
 (پیشنهادی) شیوه نامه کسب صالحیت سازنده حقوقی

 

 :سازنده حقوقی

 شرکت یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال به کار از سازمان مسکن و شهرسازی

 

 صالحیت و تعیین پایه سازنده حقوقی زشرایط احرا

سکن و شهرسازی این شرایط براساس دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ابالغی وزارت م      

 .می باشد که این شیوه نامه منبعث از  آن می باشد 0/00/78مورخ  20/02/65265به شماره 

 .این شیوه نامه تعیین صالحیت می گردد 3و  0و  0شخص حقوقی براساس بند 

 :شخص حقوقی متقاضی صالحیت سازنده عمومیشرایط  -1

ارت در اداره ثب ت ش رکتها و مالکی ت ص نعتی ب ه ثب ت       مندرج در قانون تج   صدورشرکت باید به یکی از  -0-0

 .رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد

 .ساختمان باشدموضوع شرکت، انجام خدمات اجرای  -0-0

 .عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند -0-3

یا کاردان دارای پروانه اش تغال اج را ی ا س ازنده      حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت باید مهندس -0-4

دارای اعتبار که یک نفر آنان در رشته های معماری وعمران و نفر بعدی می تواند در یکی از رشته های تأسیسات 

 .برقی یا تأسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشد

 :برای شاغلین در شرکت و اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل استوه احراز اشتغال تمام وقت نح :1تبصره 

 .برای اعضای هیأت مدیره شرکت هایی که از قبل فعال بوده اند ارائه لیست بیمه الزامی است -

برای شاغلین در شرکت و اعضای هیأت مدیره شرکت های تازه تأسیس تکمیل و ارائه فرم خوداظه اری   -

 .یید شرکت الزامی استبا تأ



چنانچه اعض ای هی أت م دیره و ش اغلین در ش رکت ک ه در کس ز امتی از و ص الحیت مؤثرن د فاق د             :2تبصره 

اجرا یا سازنده معتبر باشند باید قبالً تعیین صالحیت شده و پروانه اشتغال معتب ر دارای ای ن ص الحیت را    صالحیت 

 .ارائه نمایند

 

 نحوه کسب امتیاز شخص حقوقی -2

چنانچ ه  . امتی از کس ز م ی نمای د      6-0ت ا   0-0شخص حقوقی در این بخش با ارائه مدارک مط اب  بن دهای         

و امکان اتی ج دا از   و یا اعضای هیأت مدیره و ش اغلین دارای س واب    ( فاقد سابقه باشد)شرکت تازه تأسیس باشد 

 .در امتیاز شرکت لحاظ می شود 4/2امتیاز آنان با اعمال ضریز  .باشند( به صورت انفرادی) شرکت 

 .شاغلین در شرکت در بخش توان مالی، امکانات و تجهیزات برای شرکت نمی توانند امتیاز کسز نمایند :تبصره
 

 حقوقی شخص امتیاز بندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی هیأت مدیره و شاغلین امتیازآور در -2-1
 

 

  پروانه اشتغال به کار تجربی اشتغال به کار کاردانی پروانه پروانه اشتغال به کار مهندسی 

 (دارندگان دیپلم فنی و پروانه های مهارت فنی)

 0 0 3 0 0 3 0 0 3 پایه

 4 3 0 6 3 0 7 6 3 امتیاز

 

 .می باشد 02حداکثر امتیاز قابل کسز توسط سازنده از این شاخص 
 

 امر اجرادر ابق حرفه ای وارائه س -2-2

 42مترمربع بنای احداث شده یک امتیاز به شرکت تعل  می گیرد و ح داکثر   622ذیل به ازای هر رک مدا با ارائه

 .امتیاز در این بخش تعل  خواهد گرفت

 کپی قراردادهای منعقده با کارفرما -0-0-0

 مستند برای اثبات متراژ پروژه مدارکیارائه  -0-0-0

با توجه به هزینه تقریبی ساختمان در ) معادل سازی مبلغ قرارداد در صورت عدم ارائه مستندات متراژ با  :1تبصره 

 .امتیاز لحاظ می شود ،به متراژ( زمان قرارداد

 پروژه ابالغ قرارداد یا صورتجلسه تحویل زمین هنام -0-0-3



 یا درصد پیشرفت فیزیکی مورد تأیید ناظر دستگاه نظارت  پروژه صورتجلسه تحویل موقت -0-0-4

 راژ قابل محاسبه در سابقه حرفه ای برابر است با مت :2تبصره 

 در یک پروژه خاص متقاضی مدت اشتغال               
 × متراژ کل × درصد پیشرفت فیزیکی                              

 مدت زمان اجرای آن پروژه                                                     
 

 ارائ ه م دارک ذی ل    . ده باش د وارداد ش رکت در بخ ش خصوص ی و ب ا ش خص حقیق ی ب        چنانچه ق ر :  3تبصره 

 :الزامی است

 تصویر قرارداد منعقده با کارفرما -0

 گواهی امضاء کارفرما در دفتر اسناد رسمی-0

 پروانه ساختمانی تصویر -3

 تأییدیه ناظر ساختمانی -4

 ناظرپیشرفت فیزیکی مورد تأیید  درصد تصویر پایانکار یا -6

چنانچه شرکت دارای پروانه اشتغال مجری حقوقی بوده و س ابقه اج را در چ ارچوو ض وابط س ازمان       :4تبصره 

 .نظام مهندسی را داشته باشد ارائه مدارک ذیل الزامی است

 مورد تأیید دفتر نمایندگی قرار دادارائه  -0

 پرینت عملکرد مربوط به پروژه ها -0

 فیزیکی مورد تأیید ناظر پایانکار یا پیشرفتارائه  -3

 ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات -2-3

ب ا  )و اعض ای هی أت م دیره ب ه ص ورت انف رادی       ( با ضریز ی ک )بخش فقط موارد متعل  به شرکت در این       

 .لحاظ می شود و شاغلین امتیازی برای شرکت کسز نمی نمایند( 4/2ضریز 

 هر یک میلیارد ریال یک امتیاز سرمایه و تجهیزات به ازای -0-3-0

سازمان  08و برآورد ریالی آن توسط کارشناس عمومی ماده  شرکت و یا اعضای هیأت مدیرهارائه اسناد اموال      

 نظام مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری 

 ه ف اکتور رس می   ک اربرد دارن د ب ا ارائ      در خصوص ابزار و تجهیزات اقالم ی ک ه در اح داث س اختمان     :تبصره

 .ارزش گذاری می گردند



 امتیاز  5/2دریافت تسهیالت و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال  -0-3-0

وام های دریافتی برای پروژه های ساختمانی که با ارائه سند مالکیت یا قرارداد با بانک و یا با ارائه نامه از بان ک   -

  .امتیاز تعل  می گیرد

در پ روژه ه ای    امتیاز مشارکت 5/2ارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال مش -0-3-3

سازمان نظام مهندسی یا کارشناس  08ساختمانی با ارائه مشارکت نامه رسمی و برآورد مالی توسط کارشناس ماده 

 رسمی دادگستری 

 امتیاز  0استفاده از اعتبار جذو یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال  -0-3-4

در پروژه های ساختمانی سرمایه گذاری کرده باشد و این پروژه ها در حال شرکت یا اعضای هیأت مدیره چنانچه       

رسمی دادگستری امتیاز تخصیص  سازمان یا کارشناس 08احداث باشد با ارائه مدارک مثبته و برآورد کارشناس ماده 

 .می یابد

 امتیاز  5/2ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال  -0-3-5

 .با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امتیاز تخصیص می یابد       

 امتیاز 5/0میزان سرمایه گذاری های قبلی به ازای هر یک میلیارد ریال  -0-3-6

در پروژه ساختمانی سرمایه گذاری کرده و آن سرمایه گذاری به اتمام  ت یا اعضای هیأت مدیرهچنانچه شرک      

رسیده باشد به شرط اینکه تکلیف تسهیالت و اعتبارات بانکی آن ب ا ارائ ه م دارک مثبت ه مش خص ش ده باش د ب ا         

 .گیرد دادگستری امتیاز تعل  می سازمان یا کارشناس رسمی 08ماده برآورد کارشناس عمومی 

 .می باشدامتیاز  32و حداکثر امتیاز  0بخش  امتیاز الزم قابل کسز در اینحداقل  *

 ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرای شده  -2-4

 ( نمره 02تا )رعایت مقررات ملی ساختمان براساس تأیید دستگاه نظارت یا ناظر  -2-4-1

 ت بای  د ی  ک گ  واهی در خص  وص    ده اس  ش  ارائ  ه  حرف  ه ای ب  رای ه  ر پ  روژه ک  ه در بخ  ش س  واب        -

نم رات پ روژه ه ا در ای ن     می انگین   کهارائه نماید زیر رعایت مقررات ملی از ناظر آن پروژه براساس درجه بندی 

 .قسمت لحاظ می شود

            نمره 02عالی 



        نمره 7خوو خیلی 
n

iA =A 

 Aحداکثر  Amax= 02        نمره  5 خوو

 Ai= امتیاز هر پروژه         نمره 4وسط مت

 n= تعداد پروژه               نمره  0قابل قبول 

 نمره 2نامطلوو 

 ب رای   (نم ره  02ت ا  )ارائه گواهی عدم خالف و یا پایانکار و یا مدارک مس تند مبن ی ب ر انج ام تعه دات       -0-4-0

و برای هر پروژه . ی از مدارک فوق را ارائه نمایدباید یک( 0بند ) یمعرفی شده در بخش سواب  حرفه ا پروژه های

                  .می شود ات لحاظنمراین بخش براساس میانگین این  نمرهتعل  می گیرد و  نمره 02مدارک فوق در صورت ارائه 

02 =Bmax     تعداد پروژه =n   
n

Bi=B 

 B= هر پروژهز امتیا                                 

 06ا تأخیر کمت ر از  باجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط  -2-4-3

 (نمره 02تا ) مقرر درصد مدت 
 

درص د م دت ق رارداد باش د بای د       06ارائه شود و چنانچه ب یش از  در بخش دولتی قرارداد و تحویل موقت باید  -

 .را کسز نماید نمره 02ارائه نماید تا برای آن پروژه  گواهی تأخیر مجاز را

 .در بخش خصوصی نامه ای از کارفرما که تأخیرات پروژه مجاز می باشد -

 .ات پروژه ها تعیین می گرددنمرکل این بخش براساس میانگین  نمرات

        e= امتیاز هر پروژه 
n

ei =e  

 n         e max =10= تعداد پروژه

 

 

 

 (نمره 02تا ) بازپرداخت به موقع تسهیالت بانکی یا ترتیز باز پرداخت آن با توجه به تأخیرات مجاز -2-4-4



نمره نهایی براس اس  . را کسز می نماید 02برای هر پروژه متقاضی در صورت ارائه نامه از بانک مربوطه نمره       

 توان مالی ب ه عن وان پ روژه ه ای دارای تس هیالت معرف ی ش ده ان د تعی ین           وژه ها که در بخشمیانگین نمرات پر

 .می شود

 (نمره 02تا )  استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان -2-4-5

 رعایت سبک سازی -

 مقررات ملی ساختمان 06بر اساس مبحث  بهینه سازی مصرف انرژی -

  استفاده از مصالح نوین -

 نم ره تعل      02با تأیید ناظر برای ه ر پ روژه ک ه یک ی از مص ادی  فن اوری ن وین در آن اس تفاد ش ده اس ت                   

می گیرد و به پروژه هایی که در بخش سواب  حرفه ای ارائه شده اند این نمره باید تعل  گیرد و چنانچه در پ روژه  

ائه نشده باشد نمره صفر لح اظ ش ده و نم ره نه ایی ب ا      ار ای این فناوری استفاده نشده باشد یا تأیید ناظر آن پروژه

 .میانگین نمرات تعیین می شود

 

 ت کارهای اجرا شده و عملکرد موف  در کارهای قبلیینحوه امتیاز بندی شاخص های ارزیابی مطلوب
 

 و بیشتر 60 نمره 62تا  40 نمره 42تا  30 نمره 32تا  02 نمره 02تا  02

 امتیاز 02 امتیاز 06 تیازام 02 امتیاز 6 امتیاز 3

 

 .دباشمی  02و حداکثر آن  6 کسز نماید بخشکه سازنده باید از این امتیاز الزم حداقل * 
 

مدیره  -3 یأت  صلی ه ضای ا یب اع برای ترک شرایط الزم  حداقل 

 سازنده حقوقی جهت اخذ صالحیت
 

 حقوقی برای اخذ صالحیتجهت ترکیز اعضای اصلی هیأت مدیره سازنده حداقل شرایط الزم : 3جدول 

 1پایه  2پایه  3پایه  پایه سازنده حقوقی

نفر عضو اصلی  0ترکیز 

 هیأت مدیره 

 -کاردان 

 کاردان

 -3مهندس پایه 

 کاردان

نفر مهندس  0

 3 پایه

نفر مهندس  0

 0پایه 

نفر مهندس  0

 0پایه 

 



 4-0تا  0-0حداقل و حداکثر امتیاز کسز شده الزم از بند : 4جدول شماره 

 حداکثر حداقل عوامل کسب امتیاز

 02 4 پروانه اشتغال اعضاء

 42 7 سواب  حرفه ای

 32 0 توان مالی

 02 6 مطلوبیت کارهای اجرا شده

 

 قیوتعیین پایه و حدود صالحیت سازندگان حق  -4

و امتی ازات کس ز    3، حداقل ش رایط الزم بن د   0پایه سازنده حقوقی با توجه به شرایط کلی ذکر شده در بند       

 .به شرح ذیل تعیین می گردد 0شده در بند 

 

 تعیین پایه سازنده حقوقی: 6جدول شماره 

 

 

 حداقل امتیاز الزم پایه 

3 02 

0 46 

0 82 


