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 تعالی بسمه

  

 استان ( 31)  هااستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 های پیمانکاریعامل شرکتمدیران 
 

 باسالم و احترام؛

، ضریب متوسط افزایش وزنی 31/03/1395مورخ  576756/95پیرو بخشنامه شماره 
 گردد. اعالم می 98/1در فرمول بخشنامه فوق الذکر 

ن متقاضیااعمال خواهد شد و شامل تمامی  01/06/1398یخ این ضریب از تار       
که فرآیند تشخیص صالحیت آنها قبل از مرحله تایید سوم  پیمانکاریتشخیص صالحیت 

کاری اضیان تشخیص صالحیت پیمانمتقباشند خواهد شد. پس از این تاریخ ظرفیت تمامی 
  بر مبنای این ضریب محاسبه خواهد شد. حقیقی و حقوقی

تر ایینمراحل پ هتایید سوم باز  ایخ پروندهدرصورتی که پس از این تاریم بذکر است الز
 گردد.سبه میمحا فوق الذکر اسی مطابق ضریب، بررسی کارشنعودت گردد

 

 

 
 

 
 

    
 

 

 سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 
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پایه

حداکثر مبلغ 

مناسب و ظرفیت 

میلیون ریال: واحد 

تعداد کار 

مجاز

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

هیئت مدیره

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

کارکنان

جمع کل امتیاز 

هیئت مدیره و 

کارکنان

امتیاز کارهای 

انجام شده

جمع مبالغ کارهای انجام 

میلیون ریال: شده واحد 

مبلغ کار انجام شده 

واحد  (کار شاخص)

میلیون ریال: 

امتیاز توان 

مالی

12,504,50241000-2500500-20003,00050,0901,669,668417,41775,135

21,252,2513600-1500300-12001,80025,045834,834209,16737,568

3627,5023400-1000200-8001,20012,550418,334-25,100

4313,75137506,275209,167-12,550

5110,0883375----

پایه

حداکثر مبلغ 

مناسب و ظرفیت 

میلیون ریال: واحد 

تعداد کار 

مجاز

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

هیئت مدیره

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

کارکنان

جمع کل امتیاز 

هیئت مدیره و 

کارکنان

امتیاز کارهای 

انجام شده

جمع مبالغ کارهای انجام 

میلیون ریال: شده واحد 

مبلغ کار انجام شده 

واحد  (کار شاخص)

میلیون ریال: 

امتیاز توان 

مالی

11,753,15141000-2500500-20003,00035,0631,168,768292,19252,595

2876,5763600-1500300-12001,80017,532584,384146,41726,297

3439,2513400-1000200-8001,2008,785292,834-17,570

4219,62637504,393146,417-8,785

577,0623375---- 375
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پایه

حداکثر مبلغ 

مناسب و ظرفیت 

میلیون ریال: واحد 

تعداد کار 

مجاز

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

هیئت مدیره

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

کارکنان

جمع کل امتیاز 

هیئت مدیره و 

کارکنان

امتیاز کارهای 

انجام شده

جمع مبالغ کارهای انجام 

میلیون ریال: شده واحد 

مبلغ کار انجام شده 

واحد  (کار شاخص)

میلیون ریال: 

امتیاز توان 

مالی

13,756,75341000-2500500-20003,00075,1352,504,502626,126112,703

21,878,3773600-1500300-12001,80037,5681,252,251313,75156,351

3941,2523400-1000200-8001,20018,825627,502-37,650

4470,62637509,413313,751-18,825

5165,1323375----

پایه

حداکثر مبلغ 

مناسب و ظرفیت 

میلیون ریال: واحد 

تعداد کار 

مجاز

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

هیئت مدیره

حداقل و 

حداکثرامتیاز 

کارکنان

جمع کل امتیاز 

هیئت مدیره و 

کارکنان

امتیاز کارهای 

انجام شده

جمع مبالغ کارهای انجام 

میلیون ریال: شده واحد 

مبلغ کار انجام شده 

واحد  (کار شاخص)

میلیون ریال: 

امتیاز توان 

مالی

11,001,80141000-2500500-20003,00020,036667,867166,96730,054

2500,9003600-1500300-12001,80010,018333,93483,66715,027

3251,0013400-1000200-8001,2005,020167,334-10,040

4125,50037502,51083,667-5,020

544,0353375----
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