبت نام شامل:
• مشخصات مدیر عامل (شامل نام و نام خانوادگی)
• مشخصات شرکت (شامل شناسه ملی شرکت ،نام کامل ثبتی شرکت ،شماره ثبت ،نام اختصاری ،محل ثبت ،تاریخ تاسیس ،کد اقتصادی و)....
• مشخصات محل شرکت (شامل کشور/استان/شهر ،آخرین آدرس ثبتی ،دفتر مرکزی ،کدپستی ،تلفن همراه مدیر عامل ،نمابر و )...
فایل اسكن شده صفحه اول اساسنامه شرکت
•
-2تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت و مشمول نبودن ممنوعیت مقرر در اصل  141قانون اساسی و شاغل بودن کارکنان تمام وقت شرکت متقاضی گواهینامه درهمان
شرکت
-3مشخصات سهامداران شرکت (شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،درصد و نوع سهام ،مدارج تحصیلی ،سوابق کاری و). ..
-4مشخصات اعضای هیئت مدیره (شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،سمت ،مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
-5اطالعات مربوط به گواهینامه قبل از ساجات (شامل محل صدور گواهینامه قبلی ،نام و نام خانوادگی مقام صادر کننده گواهینامه ،تاریخ صدور و اعتبار گواهینامه قبلی،
فهرست رشته ها و )...در صورت وجود.
-6جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.
-7مشخصات پرسنل امتیازآور(شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،کد ملی ،رشته ،مدارج تحصیلی و سوابق کاری)
-8اطالعات مربوط به تجربه کاری پیمانكار(شامل پروژه های انجام شده نوع پیمان ،موضوع پیمان ،شماره قرارداد ،تاریخ انعقاد قرارداد ،نام کارفرما و  ، )...درصد رشته
های استفاده شده در هر قرارداد ،جمع حق بیمه ماهانه پرداختی(و یا رسید دریافت لیست تامین اجتماعی در  36ماه اخیر)
-9اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی شرکت(شامل موجودی نقدی ،سرمایه گذاری کوتاه مدت ،سفارشات و پیش پرداخت ها ،دارائی های ثابت مشهود ،درآمد ناخالص
پیمانكاری ،خالص گردش مالی ،خالص دارایی های جاری و (...
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متقاضی نسبت به تكمیل پرونده ،الصاق مدارک و مستندات مورد نیاز ،کنترل نهایی و ارسال پرونده به استان محل صدور
گواهینامه (استان محل ثبت شرکت) دقیقاً طبق مراحل ذکر شده در راهنمای ثبت نام اقدام می نماید ( تمامی مدارک و
مستندا الصاقی باید ممهور به مهر و امضای شرکت و کپی برابر اصل باشد) .پرونده الكترونیكی ،ظرف مدت حداکثر ۱۰روز
پس از ارسال ،توسط کارشناس پرونده بررسی و نواقص در سامانه در قسمت باکس نواقص در پرونده الكترونیكی متقاضی
در سامانه اعالم می گردد ونیازی به مراجعه حضوری یا اعالم تلفنی نمی باشد) .پس از تایید پرونده توسط امور نظام فنی و
اجرایی کشور ،جهت تحویل گواهینامه صالحیت ،تمامی فرمهای هشت گانه موجود در سامانه ممهور به مهر و امضای
اصل تمامی صاحبان امضای مجاز شرکت و ذینفعان آن به همراه اصل مدارک اسكن شده جهت رویت به امور مشاوران و
پیمانكاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه گردد.

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری

 20روز
شنبه تا چهارشنبه  9الی 13

هزینه ارائه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان

مبلغ (مبالغ)
تخصیص پایه 1مشاوران  5/000/000ریال
تخصیص پایه  2مشاوران  3/750/000ریال
تخصیص پایه  3مشاوران  2/500/000ریال
رشته پایه  1پیمانكاران  8/750/000ریال
رشته پایه 2پیمانكاران  7/500/000ریال
رشته پایه  3پیمانكاران  5/000/000ریال
رشته پایه  4پیمانكاران  3/750/000ریال
رشته پایه  5پیمانكاران  2/500/000ریال
انفورماتیک

شماره حساب (های) بانكی

کلیه تراکنش ها از طریق پرداخت الكترونیكی در
سامانه ساجات در داخل کارتابل هر شرکت طبق
راهنما پرداخت الكترونیكی انجام می شود.

رایگان

نحوه دسترسی به خدمت

◼ اینترنتی:
◼ پست الكترونیكی:
◼ تلفن گویا:

esmaeili.e@mporg.ir

034 – 32120003

 تلفن همراه:
 پیام کوتاه:

 دفتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان:
نحوه دسترسی به شكایت از خدمت:

asiyon.m@mporg.ir

آقای اسماعیلی – داخلی 350

خانم آسیون – داخلی 306
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جدول شماره 1

انجمن

شرکت

بررسی کارشناس و رئیس گروه
کارتابل توزیع «مهندس اسماعیلی»
(شنبه ،دوشنبه و چهارشنیهی هر هفته توزیع انجام میپذیرد)
کارتابل کارشناسی
(بررسی بر اساس زمان و ارجاع به نوبت)

 -1بررسی

 -2بررسی رتبهی

 -3بررسی اظهار نامه

 -4بررسی اساسنامه

درخواست شرکت

قبلی شرکت

ثبتی

شرکت

فرم 100
 -5بررسی هیئت

 -6بررسی اسکن

 -7بررسی مستندات

 -8بررسی کلیه

مدیره

اظهار نامه مالیاتی

نقل و انتقاالت سهام

اگهیها

 -9استعالم مدارک

 -10بررسی بیمهها و

 -11بررسی نامهها

 -12تطابق کلیه مدارک اسکن

تحصیلی

استعالم از سایت

تایید کارکرد

شده با ورود اطالعات در سامانه

 -13بررسی مدارک

 -14بررسی مدارک

 -15کنترل اشتراک

-16کنترل آدرس

شناسنامهای و پایان خدمت

پرسنلی (از ردیف  9تا )13

اعضا با سایر شرکتها

شرکت

 -17کنترل سهام

 -18بررسی امتیاز

 -19بررسی امتیاز مالی

شرکت

قراردادها (پایه  3و )4

شرکت (پایه  3و )4

کسب نکرد

برگشت

 -20بررسی امتیاز
نهایی شرکت

کسب نکرد

کسب کرد
بررسی کلیه قراردادها

کسب کرد

برگشت
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انجمن

شرکت

کارتابل توزیع
ارجاع

کارتابل کارشناسی
کارشناسی
مجدد

بررسی کلیه مدارک توسط کارشناس
مطابق با جدول شماره 1
عودت به کارتابل رئیس گروه
عودت به کارتابل مدیر (توزیع)

نقص دارد

نقص ندارد

تأیید و ارسال به کارتابل رئیس گروه

گروه
کنترل رئیس گروه مطابق جدول شماره 1

نقص دارد

نقص ندارد

ارسال به کارتابل مدیر

عودت به کارتابل متقاضی
رفع نواقص

نقص دارد

کنترل مدیر
نقص ندارد

ارسال به کارتابل رئیس
کنترل اصل مدارک و اعالم
حضور کلیه اعضا
صدور گواهینامه
تحویل
ارسال به تهران

درج در سایت سراسری

گواهینامه

