
 

 

 

 

 

 ساختمان اداری گل گهر سیرجان پروژه 

 

 

 مناقصه  و شرایط ارزیابی کیفی اسناد 

 
 

 

 

 
 

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهرکارفرما : 
 

 1399 ماه آذر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 توان ارزیابی و مناقصه اریزبرگ فرآیند 

 کار  اجرای

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شناخت  گزارش -1

 مشخصات کلی -1

 ساختمان اداری گل گهر سیرجان نام پروژه : – 1-1

 ماه  12 مدت انجام پروژه: -1-2

 استان کرمان، شهرستان سیرجان محل انجام پروژه: -1-3

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  نام کارفرما: -1-4

  - ی تخت - رجانیشهر س  -  ی بخش مرکز- رجانیشهرستان س  - استان کرمان  نشانی کارفرما: -1-5

 2پالک  - ی بلوار دکتر صادق -قدس  ابانیخ

اقتصادی مودیان    صالحیت های مجاز:  -1-6 داشتن شخصیت حقوقی، شماره شناسه ملی، شماره 

 مالیاتی و داشتن تجربه و دانش فنی مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه در کارهای قبلی. 

 

 اطالعات مالی طرح  -2

 . میشود تأمین  عمرانیغیر طرحهای اعتبارات محل از : طرح مالی منابع -2-1

موضوووع بخشوونامه    انعقاد پیمان بصووورت سوور جم   تبصووور نحوه اجرای کار:برآرود اولیه و    -2-2

و با اعمال برخی تغییرات می  سووازمان برنامه و بودجه کشووور    4/5/1396مورخ    1299188/96شووماره  

پیمانکار با اشورافیت کامل به نقشوه ها، محل و زمان اجرا، هزینه های تامین نیروی انسوانی، ابزار    .باشود 

کار و ماشوین التت مورد نیاز پروهه، ال،، بر،، سورویک کارگاهی، راه های دسوترسوی و هر النهه که در  

ر نظر گرفتن شرایط قیمت تمام شوده اجرا و تحویل پروهه مورر است را بوور کامل برالورد و با توجه به د

 محل اجرای پروهه و نحوه تامین الن ها قیمت پیشنهادی خود را اعالم نماید.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومی مناقصه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کیفی ارزیابی فراخوان در شرکت عمومی شرایط

 ساختمان اداری گل گهر سیرجانپروهه  موضوع مناقصه: -1

 شرح مختصری از کار -2

 از  است عبارت اختصار به پروهه این اجرائی عملیات

انجام کلیه عملیات ساختمانی )سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی( ساختمان اداری گل گهر  

 طبقه  5مترمرب  در   1983به متراه   سیرجان

فونداسیون،  اجرای   خاکی، عملیات موجود، دیوارهایبنا و   تخریباجرای کارهای ساختمانی شامل    -الف

طبق نقشه های    و محوطه سازی  نماسازی  ،، سفت کاری، نازک کاری دال عرشه  و سقف  فلزی  اسکلت

 می  مذکور کارگاه محوطه محدوده  در  که پروهه حین در  کارفرما سمت از  ابالغی موارد سایر وابالغی  

 . باشد 

 و دیزل هنراتور و السوانسوور  مورتورخانه تجهیزات نصوب و الکتریکی و مکانیکی تاسویسوات اجرای  -،

 .مناقصه اسناد پیوست مشخصات و ها نقشه طبق برداری بهره مرحله به ساندنر تا کامل بصورت ........

 

  -   یتخت  -  رجانیشهر س   -  یبخش مرکز-  رجانیشهرستان س   - استان کرمان    محل اجرای کار:  -3

   2پالک  - ی بلوار دکتر صادق -قدس  ابانیخ

 شمسی ماه 12 کار:مدت اجرای  -4

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کارفرما: -5

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دستگاه مناقصه گزار: -6

اسناد   پیوست فرم برابر بایست می لزوما کار ع ارجا فرالیند  در  شرکت  نامه ضمانت مفاد  و متن   : تبصره

 .گردد ارائه  و تنظیم  تهیه،

 

 باشد. می 1399**/**/الخر وقت اداری مورخ  :پیشنهادهاآخرین مهلت تسلیم  -7

******************************* *****    نشاانی محل تسالیم پیشانهادها:  -8

***********************************  

 



 

مورخ    9:00واصله، در ساعت   مدارک حاوی  های  پاکت   :ارزیابی پاکات بازگشایی  -9 روز **** 

**/**/**** توسط کمیته فنی بازرگانی باز و بررسی خواهد شد و نتیجه جهت انجام تشریفات بعدی  

 به کمیسیون منعکک می گردد. 

مناقصه گزار پک از بررسی اسناد و مدارک دریافت شده و ارزیابی توانمندی    :قبول و رد پیشنهاد  -10

متقاضیان در چارچو، ضوابط و مقررات، نسبت به توزی  اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط 

هیچ حقی برای متقاضیان برای شرکت در مناقصه  اقدام خواهد نمود. ارائه مدارک و سوابق گفته شده  

کرد. در ضمن به درخواست ها و مدارک ارسالی بعد از مدت گفته شده ترتیب ارر داده  ایجاد نخواهد  

   .در رد یا قبول هر یک از شرکت ها اختیار دارد  مناقصه گزارنخواهد شد و  

 

 ال،،  نظیر امکانات سایر و مصالح تحویل بر  مبنی تعهدی  هیچ کارفرما  :ویژه  امکانات و تسهیالت  -11

 . پذیرد نمی را ... و  کارگری  های  اتا، بر،،

 

 مقررات اساس  بر  متعلقه بیمه حق و باشد  می  عمرانی غیر   های طرح  جز پروهه  این  :طرح نوع  -12

 .شد  خواهد  وکسر محاسبه

 

این  تعدیل:  -13 بها  به قیمتهای  التفاوت تعلق نگرفته و کلیه      پیمان هیهگونه تعدیل الحاد  و مابه 

دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه در خصوص جبران نوسانات نرخ  

ارز و تعدیل و سایر موارد مشابه، قابل پرداخت نبوده و همهنین هیچ گونه اضافه بهایی بابت افزایش  

تغییر نرخ سوخت، ضریب سختی، ضریب منوقه، ضریب   دستمزد و هزینه ها، تحریم کشورهای بیگانه، 

   ارتفاع و طبقه و یا صعوبت و پرت مصالح و نظایر الن قابل پرداخت نخواهد بود.

 

ضمانتنامه    ازایدرصد مبلغ اولیه پیمان و صرفا در    50مبلغ پیش پرداخت برابر با  پیش پرداخت:    -14

 بانکی می باشد.معتبر 

 

 کیفی  ارزیابی اسناد  پاکت محتویات -15

 :باشد  زیر  مدارک و اسناد شامل باید  ( RFQارزیابی )  اسناد پاکت

 (. 6( تا )1شده ) تکمیل  های  فرم -

  امضاء گواهی و  ملی  کارت و شناسنامه صفحات تصویر شرکت، تغییرات الخرین الگهی  تصویر  -



 

 مجاز امضای صاحبان

  اساسنامه تصویر  -

 شرکت  ملی  شناسه تصویر  -

 معاونت توسط  صادره  پایه  و تخصص رشته، در  صالحیت  تشخیص معتبر  گواهینامه تصویر  -

  )در صورت دارا بودن(.جمهوری ریاست راهبردی نظارت و  ریزی  برنامه

  .مربوطه فرمهای  در  شده  درج سوابق به مربوط قراردادهای  نامه موافقت  و  ابالغ  نامه  تصویر  -

  پیمانکار سازمانی ساختار -

  تحصیلی  مدرک و  کاری  سوابق  ذکر همراه به  رابت کارشناسان معرفی  -

  کارفرما با همکاری سابقه  به  مربوط  مستندات و مدارک -

 . افزوده  ارزش  بر مالیات نام ربت  و  مالیاتی مودیان  نام ربت  گواهینامه  -

  .شده حسابرسی مالی  صورتهای  اخرین تصویر  -

 صورت در  دو  شماره فرم  در شده درج های  پروهه در  مشاور  ارزشیابی یا نامه  تشویق  تصویر  -

  . وجود

  کیفی  ارزیابی  استعالم اسناد -

 . گران مناقصه  نامه رضایت ارائه -

 

 

 اسناد  امضای و مهر -16

 و  مهر مجاز امضای صاحبان توسط  باید  ارسالی مستندات و مدارک کلیه و کیفی ارزیابی استعالم اسناد

 نخواهد   قرار قبول مورد  کارفرما طرف از ارسالی مدارک اینصورت غیر درگردد.   ارائه و شود اصل  امضای

 .گرفت

 

 کوتاه  لیست و ارزیابی نتایج  اعالم -17

برای مرحله دوم مناقصه   باشند  نموده  اخذ  را امتیاز(  70)  قبول قابل امتیاز حداقل که  گرانی مناقصه از

 .بعمل خواهد المد دعوت 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد ارزیابی توان اجرای کارتهیه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معیارهای ارزیابی  -2

 موابق معیار هر به  مربوط  امتیاز و ارزیابی معیارهای   :آنها دهی امتیاز و ارزیابی معیارهای  -2-1

 . باشد  می معیار زیر  و معیار هر  برای مذکور  امتیازهای حداقل و معیارها زیر  براساس  و  یک شماره جدول
 

 شماره یک : معیارهای ارزیابی کیفیجدول  

 وزنیضریب  ارزیابی کیفی معیارهای  ردیف 
حداقل امتیاز قابل 

 قبول 

 15 20  مورد نظر در رشته و زمینه کار ( و دانشسابقه اجراییتجربه ) 1

 15 20 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای   2

 20 25   توان مالی 3

داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده و یا در   توان تجهیزاتی  4

 دسترس 
15 

10 

 10 15   توان فنی و برنامه ریزی و نفرات کلیدی متخصص  5

 0 5 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه   6

 70 100 مجموع امتیاز

 

 .نماید کسب را تزم امتیاز حداقل فو،  های ردیف از یک هر در بایست می مناقصه در کنندگان شرکت :توضیح

 الخرین تغییرات هیات مدیره الزامی می باشد.  –الگهی تاسیک  –تبصره : ارائه شناسنامه 

 میباشد.    70حداقل امتیاز قابل قبول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مدارک ومستندات الزم برای تعیین امتیازها  -2-2
 

 یک  شماره  فرم پیمانکار  است تزم  کلی،  اطالعات اعالم  منظور  به: پیمانکار کلی اطالعات  -2-2-1

 .نماید  ارائه شده  درخواست مدارک  سایر ه همرا به  و  کند  تکمیل را

 برای پیمانکار امتیاز: نظر موردکار   زمینه رشته ودر دانش و (اجرائی سابقه) تجربه  -2- 2-2

 انجام دست در یا شده انجام مشابه کارهای نوع و تعداد  به  توجه با نظر مورد  زمینه در دانش و تجربه

 به . میشود  تعیین گذشته  سال پنج  در   مناقصه  موضوع  با  مقایسه قابل  کارهای یا  و  کار  زمینه  و  رشته  در

 درخواست مدارک  ود  اسنا ریسا همراه و کند  تکمیل را 2 شماره فرم پیمانکار است تزم منظور همین

 حجم با مشابه کار چهار که  میگیرد  تعلق  پیمانکاری  به بخش  این امتیاز حداکثرد.  نمای ارسال شده

 تجربه  امتیاز  کمتر، مقادیر  برای .  باشد  داده  انجام گذشته  سال پنج  در  مناقصه  موضوع از بیشتر  یا   معادل

  .یابد  می  کاهش تناسب به

 اسناد  است، تزم. میشود محاسبه  پیشرفت درصد  تناسب به تجربه  امتیاز انجام،  دست در  کارهای  برای

 .گردد ضمیمه قرارداد ابالغ  نامه و موافقتنامه تصویر جمله  از تجربه  و  سوابق  دهنده نشان مثبته 

 رابوه در  قبلی کارفرمایان  از  نامه تقدیر  یا نامه  تشویق  ارائه : قبلی کارهای در سابقه حسن  -3- 2-2

 مشابه پروهه نامه تشویق هر  به . میشود تعیین گذشته سال پنج در 2 شماره فرم  در مندرج  های  پروهه با

 . میگیرد تعلق  امتیاز  5

 میشود  تعیین گذشته سال پنج اطالعات اساس  بر پیمانکاران مالی توان ارزیابی: مالی توان -2-2-4

  .نمایند  ارائه  شده درخواست اسناد همراه  و  تکمیل را 3 شماره  فرم پیمانکاران است  تزم منظور همین  به.

یکی از مقادیر زیر معادل یا باتتر از یکصد و پنجاه    که میشود  احراز   صورتی در مالی توان امتیاز حداکثر

 :باشد  میلیارد ریال

 .مالیاتی اظهارنامه به مستند  شده،  پرداخت الحسا، علی یا قوعی  ساتنه متوسط  مالیات برابر پنجاه  -

 گواهی  یا مفاصاحسا، به  مستند  شده پرداخت الحسا، علی یا قوعی  اجتماعی تأمین بیمه  برابر  هفتاد -

 .بیمه پرداخت

 .موقت یا قوعی  وضعیتهای صورت به  مستند  ساتنه، ناخالص درالمد  برابر سه  -

 .قانونی دفاتر یا دارائیها بیمه گواهی یا مالیاتی  اظهارنامه  به مستند  رابت، دارائیهای برابر  پنج -

 .مناقصه موضوع  مبلغ  سقف تا معتبر اعتباری  و مالی مؤسسات یا بانک  سوی از اعتبار تأیید  -

 تکمیل را  4  شماره فرم  پیمانکاران تجهیزاتی، توان  امتیاز  تعیین منظور به: تجهیزاتی توان  -2-2-5

 . مینمایند 

 تجهیزات و التت ماشین تأمین امکان و توان که میگیرد تعلق پیمانکاری به  معیار این امتیاز حداکثر

 :باشد  داشته  را  دو  شماره جدول در مندرج

 



 

 

 پروژه  اجرای جهت نیاز مورد وسائل و تجهیزات لیست – دو شماره جدول

 "گردد می منظور شرکت مالکیت تحت تجهیزات % 40 با برابر استیجاری یزاتهتج امتیاز"

 تعداد  امتیاز پروهه  اجرای جهت نیاز مورد وسائل و تجهیزات لیست ردیف

 1 3 باد  پمپ / کمپرسور 1

 1 7 بر،  هنراتور 2

 2 4 سواری  وانت 3

 1 6 کمپکتور  4

 1 2 مکانیکی  بیل 5

 2 2 مناسب  ظرفیت با ال، مخزن 6

 2 2 سوخت  مخزن 7

 2 4 برداری  نقشه دوربین 8

 1 8 کارگاهی  السانسور 9

 3 4 کانکک  کانتینریا 10

 1 4 پروهه  مناسب ظرفیت با  تاورکرین 11

 3 4 کامیون 12

 مترمرب  500 2 ملحقات  با  فلزی قالب 13

 1 1 پالنت بهینگ 14

 2 6 کوچک  میکسر 15

 4 5 ویبراتور  16

 4 6 رکتیفایر 17

 3 4 هیترجت  18

 3 8 باتبر  19

 4 6 ال، پمپ 20

 4 6 برقی فرزهای و دریل /هیلتی تفنگ 21

 مترمرب  600 4 داربست  22

 1 2 بابکت  23

  100 جم  

 و آالت ماشین که صورتی در. نماید ارائه خود تجهیزاتی توان خصوص در مثبته اسناد است موظف پیمانکار

 امتیاز %40 آنها بودن استیجاری صورت در و امتیاز %100 باشد پیمانکار به متعلق پروژه،  نیاز مورد تجهیزات

 .میگیرد تعلق پیمانکار به

 



 

 برنامه  توان و کلیدی کارکنان کفایت براساس  ریزی برنامه  و فنی توان:  ریزی برنامه و فنی توان  - 6- 2- 2

 5 شماره فرم  در را معیارها این به  مربوط  اطالعات باید  پیمانکاران. میشود تعیین  پروهه  کنترل و زییر

 تخصص خود، رابت کارشناسان فهرست در که میگیرد تعلق پیمانکاریز به  امتیا رحداکث د.نماین درج

 .باشد  داشته  را  سه شماره  جدول  در  مندرج  های

 کارشناسان مورد نیاز  - جدول سه

 امتیاز سابقه کار  حداقل تحصیالت کارشناس ردیف

 20 20 معماری کارشناس یا و عمران کارشناس پروهه مدیر 1

 18 15 عمران کارشناس کارگاه سرپرست 2

 15 10 عمران یا و معماری کارشناس اجرایی مسئول 3

 یا و صوونای  ،عمران، معماری کارشووناس پروهه کنترل کارشناس 4

 صنعتی مدیریت

7 8 

 5 7 برداری نقشه کارشناس برداری نقشه کارشناس 5

 8 8 معماری یا و عمران کارشناس فنی دفتر مسئول 6

 7 8 کارشناس بر، یا مکانیک مسئول تاسیسات 8

 5 6 کشی نقشه کاردان یا و کارشناس شاپ" کش نقشه 7

 5 6 معماری یا و عمران کارشناس برالورد و متره کارشناس 8

 5 6 حسابداری کارشناس حسابدار 9

 4 6 مرتبط کار سابقه با دیپلم حداقل کارگاهی التت ماشین فنی مسئول 10

 100 جم  امتیاز 

 

 سال پنج سوابق در که  شود می احراز صورتی  در پروهه کنترل  و  ریزی  برنامه به  مربوط امتیاز  حداکثر

 .باشد  داشته  وجود( موقت تحویل تا) مجاز  غیر  تاخیر بدون  پروهه  2 حداقل پیمانکار، گذشته

 مهندسین کاری سوابق به و  سال 2 لیسانک فو، تحصیلی مدرک با مهندسین کاری سوابق به تبصره: 

 پیمانکار با همکاری سابقه  اخیر  سال 4 لیست ارائه  و  گردد  می  اضافه سال4 دکتری تحصیلی مدرک با

 . باشد  می الزامی دهی  امتیاز  در

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :پروژه تدارکاتی برنامه - 3

 تامین پروهه زمانبندی برنامه اسواس  بر پیمانکار توسوط  پروهه نیاز مورد التت ماشوین و مصوالح کلیه

 .شد  خواهد 

 

 :پروژه اختصاصی مقررات و قوانین - 4

 مدنی، مسووئولیت بیمه اجتماعی، تامین قوانین جمله از کشووور جاری مقررات و قوانین کلیه رعایت

 .باشد  می الزامی محیوی زیست مقررات و قوانین کلیه نیز و ساختمان ملی مقررات 12 مبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرم ها

 فرم شماره یک: اطالعات کلی و صالحیت پیمانکاران

 مشخصات پیمانکار

 نام پیمانکار:

 ............تاسیک.....................................شماره ربت........................................محل ربت........................... تاریخ  

 شناسه ملی.......................................کد اقتصادی.......................................

 نشانی دفتر مرکزی:

................................................................................................................................................................................... 

 نشانی شعب:

.................................................................................................................................................................................... 

 .......................................... تلفن:.................................................................... دورنگار:...........................................

 ......................الدرس وبسایت:................................................. پست الکترونیک:.................................................

 اسامی سهامداران و سهم هر یک، مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

 

 

 

 

 که الخرین تغییرات در الن درج شده است، ضمیمه شود.تصویر روزنامه رسمی 

 مشخصات رتبه بندی و گواهی صالحیت )کپی گواهینامه های مربوط ضمیمه شود(

 ........................................................پایه................................رشته  -1

 رشته........................................................پایه................................  -2

 رشته........................................................پایه................................-3

 

 مهر و امضای مجاز پیمانکار 

 

 

 

 



 

 و اجرائی سابقه برای 20 وزنی )ضریب قبلی کارهای در سابقه حسن ارزیابی و گذشته سال پنج در  نظر مورد زمینه در  دانش و اجرایی( )سابقه تجربه اعالم - 2فرم شماره  

 حسن سابقه(  برای 20

 

محل اجرا  ( 1عنوان پروژه ) ردیف 

(2) 

کارفرما 

(3) 

دستگاه  

 (4نظارت )

مبلغ قرارداد  

)میلیون ریال( 

(5) 

مدت قرارداد 

(6) 

تاریخ شروع 

(7) 

تاریخ خاتمه 

(8) 

درصد پیشرفت  

 (9فیزیکی )

 امتیاز 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

  جمع امتیاز تجربه )سابقه اجرایی( و دانش 

 

 

مهر و امضای مجاز پیمانکار 



 

 2   شماره فرم تکمیل نحوه و توضیحات

 ضمیمه کارفرما ابالغ نامه و موافقتنامه تصویر باید  میشوند  معرفی که هائی پروهه از یک هر برای   1-

 .باشد 

 نموده  منعقد  را  النها قرارداد گذشته سال پنج در  متقاضی  که هائی  پروهه  تمام  به  مربوط  اطالعات    2-

 .شوند  ذکر فرم  این در باید  است

 فرم این باشد، فرم  ردیفهای تعداد از بیش گذشته سال پنج در پیمانکار های  پروهه تعداد چنانهه   3-

 .میشود درج  النها در  ها پروهه  تمام اطالعات و شده  تکثیر نیاز مورد  تعداد  به

 .میشود نوشته  پروهه  دقیق عنوان (1) شماره ستون  در   4-

 .میشود درج پروهه  اجرای محل شهرستان و استان (2) شماره ستون  در   5-

 درج  اطالعات  میشود.  نوشته  کارفرمائی  دستگاه تلفن و  نشانی دقیق،  عنوان (3) شماره ستون  در    6-

 .باشد  شده روز به باید  قسمت این  در شده

 در  شده درج عنوان اساس  بر نظارت، دستگاه تلفن و نشانی دقیق، عنوان ( 4)  شماره ستون در -7

 .باشد  شده روز  به باید  قسمت این در  شده  درج اطالعات. میشود نوشته قرارداد، 

 مبلغ اساس  بر و ریال  میلیون به قرارداد  مبلغ اجرا،  دست در های   پروهه برای  (5)   شماره ستون  در  -8

 برای. میشود  درج  قوعی  وضعیت  صورت  مبلغ  یافته  خاتمه  های   پروهه  برای و  قرارداد   در  مندرج  اولیه 

 قوعی  وضعیت صورت  یا نشده  تهیه  النها برای قوعی  وضعیت  صورت   هنوز  اما  یافته  خاتمه  که  هائی  پروهه 

 . شود درج  قوعی قبل ما  وضعیت صورت مبلغ باید  است، نرسیده  تأیید  به هنوز

 .میشود درج  ماه به قرارداد مدت ( 6) شماره ستون در -9

 سوی از قرارداد  ابالغ  تاریخ پروهه، شروع تاریخ. میشود  درج  پروهه  شروع  تاریخ ( 7) شماره  ستون  در  - 10

 .میباشد  پیمانکار به کارفرما

 یافته، خاتمه  های  پروهه برای  تاریخ این. میشود درج  قراداد  خاتمه تاریخ (8) شماره ستون  در   -11

 برالوردی تاریخ اجرا  دست در های  پروهه  برای قراداد،  خاتمه  ابالغ یا موقت تحویل   صورتجلسه تاریخ

 تعلیق  های  پروهه  برای  و  مجاز  تمدیدهای مدت و  پیمان مدت   شروع،  تاریخ اساس  بر قرارداد  خاتمه

 .میباشد  کارفرما طرف از قراداد  تعلیق ابالغ تاریخ شده

 .میشود درج پروهه فیزیکی  پیشرفت درصد  ( 9) شماره  ستون در  -12

 

 

 

 

 

 



 

 مالی  توان رزیابیا -  3 شماره فرم

 .نمایند تکمیل را زیر جداول از یکی توانند می پیمانکاران

 

 گذشته  سال پنج در شده پرداخت الحساب علی یا قطعی های مالیات - 1

 امتیاز مبلغ مالیات پرداخت شده  سال پرداخت مالیات  ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

  جم  امتیاز 

 

 گذشته  سال پنج در شده قطعی های وضعیت صورت - 2

تاریخ صورت وضعیت  مشاور کارفرما  عنوان پروهه ردیف

 موقت/قوعی 

مبلغ صورت وضعیت 

 موقت/قوعی 

 امتیاز

1       

2       

3       

4       

5       

  جم  امتیاز 

 

 

 گذشته سال پنج در ها دارائی بیمه گواهی یا مالیاتی های اظهارنامه مطابق ثابت های دارائی  - 3

 امتیاز مبلغ اظهارنامه مالیاتی یا دارائی های رابت )ریال(  سال ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

  جم  امتیاز 



 

 گذشته  سال پنج در (الحساب علی یا قطعیشده ) پرداخت اجتماعی تامین بیمه  - 4

مبلغ بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده به صورت قوعی یا علی   سال ردیف

 الحسا، )ریال(

 امتیاز

1    

2    

3    

4    

5    

  جم  امتیاز 

 

 …… مبلغ  سقف تا …………………… اعتباری و  مالی موسسه/بانک طرف از شده صادر  اعتبار تایید  برگه  -5

 .باشد  می  ضمیمه ریال ..………………………

 

 3 شماره  فرم تکمیل نحوه  و توضیحات

 به  و  صالحدید  صورت  در  کارفرما . باشد  مثبته  مدارک  به  مستند  باید  جداول در مندرج  اطالعات    1-

 .نماید  تحقیق پیمانکار از شده اخذ  اطالعات صحت  به نسبت میتواند  مقتضی  طریق

 .است شده ذکر قرارداد  در  که  باشد  عناوینی همان دقیقاً باید  مشاور کارفرما، پروهه،  عناوین  2-

 .باشد  مثبته مدارک به مستند  باید  موقت یا قوعی  وضعیت صورت مبلغ  و تاریخ  3-

 مناقصه موضوع مبلغ سقف  تا  اعتبار تأیید  نامه اعتباری  و مالی مؤسسه یا بانک از پیمانکار چنانهه   4-

 ضمیمه  را مذکور نامه جداول،  تکمیل  جای  به  و  ندارد  فرم  این  جداول  تکمیل به  نیازی  نماید،  اخذ   را

 .مینماید  ارسال فرم  این

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تجهیزاتی توان : ارزیابی4فرم شماره  

 پیمانکار اختیار تحت تجهیزات و آالت ماشین

نوع ماشین التت یا   ردیف

 تجهیزات 

 امتیاز استیجاری  ملکی  تعداد  ظرفیت سال ساخت

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

  جم  امتیاز 

 

 مجاز پیمانکار مهر و امضای 

 

  

 4شماره  فرم تکمیل نحوه  و توضیحات

 تجهیزات  و  التت ماشین عنوان  به  جدول، در پیمانکار که  را تجهیزاتی  و  التت ماشین تمامی  فهرست 1-

 به میتواند  صالحدید  صورت  در  کارفرما. باشد  مثبته  مدارک  به مستند  باید  مینماید   ذکر  خود دراختیار

 .نماید  تحقیق  پیمانکار از شده اخذ  اطالعات صحت به نسبت مقتضی  طریق

 

 

 



 

 :5فرم شماره 

 امتیاز  15 ریزی برنامه و فنی توان ارزیابی

 امتیاز 3 وزنی ضریب  :پروهه کنترل و  ریزی  برنامه  توان -1

 از امتی 1 وزنی ضریب: پیمانکار توسط  استفاده مورد  افزار نرم  و پروهه  کنترل سیستم  معرفی - 1-1

 از امتی 2 وزنی ضریب : شده انجام کارهای  نمونه  رائه ا - 1-2

 امتیاز  12 وزنی  ضریب   :کلیدی کارکنان کفایت -2

 امتیاز  4 وزنی ضریب : پروهه اجرای برای  پیمانکار پیشنهادی سازمانی ساختار - 2-1

 امتیاز 8 وزنی ضریب : رابت کلیدی کارکنان فهرست - 2-2
 

 امتیاز سمت در پروهه سابقه کار  تحصیلی مدرک  نام و نام خانوادگی  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  جم  امتیاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جزئیات اطالعات و سوابق کار کارکنان کلیدی ثابت:
 کارشناس:...............................................تاریخ تولد.....................محل تولد............................ نام و نام خانوادگی 

 ........... ........سمت سازمانی:.........................................................................سمت پیشنهادی در پروهه:..................

 تحصیالت و الموزش های عمومی   -1- 2-3
 محل اخذ مدرک  سال اخذ مدرک  عنوان مدرک مقو  تحصیلی ردیف

     

     

     

 سوابق کار و مسئولیت ها -2- 2-3
 سمت  محل کار  تا تاریخ از تاریخ ردیف

     

     

     

     

     

 مهارتی( -ندتدوره های الموزشی )کوتاه   -3- 2-3
 مجری الموزش  موضوع الموزش  عنوان گواهینامه الموزشی  ردیف

    

    

    

  تحصیلی سوابق  و تجربیات  -4- 2-3

............................................................................................................................. .............................................................

...................................................................... .................................................................................................................... 

 افزارها  نرم مقررات، و  قوانین  با الشنایی خارجی،  زبان با الشنایی میزان ها مهارت سایر -5- 2-3

…............................................................................................................................. ..........................................................

.................................................... ..................................................... ..................................................... ........................... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5شماره  فرم تکمیل نحوه  و توضیحات

 پروهه  کنترل سیستم معرفی  ضمن پیمانکار پروهه،  کنترل و  ریزی  برنامه توان بررسی  منظور  به -1

 در پروهه  کنترل فرمهای  و گزارشها از  ای  نمونه باید  استفاده،  مورد  افزار  نرم   و  خود  سازمان  در  مستقر 

 .نماید  ارائه  را  خود قبلی کارهای

 :شود ارائه  بخش  سه در باید  کلیدی،  کارکنان کفایت بررسی به مربوط اطالعات  2-

 .نماید  می  ارائه  را پروهه اجرای پیشنهادی سازمان پیمانکار، (1- 2) اول  بخش  در  - 2-1

 کار به  پروهه در دارد نظر در که را خود کلیدی کارکنان فهرست،  پیمانکار(  2-2) در بخش دوم -2-2

 . نماید  می ذکر گیرد، 

درج شده است،    2-2 شماره  جدول در  النها اسامی که نفراتی  تمام برای باید  (  3-2در بخش سوم )   - 2-3

 .شود تکمیل  3-2جدول شماره 

 .شود ضمیمه باید  اجتماعی تامین بیمه  لیست  الخرین  4-2-
 
 
 

 : 6فرم شماره  

 جزئیات اطالعات و سوابق کاری کارکنان کلیدی ثابت

 امتیاز نام و نام خانوادگی  ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

  جم  

 

 


