
 
  

  مصوبات
  وحدت رویه تشخیص صالحیت پیمانکاران

  )EPC (صنعتیساخت  طرح و
  
  

  :)EPC(ساخت صنعتی  طرح وتمدید گواهینامه صالحیت 
  

كه داراي صـادرمي شـود،   بـراي پيمانكـاراني     سـال  ۲حـداكثر تـا      صـنعتي    EPCتمديد گواهينامه صالحيت    
 خدشه در ماهيت حقوِقي، نوع فعاليت و توان فني و      هيچگونه تغييراتي كه منجر به     و   اند  گواهينامه مذكور بوده  

  .مالي شركت شده باشد، نداشته باشد
  

  :شرايط براي تمديد
  

نام شركت، محل شركت، سهامي عـام  : صرفاً يك سري تغييرات شكلي در شركت ايجاد شده باشد؛ نظير     
مـه را مخـدوش     اي كه نوع صـالحيت منـدرج در گواهينا          بگونه( موضوع شركت     و يا خاص بودن شركت   

 .)ننموده باشد
 

تغييرات در اعضاي هيأت مديره و مديرعامل به شرطي كه عضو گروه مديريت طرح و ساخت نبوده باشند  
نامه مربوط را مخدوش ننمايد؛ بعبارتي تغيير در اعضاء هيـأت مـديره           آيين ۹ بند پ ماده     ۳و شرط رديف    

 ) اعضاي هيئت مديره تغيير نكرده باشد)%۵۰(نصفبيش از (.صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد
  
  

 .استتغييرات چرخشي در هيئت مديره بالمانع  
  

 آيين نامه تشخيص صالحيت شـده انـد جـايگزيني    ۹ بند پ ماده ۳براي شركتهايي كه به موجب رديف       
  : استشرايط ذيل امكانپذير يكي از افراد هيئت مديره در

تجربي مشابه همان فعاليت در هيئت مديره شركت        فرد جايگزين در هيئت مديره داراي سوابق         .۱
  .ديگر باشد

فرد جايگزين داراي حداقل تجربه اجراي دو پروژه صنعتي مربوط و يا مشاركت در نيمـي از آن                   .۲
 .باشد

  
 



 
 ۱غير از شركتهايي كه براساس موضوع رديـف (تغيير در سهامداران حقوقي متقاضيان تمديد، مانعي ندارد    

  ).  آيين نامه گواهي نامه دريافت كرده اند۹بند پ ماده 
 

تجربـه كـار   ) از زمان انقضاي زمان گواهينامـه (شركت متقاضي تمديد اعتبار بايست در چهارسال گذشته        
EPC) به عبارتي غير فعال نباشند. ر رشته و رسته گواهينامه مربوط داشته باشندد) حداقل يك كار. 

  
 .  باشندپرونده داشته sajat.mporg.irشركت هاي متقاضي تمديد بايد در سامانه الكترونيكي  

  
  . نباشدافراد گروه )  ۳۳(%يك سوم تغييرات افراد گروه مديريت طرح و ساخت بيش از  

 
 ): آيين نامه۹ از بند پ ماده ۲و۱رديفهاي (گروههاي همكاربراي مشاركتهاي ثبتي و  

 .  الزامي است به تاريخ روزتاييد فرم مشاركت نامه تضامني -
هـاي   اي كه شـرط اكثريـت سـهام و مالكيـت شـركت            تغيير در سهامداران و ميزان سهام آنها بگونه        -

  .بندي شده در مشاركت ثبتي را حفظ نموده باشد رتبه
و يا شركت سهامدار حقوقي     " ها  در مشاركت "دي شركت اصلي و شركتهاي همكار       بن  صالحيت و رتبه   -

  .داراي صالحيت دچار تنزل نشده باشد و يا بدينوسيله نوع فعاليت آنها دچار تغيير نشده باشد
و يا صـالحيت شـركت اصـلي و        " در مشاركت ثبتي  "هاي سهامدار داراي صالحيت       بندي شركت   رتبه -

 .ه باشدهسته آن دچار تنزل نشد
نبايد گروه همكار تغيير كـرده      )  آيين نامه  ۹ از بند پ ماده      ۲رديف  (در گروه همكار مشاور و پيمانكار      -

  .همچنين بايد مشاركت نامه جديد ارائه نمايند. باشد
  
 

  . نام شركت و يا شركتها ذكر شوند،گواهي نامهنامه تمديد در صورت مشترك بودن عضو هيئت مديره، در ذيل 

  
  


