سازمانمدرییتوربانهمرزیی

استانمرکزی

هذيزيت ًظبم فٌي ٍ اجزايي
عىًان خدمت :
تشخیص صالحیت پیمانکاران حقوقی ( پایه )3،4،5

تلفي 33134367 :

 ومًدارفرایىد های ارائه خدمت:هزاجعِ بِ آئیي ًبهِ تشخیض طالحیت پیوبًکبراى ٍ

 -قًاویه ي مقررات باال دستی:

تطببق شزايط هٌذرج بب هشخظبت شزکت هتقبضي
ارسب در خَاستْبی تبئیذ شاذُ در هزحلاِ قبال باِ سابسهبى

آئیي ًبهِ تشخیض طالحیت پیوبًکبراى شوبرُ  /48013ت ُ 23251
هَرخ  83 /12/11هظَبِ ّیئت هحتزم ٍسيزاى ٍ اطالحیِ ّبی بعذی
هبدُ  22قبًَى بزًبهِ ٍ بَدجِ

 -مدت زمان ارائه خدمت:

هزکااااااااشی باااااااازای درج تبئیااااااااذ طااااااااالحیت در
ايجااابد ايویااال باااب پ اااًَذ  ٍ irهزاجعاااِ باااِ سااابهبًِ

سبهبًِ – sajar.mporg.irبزای درخَاساتْبی پبياِ ٍ 5

 ٍ sajat.mporg.irثبت ًبم اٍلیِ ،اخذ ًبم کابربزی ٍ

تبئیذ ًْبيي(هزحلِ پاٌجن ٍدرج تبئیاذ طاالحیت در سابهبًِ

کلوِ عبَر اختظبطي

هَطَف بزای درخَاستْبی پبيِ ّبی 4 ٍ 3

حذاکثز 20رٍس

 -وًع ارائه خدمت:

ببرگاااذاری ٍ ارساااب تظاااَيزهذارز سم شااازکت

الکتزًٍیکي ٍ بخشي هزاجعِ حضَری

(اظْبرًبهِ،اسبساااااٌبهِ  ،آگْاااااي ّااااابی رٍسًبهاااااِ
رسوي،طَرتجل اابت هجوااٍ .

 وام ساماوه های ارائه خدمت :سبهبًِ تشخیض طالحیت عَاهل ًظبم فٌي ٍ اجزائي

ًبهاااِ ای ٍ تبئباااذ طاااالحیت

ًبهِ ای ٍ تبئبذ طالحیت

درخَاست در استبى

درخَاست در استبى

ٍ ّیئاات هااذيزُ ٍ

پزسااااٌل شاااازکت(هذارز شٌبسبئي،تحظیلي،سااااَابق
کبری ٍ

ٍجَد ًَاقض  ،هتبيزت آئیي

عذم ًَاقض ،هتبيزت آئیي

در سبهبًِ بزای بزرسي

https://sajat.mporg.ir/

اعالم کتبي سبسهبى هزکشی در خظَص درج تبئیذ طالحیت
درخَاستْب در سبهاابًِ ٍ يب اعالم ًَاقض اعالهي(بزای پبياااِ
ّبی 4 ٍ3بِ استبى

بزرسي تشخیض طالحیت کبرشٌبسي ٍ هاذيزيتي پزًٍاذُ
الکتزًٍیکي هتقبضي در هزاحل چْبرگبًِ در سبسهبى

طذٍر گَاّیٌبهِ فیشيکي تشخیض طالحیت پیوبًکبراى در استبى

عااذم ًااَاقض ،هتاابيزت

ٍجااَد ًااَاقض ٍ هتاابيزت

هزاجعِ يکي اس اعضاب هحتازم ّیئات هاذيزُ(دارای حاق

آئاایي ًبهااِ ای ٍ تبئبااذ

آئااایي ًبهاااِ ای عاااَدت در

اهضب بِ سبسهبى ٍ ارائِ فزهْبی  100تب  ٍ 500فزم تعْاذ

در استبى

اسااتبى جْاات رفااً .قااض

ًبهِ ٍ دريبفت گَاّیٌبهِ تشخیض طالحیت

By :Ramin Talaie

طااالحیت درخَاساات

خَاست بِ هتقبضي اس طزف

