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 : پيمانكاري روشهاي نوين آبياري مدارك مورد نياز براي اخذ صالحيتارسال پرسشنامه و  نحوه تكميل دستورالعمل

 
 فرمها با خط خوانا و بدون قلم خوردگي پرشود  -1

 .از آن فرم كپي گرفته شود  ،چنانچه از هر فرم تعداد بيشتري نياز بود   -2

  (مانندكد شركت. ) يزي نوشته نشودچبراي آن قلم اطالعاتي  ،در نظر گرفته نشده است  ( سفيد)جاي خالي  ، يك قلم اطالعاتيبراي اگر  . اطالعات نوشته شوند( سفيد)فقط درمحلهاي خالي   -3

 .نام خاص شركت مذكور ذكر گردد در هر صفحه قلم اطالعاتي اول نام پيمانكار است كه بايد  -4

 ذكر گردد ،تاريخي كه شركت پيمانكار اقدام به ارسال فرم نموده است  ودر هر صفحه قلم اطالعاتي دوم تاريخ ارسال فرم است   -5

 به عنوان مثال اگر تعداد. اين اعداد در قلم اطالعاتي سوم قرار گيرند  . اختصاص داده شود شماره شمارش شده و به ترتيب به هر صفحه ي تكميل شدهفرمهاصفحات  كل تعداد ،در پايان   -6

 تكميل نماييد "12از  12  "در نهايت و  "12از  2" ، "12از  1 "قلم اطالعاتي سوم را به ترتيب با اعداد  ،باشد  صفحه 12فرمهاي تكميل شده  صفحات

 :فرمهاي پرسشنامه   -7

 مومي شركت پيمانكار در اين فرم وارد مي شوندمشخصات ع – 1فرم شماره  –الف   

 فرم وارد مي شوند ندر اياز افراد فهرست افراد شاغل در شركت و مشخصات هر يك  -2فرم شماره   –ب   

 .فهرست سوابق كاري هريك از افراد شركت در اين فرم وارد گردد  -3فرم شماره  –ج   

 .پيمانكاري شركت در اين فرم وارد مي شوند مشخصات پيمانهاي  -4فرم شماره   –د   

 زونكن متحدالشكل ارائه گردد داخل درو    A4در قطع  مدارك در خواستي اسناد و تمامي: توضيح          
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 1 شماره تكميل فرم نحوه دستور العمل

 در اين فرم مشخصات عمومي شركت پيمانكار مشخص  مي شود

 : روش تكميل هر قلم اطالعاتي

 در فرم تكميل گردد( پيمانكار )اين كد توسط دفتر توسعه سامانه هاي نوين ابياري به صورت انحصاري به شركت داده مي شود و الزم نيست توسط وي :  شركتكد 

 (در نام ثبتي شركت وجود داشته باشد كه بايد ذكر گردند .. ممكن است كلماتي چون ساختماني مهندسي فني و ) نام كامل شركت مطابق با آخرين تغييرات ثبت شده :  نام كامل شركت

 دندچنانچه شركت قبال با نامهاي ديگري فعاليت مي كرده است آن نامها به ترتيب از اخرين نام ذكر گر:  نامهاي قبلي شركت

 .حداكثر سه تلفن دفتر مركزي و تلفن مدير عامل شركت ذكر شود:  تلفنهاي دفتر مركزي

 شماره ثبت شركت در اداره ثبت شركتها ذكر گردد:  شماره ثبت

 .محل ثبت شركت به تفكيك استان و شهر محل ثبت ذكر گردند:  محل ثبت

 تاريخ ثبت شركت به روز ماه و سال ذكر گردد:  تاريخ ثبت

 : نوع ثبتي شركت كه مي تواند تنها يكي از حاالت زير باشد:  ع ثبتينو

 تعاوني  شركت -سهامي خاص       ح -سهامي عام     ز  -با مسئوليت محدود       و -مختلط سهامي    ه -مختلط غير سهامي    د -نسب   ج -تضامني    ب –الف 

 تاريخ شروع به كار شركت ذكر گردد:  تاريخ تاسيس

 نشاني دفتر مركزي شركت در حال حاضر ذكر گردد:  اني فعلي شركتنش

 استيجاري   ب ملكي   ج ساير ذكر گردد –يكي از حاالت  الف :  نوع مالكيت دفتر مركزي

 مطابق با سند ملك مساحت دفتر مركزي ذكر گردد:  سطح زير بناي دفتر مركزي

 تعداد كاركنان شاغل در هر قسمت از شركت ذكر گردد:  تعداد كاركنان  شركت

 . كه شركت در آنها قصد دريافت گواهينامه تشخيص صالحيت دارد ذكر گردد مورد درخواست  در اين قسمت رشته :  رشته فعاليت مورد درخواست
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  2شمارهتكميل فرم نحوه دستورالعمل 

 .  مي شودصات كامل افراد شركت آورده مشخ، ( شركتمديران و كاركنان فهرست ) در اين فرم

 : هر قلم اطالعاتي لروش تكمي

 به تعداد افراد شركت رديفشماره :  رديف

 نام شخص ذكر گردد:  نام

 نام خانوادگي ذكر گردد:  نام خانوادگي

 نام پدر ذكر گردد:  نام پدر

 كد ملي شخص ذكر گردد:  كد ملي

 گرددر كشماره شناسنامه ذ:  شماره شناسنامه

 ماه و سال مطابق شناسنامه ذكر گردد  ،به روز:  تاريخ تولد

 كاركنان –اعضاء هيئت مديره                          ج  -مدير عامل        ب  –آخرين سمت شخص در شركت كه مي تواند يكي از حاالت زير باشد     الف : سمت 

 محل صدور شناسنامه به تفكيك شهر و استان مطابق شناسنامه ذكر گردد:  محل صدور

 مبلغ سهام هر يك از افراد شركت ذكر گردد:  مبلغ سهام(                در مورد اين سه قلم چنانچه شخص در شركت سهامدار نمي باشد خانه هاي مربوطه با عدد صفر پر شوند : ) سهام

 در صد سهام هريك از افراد شركت ذكر گردد:  درصد سهامهر يك از افراد شركت ذكر گردد                         تعداد سهام:   تعداد سهام

 :     تحصيالت

 گرددديپلم دارد از ذكر آن خوداري  فوق شخص تحصيالت كمتر از اگر. دكتري ذكر شود  – دفوق ليسانس   – جليسانس   – بفوق ديپلم   –لف ا مداركيكي از :  تحصيلي مدركآخرين  

 تاريخ اخذ مدرك مطابق با مدرك تحصيلي صادر شده ذكر گردد:  تاريخ اخذ             در شده ذكر گردد             رشته تحصيلي اخذ شده مطابق با مدرك تحصيلي صا:  رشته تحصيلي

 نام كشور صادر كننده مدرك تحصيلي ذكر گردد:  كشور    دد                             تحصيلي ذكر گرنام دانشگاه يا موسسه آموزشي صادر كننده مدرك :  نام دانشگاه

 را نشان دهد 111در آخر جمع درصد سهام كل افراد شركت بايد عدد : جمع 

 .هريك از افراد نامبرده شده مقابل نام خود را امضاء نمايند 
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 3تكميل فرم شماره نحوه عمل لدستور ا

 

  شركت خواسته شده است مديران و كاركنان فهرست سوابق كاري در اين فرم

 صورت در روند تشخيص صالحيت شركت اين فرم ناديده گرفته خواهد شد در غير اين ، پرشده باشد 3به ازاي هر شخصي كه در اين فرم از وي نامبرده مي شود بايد يك رديف در فرم 

 :روش تكميل هر قلم اطالعاتي  

 نام شخص ذكر گردد: نام 

 نام خانوادگي شخص ذكر گردد:  نام خانوادگي

 اختصاص مي يابد تكميل اين قسمت بر عهده پيمانكار نيست دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبيارياز طرف  انحصاريبه هر شخص يك كد : شماره پرسنلي

را برابر با تاريخ فرم كه در  "تا تاريخ"اگر اين سابقه كاري هنوز ادامه دارد .  ذكر گردد به ترتيب از تاريخ شروع تا خاتمه هر كار سوابق كاري شخص پس از اخذ اولين مدرك تحصيلي:  سوابق كار

 ابتداي صفحه پر شده قرار دهيد

 انتخاب شود    كاركنان -ب  اعضاء هيئت مديره  ج –مدير عامل  –الف  سمت شخص در محل كار ذكر گردد يكي از سمتهاي: سمت 

 . موضوعي كه شخص در آن كار مي كرده است ذكر گردد :  موضوع كار

 محل كار شخص ذكر گردد:  دستگاه اجرايي/ موسسه / نام شركت 

 تكميل اين قسمت بر عهده پيمانكار نيست:  رشته پيمانكاري

  تحت فشار قبول شده باشد را معرفي نمايد اريهاي آبي روشحداقل يك كارشناس آبياري كه در آزمون طراحي و اجراي  بايدهر شركت 
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 9 شماره تكميل فرمنحوه دستور العمل 
 

 . ضروري است  و يا ليست پروژه هاي خاتمه يافته ( براي هر پروژه يك نسخه از صورت جلسه تحويل موقت) ارائه مستندات .  در اين فرم فهرست پيمانهاي انجام شده توسط شركت مي آيد

 :تكميل هر قلم اطالعاتي روش 

 در اين قسمت فهرست پيمانهاي شركت  با ذكر اطالعاتي از هر كدام ذكر گردد: پيمانهاي شركت

 موضوع پيمان انجام شده ذكر گردد:   موضوع پيمان

 مديريتي   ب دستمزدي     ج  با مصالح ذكر گردد –نوع پيمان كه يكي از انواع   الف :  نوع پيمان

 محل اجراي پيمان ذكر گردد:  محل اجرا

 نام كارفرماي پيمان ذكر گردد:  نام كارفرما

 تاريخ عقد قرار داد با كارفرما ذكر گردد:  قرارداد تاريخ انعقاد

 مساحت پروژه اجرا شده مطابق با صورت جلسه تحويل موقت ذكر گردد:  مساحت پروژه

 مبلغ پيمان مطابق با قرار داد ذكر گردد:  مبلغ اوليه

 وضعيت مطابق با مدارك ارائه شده ذكر گرددصورت تاريخ دريافت آخرين :  آخرين صورت وضعيت دريافتريخ تا

 مبلغ آخرين صورت وضعيت دريافتي مطابق با مدارك ارائه شده ذكر گردد: مبلغ آخرين صورت وضعيت

 جمع مبالغ تعديل دريافت شده تا كنون ذكر شود چنانچه تاكنون مبلغي بابت تعديل دريافت نشده است در اين قسمت عدد صفر قرار گيرد:  جمع مبالغ تعديلها

 قسمت عدد صفر قرار گيرد جمع مبلغ مابه التفاوت دريافت شده تاكنون ذكر شود چنانچه تاكنون مبلغي بابت مابه التفاوت دريافت نشده است در اين:  جمع مبالغ مابه التفاوت

 ذكر گردد      معلق -خلع يد شده   ه –خاتمه داده شده   د  –ج    در دست اجرا -گذشته  ب -پيمان مطابق با يكي از حاالت  الف عيتدر اين قسمت وض:  وضعيت پيما ن

نچه پيمان در بيش از يك رشته انجام شده است به ازاء هر رشته درصد آن رشته در كل پيمان ذكرر  رشته پيمانكاري  كه پيمان در آن رشته صورت گرفته است ذكر گردد چنا:   رشته پيمانكاري

در آن فعاليرت داشرته اسرت و    كه صالحيت همچنين اگر پيمانكار در انجام پيمان با شركتها ي ديگري همكاري داشته است در اين قسمت تنها رشته يا رشته هاي پيمانكاري مورد تشخيص . شود 

 درصد هر كدام در كل پيمان آورده شود نيز

 درصد سهم پيمانكار در هر رشته از كل پيمان: درصد 
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 مشخصات عمومي پيمانكار - 1فرم شماره 

 پرسشنامه هشماره صفح تاريخ ارسال فرم نام پيمانكار
 كد شركت

 .......از ........ /       / 

 و همراه دفتر مركزيثابت هاي  تلفنشماره  نامهاي قبلي پيمانكار نام كامل پيمانكار

 -ج -ب -الف -2 -1 

شماره 

 ثبت

تاريخ  نوع ثبتي تاريخ ثبت (شهر –استان ) محل ثبت 

 تاسيس

 نشاني شركت

   /    /  /     /  

نوع مالكيت دفتر 

 مركزي

 تعداد كاركنان شركت سطح زير بناي دفتر مركزي

 نفر 000000خدماتي  نفر 0000000فني  نفر 000000شركاء نفر 0000مديران  متر مربع 00000000000 

 :رشته فعاليت مورد در خواست را ذكر نماييد 

دارندگان امضا مجاز براي اسناد 

 دولتي

 

 

 مهر شركت   نام و نام خانودگي

   محل امضا

 

 :تائيد مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان
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 كاركنان پيمانكار                                                                                                         مديران و فهرست   -  2شماره  فرم

 شماره صفحه پرسشنامه تاريخ ارسال فرم نام پيمانكار
 كد شركت

 ....... از........  /      /  

 :فرماييد موقوم  جدول زيرفهرست كاركنان و مديران شركت را در 

ف
 ردي

 و نام

 نام خانوادگي
 نام پدر

 كد ملي

 

شماره 

 شناسنامه

تاريخ 

 تولد
 سمت

محل 

 صدور

 و استان)

 (شهر

 تتحصيال سهام

 امضاء
مبلغ 

 (هزارريال)

تعداد
صد 

در
آخرين  

مدرك 

 تحصيلي

رشته 

 تحصيلي

 تاريخ

 اخذ 
 كشور دانشگاه

     /    /        /   /    

      /   /        /   /    

      /   /        /   /    

     /    /         /  /    

     /    /        /   /    

     /    /        /   /    

    جمع 

 
 دارندگان امضاءمجاز

 براي اسناد دولتي

 شركت مهر   نام و نام خانوادگي

   محل امضاء

 : تائيد مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي استان
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        پيمانكار مشخصات مربوط به سوابق كاري مديران و كاركنان  - 3فرم شماره 

                                                                                                                                                                                                   
 شماره صفحه پرسشنامه تاريخ ارسال فرم شماره پرسنلي نام خانوادگي نام نام پيمانكار

 كدشركت
 ...... از.......  /       /    

 كار به ترتيب پس از اخذ اولين مدرك تحصيليسوابق 

                         رشته پيمانكاري دستگاه اجرايي/موسسه/نام شركت موضوع كار سمت تاريختا  از تاريخ

 (بررسي كننده به تشخيص كارشناس)

شماره و تاريخ  قبولي در آزمون طراحي 

 هاي آبياري تحت فشار روشو اجراي 

     /     /  /     /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     /      / /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

     /     / /      /      

 مهر شركت   نام و نام خانوادگي دارندگان امضاءمجازبراي اسناددولتي

   محل امضاء

 :كشاورزي استانتائيد مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد 
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    هاي پيمانكار اطالعات مربوط به پيمان - 4 شماره فرم

                                                                    

 شماره صفحه پرسشنامه تاريخ ارسال فرم نام پيمانكار
 كد شركت

 ...... از......  /        / 
  : ييدامرقوم نم در جدول زيرهاي پيمانكاري را  فهرست پيمان

 

 :  ...................................................ليست كارهاي انجام شده  شركت پيمانكاري در زمينه آبياري تحت فشار در استان 

 

 روستا شهرستان نام بهره بردار رديف
مساحت اجرا 

 (هكتار)   شده

نوع سيستم 

 اجراشده

انعقاد  تاريخ

 قرارداد

مبلغ قرارداد  

 (ميليون ريال)

تاريخ تحويل 

 موقت پروژه
 نام ناظر پروژه نام مشاور پروژه
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 پيمانكارتعهد نامه   

                                                                                                                                                     

 ....... از   ......  شماره صفحه پرسشنامه :تاريخ ارسال فرم  :نام پيمانكار

 :تعهد مي نمايد موارد زير را ضمن تاييد مجدد صحت مندرجات برگ هاي پرسشنامه و مدارك پيوست آن ، 

 .هر گونه تغيير در مندرجات برگ ها را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغيير، به دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري اطالع دهد -

قانون اساسي و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه  141عامل شركت مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  شركت و هيچيك از شركاء هيات مديره و مدير -

 برساندطرف قرارداد نبوده و به محض شمول اين مقررات بر شركت و شركاء آن ، موضوع را فورا به اطالع دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري و دستگاه اجرايي  1331

قانون اساسي محكوميت يافته اند ، در اين شركت سهامدار نيستند و به محض شمول اين امر به مديران و شركاء ،  44هيچيك از اشخاصي كه به نحوي از انحاء  ، در رابطه با اصل   -

 .ع دهد به دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري و دستگاهاي اجرايي طرف قرار داد اطال مراتب را فوراً

ا انجام مي دهند ، امتياز آور امتيازآوران شركت در هيچيك از شركت هاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و عامل مديريت و ديگر شركت ها و يا موسساتي كه اين قبيل خدمات ر  -

 نميباشند

 افراد فني امتياز آور اين شركت  ، به طور تمام وقت در اين شركت شاغل هستند  -

به اثبات برسد ، عالوه بر شمول خالف هر يك از اقارير و تاييدات فوق الذكر و نيز مندرجات پرسشنامه تحويلي به دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري و مدارك ضميمه آن چنانچه 

مبني بر  دستگاههاي اجراييو ساير  توسعه سامانه هاي نوين آبياري مجازات هاي مترتب بر ارائه مدارك و اطالعات غير واقعي به مراجع دولتي ، حق هيچگونه اعتراضي به تصميم دفتر

 بط ضمانت نامه هاي مربوط به آن را نخواهد داشتضلغو صالحيت و اعمال محروميت در مورد قرار داد هايي كه در اثر اين اطالعات غير واقعي منعقد شده است و 
 

 
 

 .صحت مندرجات اين برگ مورد تاييد است 

 :خانوادگي امضاي مجاز و مهر پيمانكارنام و نام 

 

 


