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 بسمه تعالی

 
 مدارک تشخيص صالحيت پيمانکاری  چک ليست

 پست الکترونیکی با دامنهir ستی+ کپی صفحه اول اساسنامه+ کپی + کد اقتصادی+شناسه ملی+کدپشرکت به همراه رمز عبور آن
 مرکزی و شماره فکس+ شماره همراه مدير عامل+ آخرين آدرس شرکت طبق روزنامه شرکتروزنامه تاسیس شرکت+ شماره ثابت دفتر 

   ( برای شرکت هایی که در سامانه ساجات ثبت نام ننموده اند)

 ( برای شرکت هايی که در سامانه ساجات ثبت نام نموده اند ) شناسه کاربری و گذرواژه 

  کد کارگاه بیمه دفتر مرکزی در سربرگ شرکت اعالم شود 

 ( تمام مدارک بايد توسط ديوايدر جدا شود . رنگ ارائه شود. زونکن آبی)مدارک زير داخل يک  مدارک شرکت

  در سر برگ شرکت رشته ها و پايه های درخواستیاعالم  

 ( داشتن رتبهدر صورت )  قبلیرتبه بندی  های کپی گواهینامه 
  ع در قط.خ ارائه شودیب تاريبه ترت تمدید هيئت مدیره /راتيين تغیس تا آخريشرکت از تاس یرسم یه روزنامه هايکلکپیA4 

 اشدمشخص ب سهامداران ی که در آن میزان سهام کپی آخرين صورتجلسه سهامداران و مجمع عموم  

 با مهر اداره ثبت  .( مسئولیت محدود ) شرکت تقاضانامة ثبتیشرکتنامه و  یکپ، ( سهامی خاص ) شرکت اظهارنامة ثبتی یکپ(
 شرکت ها(

 مهر اداره ثبت شرکت ها( دارایو  کامل ( . اساسنامه شرکت یکپ 

  در پرونده ساجات پرونده به خزانه دولت از طريق آيتم پرداخت الکترونیکی الکترونیکیپرداخت هزينه 

  644فرم 

 )اعضای هئیت مديره ، سهامداران ، پرسنل(افراد شناساییمدارک 

 یکپی مدارک تحصیل- کپی کارت پايان خدمت- ( پشت و رو ) کپی کارت ملی -توضیحاتو  شناسنامهصفحه اول  یکپ .  

  پرينت بیمه از سايت تامین اجتماعیذيل مدارک شناسايی مربوطه هر فرد در ارائه يک قطعه عکس و نمونه امضاء برای ، 

 )افراد امتیاز آور(افراد ای و کاری بيمه سوابق  مدارک

  باشد سال اخیر سابقه بیمه  6درسال  5که الزاما بیانگر  تامین اجتماعیاز سايت  فرد امتیازآور مهآخرين پرينت بیکپی. 

  (5رای پايه )بنوع فعالیت و سمت ايشانبا ذکر مربوطه از شرکت های  فرد امتیازآور مطابق پرينت بیمه شتغال به کاراگواهی  

 .( )لطفا بين قراردادها دیوایدر قراردهيدمدارک قراردادها

  وجوددر صورت پیمان متمم  + وجودافزايش پیمان در صورت  %85نامه +کامل پیمانموافقتنامه کپی ابالغ قرارداد + کپی  

  در  برای قراردادهای کارفرماريالی از باالترين مقام ديه کارکرد تائینامه  ارائه و قراردادهای گذشته برای مفاصا حساب بیمه
 و پايان يافته دست اجرا 

  مدارک مالی            

o   (مورد نیاز نمی باشد  5) برای پايه 1344سال  اظهارنامه مالیاتیکپی 

o  (مورد نیاز نمی باشد  5) برای پايه  رسمی یحسابرس و امضاء موسسه ممهور به مهر شرکت گزارش حسابرسی مالیکپی 

مامی روی ت "کپی برابر اصل است"شوند و جمله  مهرو امضاشرکت  مجاز صاحبان امضا توسطکپی و خوانا باشند و ه شده ارائکلیه مدارک 

 . را ندارد رسمی الزم به ذکر است هيچ یک از مدارک مربوطه نياز به برابر با اصل توسط دفترخانه   صفحات مدارک ذکر شود
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