
   

 بخشنامه به معاونت فنی، امور زیربنایی  و تولیدی، سازمان مدیریت و برنامهریزی 

استانها، دستگاههای اجرایی و پیمانکاران سراسر کشور

 شماره :                            1401/167108
 1401/04/11تاریخ  :

29/7/1399مورخ  404245اجرای بخشنامه شماره  موضوع:

5749813ش ش:  1       از    1صفحه     

و بودهج کشورربانهم سازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

یین آ   قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور( و 34در راستای اجرای ماده 

 ؛م وزیران(هیات محتر 11/12/1381مورخ  ه23251/ت48013)مصوبه شماره تشخیص صالحیت پیمانکاراننامه 

عوامل  در سامانه تشخیص صالحیت 29/7/1399مورخ  424540تا زمان اعمال کامل تغییرات مفاد بخشنامه شماره  .1

، فرآیند تشخیص صالحیت شرکت های پیمانکار، بر اساس ضوابط قبلی ادامه خواهد یافت. نظام فنی و اجرایی)ساجات(

شود:به شرح ذیل اصالح می 29/7/1399مورخ  404245از بخشنامه شماره  4-3بند  .2

باشد. در یه پنج فاقد تجربه کاری، حداکثر تا میزان یک پنجم ظرفیت ریالی پایه پنج، مجاز میهای پاارجاع کار به شرکت "

صورت ارائه کارکرد حداقل به مبلغ مذکور، ارجاع کار تا ظرفیت نهایی پایه پنج، بالمانع خواهد بود. ارجاع کار به پیمانکاران 

".پایه پنج، صرفًا از طریق ارزیابی کیفی صورت خواهد گرفت

مورخ  404245از بخشنامه شماره  6-3؛ بند 2/9/1400مورخ  ه59051/ت99352در راستای مصوبه شماره  .3

 شود:، به شرح ذیل اصالح می29/7/1399

تمامی افراد امتیاز آور)مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و پرسنل امتیاز آور( باید دارای حداقل سه سال سابقه "       

خذ مدرک تحصیلی در شش سال منتهی به آخرین درخواست تشخیص صالحیت باشند. مدیرعامل و مرتبط پس از ا

بایست به صورت تمام وقت در شرکت مشغول به کار باشند که احراز تمام وقتی برای ایشان، با پرسنل امتیاز آور، می

قق می شود. برای مدیران عامل ارائه سه ماه سابقه بیمه منتهی به آخرین درخواست، صرفًا از شرکت متقاضی، مح

 "باشد.فاقد تجربه کاری، نیاز به ارائه مستند تمام وقتی نمی 5شرکتهای پایه 

از رشته  "به غیر از مکانیک خودرو"، عبارت 29/7/1399مورخ  404245بخشنامه شماره   در جدول چهار پیوست .4

شود.مهندسی مکانیک )تمام گرایش ها( حذف می

سید مسعود میرکاظمی 




