شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران

اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

شرکت توسعه
عمران و مدیریت
منطقه گل گهر

(شرح فراخوان)
شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر درنظر دارد به منظور تکمیل بانک اطالعاتی خود نسبت
به شناسایی و ارزیابی کیفی کلیه پیمانکاران دارای صالحیت در رشته های راه و راه آهن و باند فرودگاه
و رشته ابنیه با در اختیار داشتن رتبه های  1تا  5اقدام نماید ،لذا الزم است کلیه متقاضیان نسبت به
تکمیل دقیق اسناد فراخوان اقدام و کلیه مستندات الزم ،که در متن اسناد ذکر شده را بصورت برابر با
اصل (دفتر اسناد رسمی) در پاکت ارزیابی ارائه نمایند ،الزم به ذکر است کلیه متقاضیان می بایست نسبت
به ارائه مستندات ماشین آالتی ملکی خود و اظهار تعداد و نوع ماشین آالت در ذیل فرم شماره  :4ارزیابی
توان تجهیزاتی اقدام و نمره توان ماشین آالتی بر اساس نمره تخصیصی به هر یک از ماشین آالت تعلق
خواهد گرفت.
مستندات ذکر شده در پاکت الک و مهر شده را حداکثر تا تاریخ  1400 / 12 / 25ساعت  13:30به آدرس
شرکت ارسال نموده و تحویل دبیرخانه گردد
محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان -کیلومتر  50جاده محور سیرجان -شیراز ،شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه  ،بلوک (5شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه
گل گهر)
تحویل به صورت حضوری حتما صورت بگیرد.
تلفن جهت سواالت فنی و اسناد 09124269969 :آقای مهندس ایوبی نیا
تلفن جهت هرگونه هماهنگی 09131420642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)
شماره تماس جهت تحویل پاکت ها 09136671440 :
 #حد نصاب امتیاز جهت حضور در بانک اطالعی پیمانکاران این شرکت نمره  60می باشد.

توجه :تكمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهاي ارزيابي مناقصهگران بصورت دقیق و خوانا و ارسال کالسه
بندي مدارك و مستندات مربوطه برابر با اصل با امضاء اصل صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر و نسخه اسكن
شده کلیه مدارك بصورت فايل الكترونیكي با فرمت  PDFبر روي يک عدد لوح فشرده الزامي ميباشد.
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

شرکت توسعه
عمران و مدیریت
منطقه گل گهر

تذکر :نظم و ترتیب در ارائه اسناد حائز اهمیت بوده و در صورتیکه اسناد و مدارک ارائه شده دارای ترتیب
و راهنما نباشند ،پس از بررسی کامل اسناد متقاضی 5 ،نمره از مجموع امتیاز کسب شده کسر خواهد
گردید.

مشخصــات پیمانکـــار

نام شرکت:
نام مدیرعامل:
کد ملی مدیرعامل:
رتبه:
تلفن مستقیم تماس:
تلفن همراه مدیرعامل:
شماره دورنویس:
نام و شعبه بانک تهیه ضمانتنامه:
آدرس:
مهر و امضاء پيمانكار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران

شرکت توسعه
عمران و مدیریت

رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

مهر شركت:

منطقه گل گهر

امضاء:

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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شرکت توسعه

اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران

عمران و مدیریت

رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

منطقه گل گهر

اطالعات و مشخصات شرکت کننده در فراخوان
مشخصات حقوقی شرکت
کد پستی:

نام ونشانی پیمانکار :
تلفن تماس ................................................................................... :

دورنگار......................................................................... :

پست الکترونیک.......................................................)e-mail( :سایت الکترونیک(...................................................)web-site
شماره ثبت شرکت

تاریخ ثبت

سرمایه ثبت شده

سرمایه پرداخت شده

رئیس هیئت مدیره شرکت

نام

نام خانوادگی

تجربیات وسابقه کاری

بموجب آخرین تغییرات
مدیر عامل شرکت بموجب

نام خانوادگی

نام

تجربیات و سابقه کاری

آخرین تغییرات
ردیف
دارندگان حق امضاء بموجب
آخرین تغییرات

نام خانوادگی

نام

سمت در شرکت

1
2

رشته و رتبه تعیین صالحیت شده در سازمان مدیریت و

نوع شرکت :

برنامه ریزی کشور

سهامی خاص

 -1رشته

رتبه

نوع مالکیت :

 -2رشته

رتبه

خصوصی

سهامی عام
دولتی

سهامداران اصلی و درصد سهام آنها
همکاری با شرکتهای پیمانکاری دیگر

ردیف

نام

درصد سهام

در کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرین تغییرات و مهر شرکت را درج نمائید.

مهر شرکت

نام و نام خانوادگی
سمت در شرکت

مهر و امضای متقاضی فراخوان
5

شرکت توسعه

اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران

عمران و مدیریت

رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

منطقه گل گهر

مناقصهگران باید مدارک خود را به ترتیب ذیل و با درج شماره صفحه کالسه بندی نمایند.
❖ اساسنامه ،اظهارنامه ،روزنامه رسمي ،آگهي تأسيس ،آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،شناسه ملي ،كد اقتصادي،
گواهينامه صالحيت ايمني
❖ گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز مناقصهگر ،در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي
❖ كدثبت نام در پايگاه اطالعرساني مناقصات
❖ گواهينامهها از مراجع ذيصالح مانند سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
❖ فرم خود اظهاري ظرفيت آزاد كاري
❖ مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي اجراء شده قبلي
❖ مستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت نامه کارفرمایان قبلی حداقل به تعداد  5نامه مورد نیاز می باشد و
گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق
❖ مستندات مربوط به توان مالي
❖ مستتتندات مربوط به توان تجهيزاتي(ارائه کپی برابر با ا صل سند کلیه ما شین آالت به نام شرکت ،به پیو ست
اسناد الزامی می باشد)
❖ صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به  5سال اخير كه فقط آخرين آن بايد به صورت كاغذي ارائه گردد.
❖ مدارک مربوطه به ديگر معيارها كه بصورت موردي درخواست گردد.
❖ كليه مدارک و م ستندات ارائه شده ،در زمان ارزيابي بايد معتبر و برابر ا صل با شند بديهي ا ست مداركي كه برابر ا صل
نشده اند فاقد اعتبار مي باشند.
❖ اظهارات ارائه شده در فرمهاي ارزيابي تنها با ارائه مدارک مورد نظر و م ستند مرتبط با آنها قابل قبول و داراي اعتبار
ميباشد و در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
❖ ارسال مدارک و اسناد و رزومه بايد متكي به اسناد مثبته بوده در غير اين صورت مسئوليت عدم بررسي مدارک ارسالي
توسط انتشار دهنده فراخوان برعهده متقاضي فراخوان ميباشد.
❖ به هر نوع مدرک و ستتندي تحت عنوان رزومه يا مدارک تكميلي،كه بعد از تاريخ مقرر به انتشتتار دهنده فراخوان ،
تحويل گردند ترتيب اثري داده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذيرش نخواهد بود.
❖ متقا ضي فراخوان در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در ا سناد يا تكميل آنها ،بايد تا قبل از اتمام مهلت تحويل
اسناد ،بصورت كتبي با انتشار دهنده فراخوان مكاتبه و مدارک تكميلي را ارائه نمايند.
❖ با توجه به اهميت ار سال ا سناد مرتبط با فرمهاي ارزيابي از ار سال هر گونه ا سناد و مدارک غير مرتبط با فرمهاي
ارزيابي ،غير معتبر ،ناقص و ناخوانا جداً خودداري نماييد.
❖ تمامي اسناد و مدارک بايد به نام شركت متقاضي فراخوان بوده و استفاده از اسناد ساير شركتها ممنوع ميباشد ،در
غير اينصورت اسناد و مدارک فاقد اعتبار ميباشد.
❖ تمام صفحات اسناد تحويلي بايد توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء اصل گردد.
❖ تكميل و ارائه فرمهاي ارزيابي و مدارک مربوطه هيچگونه تعهدي در خصوص شركت در فراخوان براي دستگاه انتشار
دهنده فراخوان ايجاد نخواهد كرد.

مهر و امضای متقاضی فراخوان
6

شرکت توسعه

اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران

عمران و مدیریت

رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

منطقه گل گهر

❖ به منظور ح صول اطمينان از ار سال اسناد توسط متقاضي فراخوانمتقاضي بايد وضعيت كليه اسناد و مدارک ار سالي
خود را در چك ليست ارائه شده در اسناد استعالم مشخص نمايد.
❖ در صورتيكه در هر مرحله از فراخوان م شخص شود كه اطالعات غير واقع ،غير موثق و يا ادعاي نادر ستي به انت شار
دهنده فراخوان ارائه شتتده مستتئوليتهاي ناشتتي از عواقب آن به عهده متقاضتتي فراخوان بوده و طبق مقررات برخورد
خواهد شد.
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
جدول شماره  :1گواهینامه صالحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذيصالح (سازمان برنامه و بودجه و)...
عنوان رشته

رديف

مرجع صدور

پايه

توضیحات

تاريخ اعتبار

1

ارائه رونوشت گواهی نامه صالحیت از سازمان

2

مدیریت و برنامهریزی کشور الزامی بوده و مناقصه-
گرانی که گواهینامه صالحیت معتبر( براساس

3

استعالم از سایت ساجار) ارائه ننمایند در فرآیند

4

ارزیابی شرکت داده نخواهند شد.

جدول شماره :2لیست مشخصات هیأت مديره
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت در هیأت مديره با شرکت

رشته  /مقطع تحصیلي

تاريخ اخذ مدرك

سابقه مفید (سال)
کل

در اين شرکت

شماره همراه

1
2
3
4
5
6
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

7
جدول شماره  :3لیست مشخصات سهامداران
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت شرکت

درصد سهام

مدرك تحصیلي

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

11
12
جدول شماره  :4فرم خوداظهاري پروژههاي در دست اجرا و ظرفیت آزاد کاري

امض اء كنندگان ذيل ،ضمن ضميمه نمودن آخرين چاپ خروجي از اطالعات منتشره در پايگاه ملي مناقصات ( )Sajar. mporg.irبه تاريخ  ......................متعهد ميگردد كه پروژههاي در
دست اجراء اين شركت به شرح جدول ذيل بوده و داراي ظرفيت آزاد كاري (از نظر تعداد و مبلغ قرارداد) ميباشد .چنانچه ظرفيت آزاد كاري توسط سازمان برنامه و بودجه تاييد نگردد و يا
در صورت هر گونه موارد تناقض و خالف واقع ،تبعات قانوني آن مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه و قانون برگزاري مناقصات متوجه آن شركت خواهد بود.

ردیف

نام پروژه

رشته
کار

نام دستگاه اجرایی

مبلغ ریالی قرارداد

میزان

ظرفیت پایه

پیشرفت

در رشته

ظرفیت
باقیمانده
(تعداد)

ظرفیت باقیمانده
(مبلغ)

1
2
3
4
کل باقیمانده
مبلغ پروژه

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

تذکر  : 1مناقصهگزار براساس فرم خوداظهاری ظرفیت آزاد و همچنین سامانه ساجار ،ظرفیت آزاد مناقصهگران را بررسی و کنترل خواهد نمود.
تذکر  : 2پیمانکارانی که دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رشته و پایه مناسب از سازمان و برنامه و بودجه به شرط داشتن ظرفیت کاری آزاد ،در مناقصه مربوطه شرکت داده خواهند شد.

فرمهاي ارزيابـي فني-بازرگاني مناقصهگـران
جدول شماره :5

جدول معیارهاي ارزيابي فني-بازرگاني مناقصهگران و درصدهاي وزني آنها

امتیاز خام

رديف

عنوان معیارهاي ارزيابي فني-بازرگاني

تخصیصي
A
()0 ~ 100

درصد وزني معیار
( Bبر حسب درصد)

امتیاز کسب شده
A× B /100

اطالعات مورد نظر در جداول ذيل درج گردد.

پیمانكاري C

1

تجربه ودانش (سوابق اجرایی)

15

فرم شماره 1

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

20

فرم شماره2

3

توان مالی

30

فرم شماره 3

4

توان تجهیزاتی

30

فرم شماره 4

5

توان فنی و برنامه ریزی

5

فرم شماره 5

تأيید صالحیت فني-بازرگاني هر يک از
امتیاز کل ارزيابي فني-بازرگاني پیمانكار ()0 ~ 100

پیمانكاران منوط به کسب حداقل  60امتیاز
مي باشد.
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
تذکر  :1متقاضی فراخوان اعالم می نماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمهای استعالم ارزیابی کیفی مناقصهگران از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد میشود که تمام مدارک الزم را ارائه نماید.
تذکر  :2متقاضی فراخوان اعالم مینماید که تکمیل و ارائه این فرمها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در فراخوان برای دستگاه انتشار دهنده فراخوان ایجاد نخواهدکرد.
تذکر  :3تأیید صالحیت فنی-بازرگانی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب حداقل  60امتیاز در ارزیابی کیفی میباشد .

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
توضیحات و تذکرات مهم:
)1

اطالعات پیمانهایی که در جداول ذیل منعکس میگردد باید صرفاً در خصوص  5سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهای انجام شده پیش از بازه زمانی یاد شده به هیچ
عنوان مالک امتیاز دهی نخواهند بود و تأثیری در ارزیابی نخواهند داشت .بنابراین از ارسال قراردادهای غیر معتبر و خارج از این مدت اکیداً خودداری گردد.

 )2مدارک و مستندات مثبته و مرتبط با پیمانها باید ضمیمه فرم گردند در غیر این صورت صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازی داده نخواهد شد.
 )3منحصراً قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پیوست گردد.
 )4کلیه پیمانهای ارسالی باید بصورت خوانا و دارای مهر و امضاء طرفین باشند بطوریکه موضوع پیمان ،شماره پیمان ،مشخصات طرفین ،مدت ،مبلغ پیمان به وضوح در پیمان مشخص باشد.
 )5با توجه به لزوم مطابقت شرح کار قراردادهای ارائه شده  ،ارسال بخش شرح کار پیمان نیز الزامیاست و قید عنوان و موضوع کلی پیمان به تنهایی مورد قبول نمیباشد.
 )6تمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه باید با اطالعات مندرج در قراردادهای ارسالی یا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.
)7

(شرکتهای متقاضی) باید تمام ردیفهای فرم ارزیابی تجربه ودانش (سوابق اجرائی) را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایند.

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه ودانش (سوابق اجرائي) متقاضي فراخوان بر اساس قرارداد منعقده (مربوط به ردیف  1از جدول شماره )5

رديف

نوع قرارداد

رشته کاري

محل اجرا

تلفن کارفرما

نام و آدرس کارفرما

موضوع قرارداد  /شماره قرارداد

مبلغ قرارداد

 )1مشابه()1

هر کار

مبلغ کل
قرارداد

(میلیون ريال)

ماهیت کار

امتیاز

(میلیون ريال)

حداکثر 25
)2تقريبا"مشابه()0.7
مجموع
)3غیر مشابه()0.3

()0-100

1

2

3

4
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

مجموع امتیاز جهت درج در جدول شماره 5

تذکر  : 1ارائه ت صویر قراردادهای منعقده ،گواهینامه های خاتمه قرارداد ( یا صورتمجلس تحویل موقت قراردادها ) و مفا صا ح سابهای مربوطه ضروری می با شد ،در صورت عدم وجود مفا صا ح ساب ،برگه مالی تایید
صورت وضعیت قطعی (تاییدیه کارفرما) و در صورت جاری بودن کار ارائه برگه مالی آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما الزامی می باشد.
تذکر  :2ارائه صفحاتی از قرارداد که مشخص کننده چهار قسمت :طرفین قرارداد ،موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد و مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد ،کافی ا ست .بدیهی ا ست قراردادهای ارسالی

باید با موضوع مناقصه متناسب باشند.
نحوه محاسبه امتیازات:
رديف
1

2

3
4

شـــــــــــرح

پیمان در ر شته م شابه(مرتبط با فهر ست راه و باند/مرتبط با فهر ست ابنیه) با معادل یا بی شتر ازمبلغ برآورد مو ضوع مناق صه (حداکثر هر

تعداد

حداکثر  4پیمان

پیمان  25امتیاز)
پیمان در رشته تقریباً مشابه(مرتبط با فهرست راه و باند/مرتبط با فهرست ابنیه) با معادل یا بیشتر ازمبلغ برآورد موضوع مناقصه (به ازای

حداقل  1و حداکثر  4پیمان

هر پیمان  70درصد امتیاز پیمان در رشته مشابه)
پیمان در رشته غیر مشابه (مرتبط با فهرست راه و باند/مرتبط با فهرست ابنیه) با معادل یا بیشتر ازمبلغ برآورد موضوع مناقصه (به ازای هر

حداکثر  3پیمان

پیمان  30درصد امتیاز پیمان در رشته مشابه)
پیمان با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی با رعایت شرایط فوق به نسبت مبلغ پیمان قبلی به مبلغ برآوردی موضوع مناقصه اعمال ضریب می شود.
امتیاز کسب شده مناقصهگر پس از بررسی اسناد و مدارک (امتیاز بین  0تا )100

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

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
)1

در صورتی که مبلغ بروز شده کار مشابه قبلی متقاضی فراخوان(پس از اعمال تورم جهت بروز رسانی قیمت پیمانهای قبلی با نرخ تعدیل) برابر یا بیشتر از مبلغ برآورد باشد ،حداکثر امتیاز ( 15امتیاز) لحاظ می
شود.

 )2در صورتی که مبلغ بروز شده کار مشابه قبلی متقاضی فراخوان (پس از اعمال تورم جهت بروز رسانی قیمت پیمانهای قبلی با نرخ تعدیل)کمتر از مبلغ برآورد باشد .امتیاز حاصله(( )biکه درصدی از  25امتیاز
میباشد) از فرمول  bi=(P/Pest)×25بدست می آید.که ( )Pمبلغ قرارداد قبلی بروز شده متقاضی فراخوان است (با اعمال تورم جهت بروز رسانی قیمت پیمانهای قبلی با نرخ تعدیل واقعی) و( )Pestمبلغ
برآورد کارفرما در خصوص مناقصه مورد نظر میباشد .نسبت  P/Pestدر هر پیمان حداکثر برابر یک میباشد
 )3رشته کار بر اساس آیین نامه طبقهبندی و تشخیص پیمانکاران (شماره  /48013ت  23251ه مورخ )1381/12/11هیأت وزیران و بخشنامههای اصالحی آن (بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره /101
158657مورخ ،1384/09/12بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 100/15300مورخ1386/2/8و بخشنامه شماره  100/31395مورخ 1389/4/26در یکی از یازده گروه تعیین شده در آیین نامه طبقهبندی
و تشخیص صالحیت پیمانکاری طبق جدول و توضیحات مندرج در آن محاسبه خواهد شد.
 )4ماهیتکار:کار مشــابه:کاری در رشــته مورد درخواســت و شــرح کار آن (آییننامه طبقه بندى و تشــخیص صــالحیت پیمانکاران) می باشــد که امتیاز آن حداکثر 25ویا نســبتی از آن بر اســاس فرمول
 bi=(P/Pest)×25محا سبه می شود /کار تقریباً م شابه:کاری در ر شته مورد درخوا ست (آییننامه طبقهبندى و ت شخیص صالحیت پیمانکاران) میبا شد که امتیاز آن حداکثر  17.5ویا ن سبتی از آن بر ا ساس
فرمول  bi=0/7× (P/Pest)×25محاسبه می شود /کار غیر مشابه:کاری در رشته غیرمورد درخواست (آییننامه طبقهبندى و تشخیص صالحیت پیمانکاران) میباشد که امتیاز آن حداکثر7/5و یا نسبتی از
آن بر اساس فرمول  bi=0/3× (P/Pest)×25محاسبه میشود.
 )5امتیاز کسب شده متقاضی فراخوان پس از بررسی اسناد و مدارک (امتیاز بین  0تا  )100خواهد بود.

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)

(پیمان شماره )1

 -1موضوع پیمان اول
 -2شماره پیمان
 -3تاریخ انعقاد پیمان
 -4نام کارفرما
 -5تلفن /فاکس کارفرما

تلفن................................:

فاکس...................................................... ......:

 -6آدرس کارفرما
 -7محل اجرای پیمان
 -8مدت پیمان

 .....................سال

 -9مبلغ پیمان (ریال)

به عدد .................................................ریال

 -10وضعیت پیمان

اتمام یافته □

از تاریخ ................................لغایت .....................................
به حروف ........................................................................... .....................................:ریال

جاری □
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
امتیاز محاسبه شده مناقصهگزار

این قسمت توسط مناقصه گزار تکمیل میگردد.
(پیمان شماره )2

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
 -1موضوع پیمان دوم
 -2شماره پیمان
 -3تاریخ انعقاد پیمان
 -4نام کارفرما
 -5تلفن /فاکس کارفرما

فاکس............................................................:

تلفن................................:

 -6آدرس کارفرما
 -7محل اجرای پیمان
از تاریخ ................................لغایت .....................................

 -8مدت پیمان

 .....................سال

 -9مبلغ پیمان (ریال)

به عدد .................................................ریال

 -10وضعیت پیمان

اتمام یافته □

امتیاز محاسبه شده مناقصهگزار

این قسمت توسط مناقصه گزار تکمیل میگردد.

به حروف ........................................................................... .....................................:ریال

جاری □
(پیمان شماره )3

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
 -1موضوع پیمان سوم
 -2شماره پیمان
 -3تاریخ انعقاد پیمان
 -4نام کارفرما
 -5تلفن /فاکس کارفرما

فاکس............................................................:

تلفن................................:

 -6آدرس کارفرما
 -7محل اجرای پیمان
از تاریخ ................................لغایت .....................................

 -8مدت پیمان

 .....................سال

 -9مبلغ پیمان (ریال)

به عدد .................................................ریال

 -10وضعیت پیمان

اتمام یافته □

امتیاز محاسبه شده مناقصهگزار

این قسمت توسط مناقصه گزار تکمیل میگردد.

به حروف ........................................................................... .....................................:ریال

جاری □
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
(پیمان شماره )4

فرم شماره  :1ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
 -1موضوع پیمان چهارم
 -2شماره پیمان
 -3تاریخ انعقاد پیمان
 -4نام کارفرما
 -5تلفن /فاکس کارفرما

فاکس............................................................:

تلفن................................:

 -6آدرس کارفرما
 -7محل اجرای پیمان
از تاریخ ................................لغایت .....................................

 -8مدت پیمان

 .....................سال

 -9مبلغ پیمان (ریال)

به عدد .................................................ریال

 -10وضعیت پیمان

اتمام یافته □

امتیاز محاسبه شده مناقصهگزار

این قسمت توسط مناقصه گزار تکمیل میگردد.

به حروف ................................................................................................................:ریال

جاری □

فرم شماره  :2حسن سابقه (سوابق کارهاي قبلي(

توضیحات و تذکرات مهم:
)1

متقاضی فراخوان باید فرم شماره  2را تکمیل و به همراه سایر مدارک مثبته ارائه نمایند.

 )2حسن سابقه کار باید مربوط به کارهای مندرج در فرم شماره یک (تجربه کاری وسوابق اجرائی) حداکثر 4پیمان باشد.
 )3اطالعات مربوط به پیمانهای جداول صرفاً باید در خصوص  5سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهای انجام شده قبلی مالک امتیازدهی نخواهند بود.
 )4اطالعات مربوطه به هر یکی از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسط متقاضی فراخوان ،مورد بررسی کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته و پس از استعالمهای شفاهی و یا کتبی از کارفرمایان
قبلی در خصوص پیمانهای ذکر شده ،امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد.
 )5ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی شامل کیفیت کار انجام شده ،کفایت کادر فنی  /غیر فنی و زمان بندی پروژه ضروری است ،لذا فرم گواهی صدور حسن سابقه (مطابق نمونه پیوست
شماره یک) مربوط به هر سابقه پیمانی باید تکمیل و به همراه پیمان مذکور ارسال گردد.
 )6نحوه کیفیت اجرای کار و کفایت کادر فنی  /غیر فنی و زمانبندی پروژه باید در گواهی مربوطه در بند فوقالذکر منعکس و به مهر و امضاء کارفرمای قبلی رسانده شود.
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
 )7کلیه اطالعات مندرج توسط متقاضی فراخوان در فرمهای حسن سابقه باید بطور دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیری تکمیل گردد .مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز ،در صورت
عدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی انتشار دهنده فراخوان در اخذ استعالم از کارفرمایان قبلی ،بر عهد متقاضی فراخوان میباشد.

فرم شماره  :2ارزيابي حسن سابقه متقاضي فراخوان در کارهاي قبلي براساس امتیاز کارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته (مربوط به ردیف  2از جدول شماره )5
ارزیابی کارفرمایان قراردادهای قبلی

ارزيابي کارفرمايان

رديف
1
2
3

میانگین امتیازات

عنوان معیار
کیفیت کار

امتیازات ارزيابي
کارفرمايان قبلي

رعایت زمانبندی

کفایت کارکنان کلیدی

قبلي در  5سال گذشته
()0 ~ 100
A

ماهیت کار
 )1مشابه()1

امتیاز کسب شده

)2تقريبا"مشابه()0/9
)3غیر مشابه()0/7

کار اول
کار دوم
کار سوم

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
4

کار چهارم
جمع امتیاز پیمانكار ().- 100

تذکر  :1ارزیابی حسن سابقه پیمانکار ،بر اساس میانگین امتیازات ارزیابی کارفرمایان قبلی در  5سال گذشته (در خصوص کارهای ارزیابی شده در جدول محاسبه امتیاز تجربه و سابقه) صورت میگیرد.
تذکر  :2امتیاز برای ردیفهای فوق با توجه به نظرات اخذ شده از کارفرمایان قبلی و با تشخیص انتشار دهنده فراخوان تعیین خواهد شد.
تذکر  :3ارائه تصویر رضایتنامهها ،گواهینامه پایان کار و ارزیابی (حین کار و خاتمه قرارداد) کارفرمایان قبلی (با لحاظ کیفیت کار انجام شده ،کفایت کارکنان کلیدی و رعایت زمانبندی) الزامی است.
تذکر  :4درصورت ارائه رضایت نامه ،تشویق نامه و غیره  70 ،درصد امتیاز برای آن کار لحاظ می گردد.
تذکر  :5کار مشابه با ضریب  1کار تقریباً مشابه 0/9کار غیر مشابه  0/7محاسبه میشود.

تذکر  :6ارائه حداقل  5نامه،رضایت نامه از کارفرمایان قبلی مورد نیاز می باشد

حسن سابقه در کارهاي قبلي
از شرکت........................................................ :
به :شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
با سالم

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
احتراما شرکت  ..................................................................................در سال  .........................با این شرکت قرارداد (موضوع) ....................................................................با شماره .......................................به
مدت .................از تاریخ .................لغایت ...................با مبلغ کل  ....................................به عدد  .......................................................ریال ،به حروف....................................................................................
داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده است  /می رساند.
•

شرکت از نظر کیفیت کار

•

شرکت از نظر کفایت کارکنان کلیدی

•

شرکت از نظر رعایت زمانبندی پروژه

در حد ضعیف □ متوسط □
در حد ضعیف □ متوسط □
در حد ضعیف □ متوسط □

خوب □
خوب □
خوب □

عالی □
عالی □
عالی □

ارزیابی گردیده است.
ارزیابی گردیده است.
ارزیابی گردیده است.

ضمناً اصل مفاصاحساب شماره ..............................................مورخ ..................به مبلغ ..........................................................ریال مربوط به قرارداد فوق به این شرکت ارائه گردیده است.
نام نام خانوادگی
مهر و امضاءکارفرما
تاریخ
تذکر  :1متقاضی شرکت در ارزیابی می بایست برای هر قر ارداد خاتمه یافته و یا جاری (طی  5سال گذشته) تکمیل این فرم را از کارفرمای مربوطه درخواست نموده و پس از تکمیل به مدارک ارائه نماید.
تذکر  :2امتیاز  30برای ضعیف 50 ،برای متوسط 80 ،برای خوب و  100برای عالی در نظر گرفته می شود و متوسط امتیاز هر سه مورد به عنوان امتیاز پروژه در نظر گرفته می شود.
تذکر :3تصویر برابر اصل مشابه فرم باال قابل قبول می باشد.

فرم شماره  :3ارزيابي توان مالي متقاضي فراخوان
توضیحات و تذکرات مهم:
)1

متقاضی فراخوان باید فرم شماره  3را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند.

 )2اطالعات ارائه شده صرفاً باید مربوط به  5سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
 )3در خصوص ردیف ( )1ارائه مستندات مرتبط (گواهی مالیات پرداختی در پنج سال اخیر) ضروری است.
 )4در خصوص ردیف ( )3ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی یا گواهی تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در  5سال گذشته ضروری میباشد.
 )5در خصوص ردیف ( )4ارائه اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا کپی دفاتر قانونی در  5سال گذشته ضروری میباشد.
 )6منظور از "درآمد ناخالص ساالنه" درآمد مستند به صورت وضعیتهای قطعی و ممهور به مهر سازمان مالیاتی میباشد.
 )7منظور از "داراییهای ثابت" دارائیهایاست که مستند به اظهارنامه های مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیهاست .همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارائیهای ثبت
شده در دفاتر قانونی مناقصهگر نیز قابل قبول خواهد بود.
 )8ارائه حداقل یکی از مدارک فوق و یا تأیید اعتبار بانک یا موسسات مالی و اعتباری تا سقف مبلغ موضوع مناقصه ،جهت ارزیابی توان مالی الزامی است و حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد
شد که مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی مناقصه باشد ،در غیر اینصورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش مییابد .شایان ذکر است ارزیابی توان مالی بر اساس
اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین میشود.
•

روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل میباشد:
 = Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر
 = Pباالترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق
IF Pest ≤ P

حداکثر امتیاز توان مالی مناقصه ( )100در نظر گرفته می شود

 = P / Pest ×100امتياز

IF P < Pest

رديف

سال ( nسال برگزاري مناقصه است)

متوسط  5سال گذشته

عنوان معیار
n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

(کل پرداخت هاي پروژه)

عدد مالك مقايسه

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
1
2
3
4
5

مالیات ساالنه بر اساس تأیید اداره مالیاتی
مبلغ حق بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علیالحساب پرداخت شده به سازمان
تأمین اجتماعی بر اساس تأیید سازمان تأمین اجتماعی
درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعی و موقت مورد تأیید
کارفرمای مربوطه
درائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا دفاتر
قانونی سال قبل
مبلغ اعتبار صادر شده از طرف بانکها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر برای
پیمانکار (ریال)

=a

= 50 × a

=b

= 70 × b

=c

=3 × c

=d

= 5× d

=e

=1× e

بیشترين عدد مربوط به ستون " عدد مالك مقايسه" در رديفهاي  1الي )A( 5

=A

مبلغ برآورد اولیه کارهاي موضوع مناقصه

=C

) (0-100امتیاز توان مالي و اعتباري پیمانكار ]= [(A/C) × 100

فرم شماره  :3ارزيابي توان مالي و اعتباري (مربوط به رديف  3ازجدول شماره )5
باالترین شاخص توان مالی  P :باالترین مبلغ محاسبه شده در جدول فوق( / Pest /حداکثر امتیاز)
𝟎𝟎𝟏 = امتياز ⟹ 𝒕𝒔𝒆𝑷 > 𝑷 𝒇𝒊

𝑷
= امتياز ⟹ 𝒕𝒔𝒆𝑷 < 𝑷 𝒇𝒊
𝟎𝟎𝟏 ×
𝒕𝒔𝒆𝑷

تذکر  :1حداکثر توان مالی و اعتباری در صورتی احراز میشود معادل و یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:
الف  -پنجاه برابر میانگین مالیات  5سال گذشته پیمانکار
ب  -هفتاد برابر میانگین حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده در  5سال گذشته پیمانکار
ج -سه برابر میانگین درآمد ناخالص  5سال گذشته پیمانکار
ه  -یک برابر مبلغ تأیید اعتبار صادره از سوی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری معتبر برای پیمانکار
تذکر  :2ارائه رونوشت مصدق شده مدارک درخواستی در این جدول الزامی میباشد.
تذکر  :3ارائه مدارک مربوط به ردیفهای  1الی  4این جدول جهت ارزیابی توان مالی و اعتباری الزامی است و امتیازدهی بر اساس ردیفی انجام خواهد شد که بیشترین مقدار (و بیشترین امتیاز) را دارد.

فرم شماره  :4ارزيابي توان تجهیزاتي
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
توضیحات مهم:

 )1به منظور ارزیابی توان تجهیزاتی متقاضی فراخوان باید اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسایل و تجهیزات مورد نظر کارفرما که در بخش شرح تجهیزات قید گردیده بر
حسب توان موجود خود تکمیل نمایند.
 )2متقاضیان فراخوان موظفند هر زمان که دستگاه انتشار دهنده فراخوان ضروری تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را فراهم آورند.
 )3صرفاً اطالعات مربوط به ستونهای ( )4و ( )5جدول فوق باید توسط متقاضیان فراخوان و با توجه به حداقل تجهیزات و ماشین آالت عمده مورد نیاز کارفرما تکمیل گردد.
 )4ارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت (کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا فاکتور خرید ماشین آالت) از سوی متقاضی فراخوان ضروری است.
 )5به ماشین آالت استیجاری با ارائه اصل موافقت نامه معتبر  50درصد امتیاز مربوطه تعلق خواهدگرفت
 )6در صورت لزوم وتشخیص انتشار دهنده فراخوان به استفاده از ماشین آالت خاص و یا تجهیزات ویژه ذکر نام آن با امتیاز ویژه مربوطه لحاظ خواهد شد
 )7کپی بابر با اصل سند مالکیت کلیه ماشین آالت پیمانکار الزامی بوده و الزم است متقاضی فراخوان کلیه ماشین آال ت تحت اختیار خود را اظهار و مدارک آن را بصورت برابر با
اصل محضری ارائه نماید
فرم شماره  :4ارزيابي توان تجهیزاتي
()2

()5

امتیاز متعلقه
ردیف

()1

به 1

شرح حداقل تجهیزات و ماشین آالت عمده

دستگاه(یک

مورد نیاز کارفرما

مترمربع،
مکعب/عدد)
)(N

1

تجهيزات نقشه برداري

1

2

بولدزر D8

2

3

تانكر آب با ظرفيت هاي مختلف

2

() 4
() 3

نوع مالکیت تجهیزات و ماشین
آالت

تعداد
موجود
)(M

اجاره

قطعی (در مالکیت

ای

مناقصهگر)

() 6

𝑴
)𝟏~𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎.
𝑵
(حداكثر امتياز هر رديف برابر 100
خواهد بود).

()7
حاصل ضرب درصد وزنی
ستون ( )3در امتیاز
ستون ()6

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

4

جرثقيل معمولي

1

5

تراک ميكسر

2

6

سيلوي سيمان با ظرفيت  100تن

1

7

لودر

2

8

كاميون كمپرسي

2

9

غلطك ويبره

2

10

بيل مكانيكي

2

11

گريدر

2

12

ويبراتور (2عدد)

1
()2

()5

امتیاز متعلقه
ردیف

()1

به 1

شرح حداقل تجهیزات و ماشین آالت عمده

دستگاه(یک

مورد نیاز کارفرما

مترمربع،
مکعب/عدد)

13

پيكور

1

14

وسيله نقليه

1

() 4
() 3

نوع مالکیت تجهیزات و ماشین
آالت

تعداد
موجود
)(M

اجاره

قطعی (در مالکیت

ای

مناقصهگر)

() 6

𝑴
)𝟏~𝟓 × 𝟏𝟎𝟎 × (𝟎.
𝑵
(حداكثر امتياز هر رديف برابر 100
خواهد بود).

()7
حاصل ضرب درصد وزنی
ستون ( )3در امتیاز
ستون ()6
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

15

مركز توليد بتن در محدوده پروژه

3

16
مجموع امتياز رديفهاي ستون
() 7

توجه :در صورتی که متقاضی فراخوان صرفاً اظهارنظر نماید که بعدا ،نسبت به خرید یا اجاره ماشین آالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازی به وی تعلق نخواهد گرفت.

فرم شماره  :5توان فني و برنامه ريزي
فرم شماره  :5ارزيابي توان فني و برنامهريزي متقاضي فراخوان (مربوط به رديف  5ازجدول شماره )5

رديف

عنوان معیار

امتیاز خام تخصیصي

درصد وزني معیار

)(0 ~ 100

)(%

A

B

امتیاز کسب شده

A X B / 100

اطالعات مورد نظر در جداول ذيل درج گردد

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
کفایت کارکنان کلیدی شاغل در سازمان فعلی

40

فرم شماره 1-5

2

توان برنامهریزی و کنترل پروژه

25

فرم شماره 2-5

3

خالقیت و نوآوری

10

فرم شماره 3-5

4

مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب

10

فرم شماره 4-5

5

بومی بودن مناقصهگر

15

فرم شماره 5-5

1

مناقصهگر

جمع امتیاز توان فني و برنامه ريزي پیمانكار )(0 ~ 100

درج در رديف  5جدول شماره 5

تذکر  :1ارائه تصویر مستندات مربوط به هر یک از ردیفهای این جدول ،از سوی متقاض فراخوان الزامی است ؛ در غیر اینصورت هیچ امتیازی به ردیف مربوطه تعلق نمیگیرد.

فرم شماره :1-5مشخصات فردي کادر کلیدي متقاضي فراخوان که در سازمان فعلي آن شرکت فعالیت دارند (مربوط به رديف  1از فرم شماره )5

رديف

نام و نام خانوادگي

آخرين مدرك و رشته تحصیلي

محل و تاريخ اخذ مدرك

تاريخ شروع همكاري با
آن شرکت

سمت در شرکت

تجربه کار مشابه

دورهاي آموزشي تخصصي

1

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

معیار ارزيابي:
امتیاز خام

درصد وزني

تخصیصي A

معیار B

(نفر)

(امتیاز هر نفر)

رديف

1

مدیر پروژه – کارشناس ارشد عمران -حداقل  15سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

25

2

سرپرست کارگاه– کارشناس عمران -حداقل  10سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

20

3

سرپرست دفتر فنی– کارشناس عمران -حداقل  10سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

15

4

نقشه بردار– کارشناس عمران یا نقشه برداری -حداقل  10سال سابقه کار

2

هر نفر  50امتیاز

حداکثر  100امتیاز

10

5

کارشناس کنترل کیفیت– کارشناس عمران یا آزمایشگاه -حداقل  10سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

10

6

کارشناس ماشین آالت-کارشناس مکانیک -حداقل  10سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

10

7

کارشناس کنترل پروژه– کارشناس عمران یا صنایع -حداقل  10سال سابقه کار

1

هر نفر  100امتیاز

حداکثر  100امتیاز

10

رديف

تعداد

امتیاز واحد معیار

حداکثر امتیاز

عنوان معیار

جمع امتیاز کفايت کارکنان کلیدي پیمانكار به تشخیص مناقصهگزار)(0 ~ 100

)(0 ~ 100

)(%

امتیاز کسب
شده

AXB
/100

درج در رديف 1فرم شماره 5
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
تذکر :1نمودار سازمانی شرکت و سوابق و تجارب افراد کلیدی به همراه لیست بیمه کارکنان باید ضمیمه گردد.
تذکر :2رونوشت گواهیهای مربوط به مدارک تحصیلی باید ضمیمه گردد.
تذکر:3متقاضی فراخوان باید نسبت به تکمیل جدول فوق به همراه کلیه مستندات مربوطه شامل( :چارت سازمانی شرکت و ساختار تشکیالتی و مسئولیتهای پرسنل برای انجام کار جهت ارزیابی و امتیاز دهی کفایت کارکنان  /لیست نفرات
/مدارک تحصیلی  /سوابق کاری  /لیست بیمه تایید شده سازمان تامین اجتماعی) اقدام نمایند.

فرم شماره :5-2ارزيابي توان برنامهريزي و کنترل پروژه (مربوط به رديف  2از فرم شماره )5

رديف

مدت قرارداد)ماه(

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه طبق برنامه

ريال

(تحويل موقت)

A

تاريخ خاتمه واقعي

عنوان قراردادهاي بدون تأخیر در 5سال گذشته

قرارداد

مدت تأخیرمجاز

مبلغ

نام کارفرما و

تلفن

مقام مطلع

کارفرما

کارفرمائي

امتیاز خام
تخصیصي
(A/C) * 50
)(0 ~ 50

1
2
3
4

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
امتیاز توان برنامه ريزي و کنترل پروژه مناقصهگر در مناقصات مربوط به کارهاي فني و ساختماني ()0-100

درج در رديف  2فرم شماره 5

تذکر :1ارائه تصویر صفحات اصلی قرارداد ( صفحات مربوط به موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد ،تاریخ شروع و خاتمه قرارداد و صفحه مربوط به امضای طرفین قرارداد ) و نیز تصویر برابر اصل گواهینامه پایان کار ( یا صورتمجلس تحویل موقت (
و نیز نامه تاییدیه کارفرما مبنی بر نداشتن تأخیر غیرمجاز ردیفهای جدول فوق الذکر از سوی مناقصهگرا ن الزامی است؛ در غیر اینصورت هیچ امتیازی به ردیف مربوطه تعلق نمیگیرد.
تذکر :2امتیاز هر قرارداد مشابه بدون تأخیر غیر مجاز در  5سال گذشته حداکثر  50امتیاز می باشد و برای قراردادهای بدون تأخیر با مبلغ کمتر ،امتیاز آن به تناسب کاهش مییابد .حداکثر امتیاز کل این جدول  100امتیاز میباشد.
تذکر :3حداکثر امتیاز توان برنامهریزی و کنترل پروژه پیمانکار وقتی به پیمانکار تعلق میگیرد که در سوابق  5سال گذشته پیمانکار حداقل  2پروژه مشابه و معادل بدون تأخیر غیر مجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.
تذکر  C :4مبلغ برآورد اولیه کارهای موضوع مناقصه میباشد.

فرم شماره :5-3ارزيابي خالقیت و نوآوري (مربوط به رديف  3از فرم شماره )5
ردیف

عنوان معیار

امتیاز خام تخصیصی A
)(0 ~ 100

اعمال مهندسی ارزش ( 2مورد)
1

درصد وزنی B
)(%

امتیاز کسب شده

A X B /100

توضیحات

()0-50
20

-1-1

ارائه مدارک دال بر پياده سازي
مهندستتي ارزش در شتتركت و
پروژهها

-2-1
2

داشتن واحد تحقیق و توسعه

10

ارائه چارت ستتازماني و معرفي
افراد و پرسنل واحد و اقدامات و
تحقيقتاتي كته واحتد مربوطته
انجام داده است

10

ارائه مدارک حضور در مناقصات
بين المللي

20

ارائه مقاالت و متن سمينارها در
مجالت

()0-100

-1-2
3

حضور در مناقصات بین المللی

()0-100

-1-3
4

ارائه مقاالت در مجالت و سمینارها ( 2مورد)

()0-50

-1-4
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
-2-4
5

نو آوریهای تائید شده توسط دستگاه اجرایی( 2مورد)

()0-50

-1-5

ارائه مدارک نوآوريها

40

-2-5

جمع امتیاز خالقیت و نو آوری

درج در رديف  3فرم شماره 5

فرم شماره :4-5ارزيابي مديريت کارآمد و سیستم مديريتي مناسب(مربوط به رديف  4از فرم شماره )5
ردیف

امتیاز خام تخصیصی A
)(0 ~ 100

عنوان معیار
استقرار سیستم مدیریت فنی-بازرگانی بر اساس استاندارد ایزو  9001:2008یا 9001:2015

درصد وزنی B
)(%

()0-100
40

1
-1-1
2

دوره های آموزشی تخصصی

امتیاز کسب شده

A X B /100

توضیحات
ارائه گواهينامه ايزو 9001
از مو س سات گواهي دهنده
بين المللي

()0-50
20

-1-2

ارا ئه مدارک و گواهي نا مه
هاي دوره هاي آموزشي

-2-2
3

ساختار تشکیالتی

()0-100
20

ارا ئه چارت ستتتاز ماني و
شتتترح وظايف پستتتتهاي
سازماني

20

ارائه مدارک عضويت

-1-3
4

عضویت در انجمن های تخصصی

()0-50
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
-1-4
-2-4

جمع امتیاز مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب

درج در رديف  4فرم شماره 5

فرم شماره :5-5ارزيابي بومي بودن (مربوط به رديف  5از فرم شماره )5
رديف

امتیاز خام تخصیصي

شرح

)(0~100
A

درصد وزني

امتیاز کسب

معیار ()%

شده

B

A*B/100

1

ثبت شركت در اس تان كرمان با ارائه تصوير برابر اصل اساسنامه ،آگهي تاسيس و تغييرات شركت ( 0يا )100

50

2

داشتن دفتر كار دائم در شهرستان سيرجان در  5سال گذشته با ارائه تصوير برابر اصل سند ملكي و قرارداد اجاره رسمي (هر سال  20امتياز-حداكثر  100امتياز)

25

اجراي قرارداد در استان كرمان در  5سال گذشته با ارائه تصوير برابر اصل گواهينامه پايان كار و صفحات اصلي قرارداد (هر قرارداد  20امتياز-حداكثر  100امتياز)

مربوطه

مشخصات قراردادها و کارفرمای

3

)(0~20

-1-3

25

-2-3

-3-3
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
-4-3

-5-3

جمع امتیاز بومي بودن

درج در رديف  5فرم شماره 5

تذکر  :ارائه تصویر برابر اصل مستندات مربوط به هر یک از ردیفهای این جدول  ،از سوی مناقصه گر الزامی است ؛ در غیر اینصورت هیچ امتیازی به ردیف مربوطه تعلق نمی گیرد.

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
باسالم
احتراما بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را نسبت به شركت در فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (بانك اطالعاتي شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر) اعالم
مينمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزيابي فني اقدام نموده و كليه مدارک و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق چك ليست ارائه شده
به صورت كالسه بندي شده و منظم و در ..............صفحه تحويل و كليه مدارک پس از مهر و امضا عيناً اسكن شده و به صورت  PDFمطابق فرمت خواسته شده در انتهاي اين
دستورالعمل ،در يك عدد لوح فشرده كه روي آنها مهر و امضا شده ،ارائه گرديده است .ضمناً اين شركت اطالعات مندرج در اين سند و مدارک پيوست آن را تأييد و مسئوليت
اظهارات خالف واقع و عواقب قانوني نا شي از آن و همچنين م سئوليت عدم ارزيابي و محا سبه امتيازات تو سط انت شار دهنده فراخوان را به داليلي نظير عدم ار سال يا ار سال
ناقص اسناد و مدارک الزم را تقبل مي نمايد.

شركت مناقصهگر........................................................ :
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

مهر و امضاء مجاز......................................................... :

چک لیست اسناد و مدارک ارزیابی
چك ليست مناقصهگر

چك ليست مناقصهگزار (كارفرما)

وضعيت كنترل اسناد

وضعيت كنترل اسناد

ارائه گرديد

مناقصهگران

اسناد و مدارک عمومی ارزیابی

5

روزنامه رسمي آگهي آخرين تغييرات شركت

ارائه نگرديد

4

روزنامه رسمي آگهي تأسيس شركت

تعداد صفحات

3

اساسنامه شركت

تكميل است

2

نامه درخواست شركت متقاضي  /مناقصهگر جهت شركت در مناقصه

ناقص است

1

يك عدد لوح فشرده اسكن اسناد ارزيابي كه مطابق دستورالعمل صفحه آخر تهيه شدهاست

تعداد صفحات

-

ردیــــــــف

1

عدم ارائه

نام فرم
ارزيابي

عنوان سند  /مدرک  /گواهي

توضيحات

2

3

4

5

6

7

8
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
6

تصوير شناسنامه و كارت ملي آخرين اعضاء هيأت مديره شركت

7

تصوير كد اقتصادي و كد ثبت نام در پايگاه اطالعرساني مناقصات شركت مناقصهگر

8

تصوير گواهينامه صالحيت ايمني از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

9

تصويرگواهي تشخيص صالحيت و رتبهبندي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

10

فرم خوداظهاري ظرفيت آزاد كاري

11

تصوير شناسه ملي شركت

12

ليست مشخصات هيأت مديره و سهامداران مناقصهگر

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل میگردد.

ارائه گرديد

ارائه نگرديد

تعداد صفحات

تكميل است

اجرایی

فرم ارزیابی تجربه سوابق

2

ناقص است

1

تعداد صفحات

رديتتتتتتتتف

وضعيت كنترل اسناد

وضعيت كنترل اسناد
عدم ارائه

نام فرم
ارزيابي

عنوان سند  /مدرک  /گواهي

چك ليست مناقصهگر
(متقاضي)

چك ليست مناقصهگزار (كارفرما)

توضيحات

1

2

3

4

5

6

7

8

نسخ پيمان مشابه
(با اعتبار  5سال قبل از انتشار آگهي مناقصه حاضر)
نسخ پيمان غير مشابه ) در صورت عدم وجود  4كار مشابه)
(با اعتبار  5سال قبل از انتشار آگهي مناقصه حاضر)
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر مشابه و غير مشابه (در صورت عدم وجود
فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی

3

 4كار مشابه)از كارفرمايان قبلي( .مطابق نمونه پيوست شماره يك)
)جهت موضوعاتي با مبلغ ،شرح كار و حجم مشخص موضوع مناقصه حاضر(

4

تصويرنسخ پيمان مشابه و غير مشابه(در صورت عدم وجود  4كار مشابه )
)با اعتبار  5سال قبل از آگهي مناقصه(

تجهیزاتی

فرم ارزیابی توان

5

شماره تلفن ،فكس و آدرس كارفرمايان پيمانهاي فوق الذكر

6

ماشين آالت و تجهيزات موجود مناقصهگر

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل میگردد.

ارائه گرديد

ارائه نگرديد

تعداد صفحات

تكميل است

فرم توان مالی

8

ناقص است

7

تعداد صفحات

رديتتتتتتتتف

وضعيت كنترل اسناد

وضعيت كنترل اسناد
عدم ارائه

نام فرم
ارزيابي

عنوان سند  /مدرک  /گواهي

چك ليست مناقصهگر
(متقاضي)

چك ليست مناقصهگزار (كارفرما)

توضيحات

1

2

3

4

5

6

7

8

مستندات مربوط به مبلغ ماليات پرداختي مربوط به  5سال قبل
مستندات (مفاصا حساب) بيمه تامين اجتماعي قطعي يا عليالحساب پرداخت شده مربوط به 5
سال قبل.
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
9
10
11
12

اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا كپي دفاتر قانوني جهت تعيين ارزش داراييهاي ثابت
اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به
مناقصهگزار (مطابق نمونه پيوست شماره دو(
صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به  5سال قبل
كفايت كاركنان كليدي (ارائه ساختار تشكيالت و مسئوليتها براي انجام كار موضوع مناقصه) به

فرم توان فنی و برنامه ریزی

همراه مشخصات ،مدارک تحصيلي ،سوابق و ليست بيمه تاييد شده تامين اجتماعي و غيره

13

توان برنامه ريزي و كنترل پروژه درسازمان مناقصهگر

14

مستندات خالقيت و نوآوري

15

مستندات ارزيابي مديريت و سيستم مديريتي مناسب

16

مستندات بومي بودن

توضیح مهم :ضروری است ردیفهای 1و 2و  3چک لیست توسط مناقصهگر تکمیل گردیده و ردیفهای  4الی  8توسط مناقصهگزار تکمیل میگردد.
شماره نامه......................... :
تاریخ نامه......................... :

پیوست  - 1اعالمیه تأيید اعتبار بانكي

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)

با سالم
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه
در ذيل اطالعات حسابهاي بانكي و اعتبار شركت  ...........................................مناقصهگر متقاضي حضور در مناقصه شماره.................................... :آن شركت نزد اين بانك ،جهت اطالع اعالم
ميگردد.
اطالعات گردش حسابهاي شركت  ...............................براي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تأييد اعتبار بانكي
نوع حساب

شماره حساب

بستانکار (ریال)

بدهکار (ریال)

میانگین حساب (ریال)

ميزان ضمانت نامه هاي فعال ......................................................................ريال
شركت فوق الذكر داراي اعتبار مالي تا سقف (به عدد)  ..........................................................ريال (به حروف)  ...... ..............................................................ريال نزد اين بانك بوده و اعتبار مالي مذكور تا سقف اعالم شده مورد تأييد
مي باشد.

مهر و امضاي مجاز بانك  /موسسه مالي اعتباري............................................... :

مهر و امضاي صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر.......................................... :

فرمت ارائه لوح فشرده اسكن اسناد ارزيابي فني-بازرگاني مناقصهگران
لوح فشرده مدارک و مستندات ارزيابي كيفي متقاضي فراخوان ،بايد در فولدرهاي جداگانه و به شرح و ترتيب زير در يك نسخه كه روي آن مهر و امضاء شده به دستگاه انتشار
دهنده فراخوان تحويل گردد:
فولدر شماره  :1حاوي اسكن برگههاي تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي كه مهر و امضا گرديدهاند( .بدون پيوستها)
فولدر شماره  :2حاوي مدارک عمومي شركت مطابق صفحه  3دستورالعمل
فولدر شماره  :3حاوي مدارک و مستندات تجربه (سوابق اجرائي)
مهر و امضای متقاضی فراخوان
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اسناد فراخوان ارزيابي کیفي مناقصهگران
رشته راه ،راهآهن و باند فرودگاه و رشته ابنیه

فولدر شماره  :4حاوي مدارک و مستندات حسن سابقه در كارهاي قبلي
فولدر شماره  :5حاوي مدارک و مستندات توان مالي
فولدر شماره  :6حاوي مدارک و مستندات توان تجهيزاتي
فولدر شماره  :7حاوي مدارک و مستندات توان فني و برنامه ريزي

مهر و امضای متقاضی فراخوان
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