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 :  اتـکلی-الف

استعالم ارزيابي اين طرح ذكر شده است شرايط مشروحه  فراخوان عالوه بر مراتبي كه در

/ت 63148نامه شماره  گران موضوع تصويب نامه ارزيابي كيفي مناقصه ذيل نيز به استناد آيين

 هيات وزيران 10/2/68هـ مورخ 40173ت/22225شماره و اصالحيه 18/30/65هـ مورخ 44583

 خواهد گرفت. مورد عمل قرار 

 هاي الزم وبررسي  واطالعات عمومي  پس از دريافتداوطلب  گران مناقصهتوان اجراي كار  -1

شركت هاي و تعيين شده ،در اسناد با توجه به امتيازات حاصله براساس معيارهاي ارائه شده

 گردد.  حايز شرايط براي دعوت به مناقصه اعالم مي

قرار مي گيرد به  گران مناقصهاطالعات عمومي طرح كه جهت تكميل اسناد ارزيابي در اختيار  -2

 باشد: ميزير شرح 

 گزارش شناخت طرح  -

 معيارهاي ارزيابي وضريب وزني معيارها -

 جداول ارزيابي -

در مناقصه بايد اسناد و مدارك خواسته شده را در پاكت سربسته الك و مهر  شركتداوطلب  -4

سليم تتاريخ مندرج در فراخوان به نشاني مندرج در فراخوان تا پايان وقت اداريشده، تنظيم و 

گر و تاريخ تسليم  الذكر بايد موضوع طرح ، نام و نشاني مناقصه روي پاكت فوق برنمايد.

اسناد ارزيابي نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول ، 

 تسليم گردد. 

 باشد.  ( مي2ناد و مدارك مشروحه در بند )منظور از اسناد ارزيابي، تمام اس -3

گر به هر عنوان پس از دريافت اسناد ارزيابي، از تكميل و تحويل آن  در صورتي كه مناقصه -5

( به 4انصراف حاصل نمايد بايد موضوع را قبل از پايان مهلت ارسال اسناد مندرج در بند )

 دهد. اطالع گزار دستگاه مناقصه

و مدت بهره ماه ( 23)بيست و چهاراحداث ره انجام خدمات مهندسي و دو:كارمدت انجام  -8

 سال 23  :تجاري برداري

 ريالاردميلي 333گذاري اوليه كار: حدود  برآورد هزينه سرمايه -0

شرايط شركت در مناقصه دارا بودن گواهينامه احراز صالحيت پيمانكاري طبق شرايط ذيل و  -6

گراني كه اسناد خود را در مهلت  اجراي كار مناقصهباشد. توان  يا تشكيل گروه مشاركت مي

% 85گراني كه حداقل  اند، توسط كميته فني بازرگاني بررسي شده و مناقصه مقرر تحويل داده



 

 

 

( را كسب نموده 7و  3 و 1 هاي% امتياز رديف33( )شامل حداقل پامتياز كل از جدول بخش )

 شوند.  باشند و از ساير شرايط مندرج در اسناد حاضر برخوردار باشند به مناقصه دعوت مي

 : پيمانكار و مشاور همكارگواهي صالحيت و ظرفيت  -7

( آب و فاضالب سيساتتأ –صالحيت طرح و ساخت )آب داراي گواهينامه  پيمانكاران-7-1

 باشند. مجاز به شركت در مناقصه مي يک پايه

 باشد، مشاركتي در صورتي كه پيمانكار فاقد گواهينامه صالحيت طرح و ساخت مي -7-2

 باشند: پيمانكاران و مشاوران با شرايط زير مجاز به شركت در مناقصه مي از )ثبتي يا مدني(

  36/32/1468تاريخ  15433/133در صورتي كه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره 

 رشته تاسيسات و تجهيزات  1و پايه  رشته آب 1تشخيص صالحيت شده باشد پايه 

  28/33/1467تاريخ  41475/133در صورتي كه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره 

 رشته آب  2تشخيص صالحيت شده باشد پايه 

 راي گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره تخصص تاسيسات آب و فاضالب مشاور دا 

ميليارد ريال و حداقل ظرفيت يک  333گران بايستي داراي مبلغ ظرفيت آزاد حداقل  مناقصه "ضمنا

ريزي و نظارت  معاونت برنامه 25/11/1473مورخ  113333/23كار مطابق بخشنامه شماره 

 راهبردي باشند.

مناقصـه گـر    سـه گران واجد شرايط )فهرست كوتاه( براي دعوت بـه مناقصـه    هحداقل تعداد مناقص

گر، حداقل امتياز قابل قبول مندرج در اسـناد )بـراي كـل     مناقصه سهباشد. در صورتي كه تعداد  مي

شـود و   ارزيابي تجديد مـي  فرآيند( را كسب ننمايند، براي يكبار 7و  3و  1امتياز يا براي معيارهاي 

شـوند.   كه داراي باالترين امتياز باشند، به مناقصه دعوت مي گر حداقل دو مناقصه، دومارزيابي در 

تـر شـدن مناقصـه اختيـار      الزم به توضيح است در ارزيابي دوم، كميته فني بازرگاني جهت رقابتي

ه ( را بـ 7و  3و  1دارد حداقل امتياز قابل قبول مندرج در اسناد )براي كل امتياز يا بـراي معيارهـاي   

 گران بيشتري را جهت دعوت به مناقصه در بربگيرد. اي كاهش دهد كه مناقصه گونه

اسناد ارزيابي بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه،  -13

خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك  عيب، نقص و قلم

گر مسترد  روط ومبهم، آن اسناد مردود است و عيناً به مناقصهارزيابي يا ارائه مدارك مش

جهت اقدامات بعدي ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامهگران به  گردد. نام اين مناقصه مي

 شود. اعالم مي

اره ـــشمه ـو اصالحي 18/30/65ورخ ـــهـ م44583/ت 63148اره ـامه شمــتصويب ن -11

 گردد. به اين اسناد منضم شده تلقي ميهيات وزيران  10/2/68هـ مورخ 40173/ت22225

باشد. در اين روش مجموع ضريب وزني  گران به روش وزني مي ارزيابي كيفي مناقصه -12

گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا  باشد و هر مناقصه معيارها معادل صد در صد مي



 

 

 

گر، معادل مجموع حاصلضرب امتياز كسب شده براي  ز كل هر مناقصهكند. امتيا صد كسب مي

 باشد. هر معيار در ضريب وزني مربوط مي

نامه  ، بايد يک موافقت)ثبتي يا مدني( گران به صورت مشاركت در صورت حضور مناقصه -14

تي ( هيچ محدودي2( كليه اعضا مشتركاً و منفرداً مسئول خواهند بود، )1)  تهيه گردد كه در آن

 كهبايد به نحوي به امضا برسد ( پيشنهاد 4در رابطه با تعداد شركا وجود نخواهد داشت، )

مسئول و نماينده اعضا به عنوان از  ( يكي3. )آور باشد به لحاظ قانوني الزام اعضابراي تمامي 

ها و دريافت  اعضاي مشاركت مجاز به پذيرش مسئوليتمعرفي خواهد شد تا از طرف ديگر 

 نامه موافقتعدم ارائه  ( ميزان مشاركت هريک از شركا مشخص گردد.5ت باشد و )ادستور

 خواهد شد. منجر به عدم پذيرش پيشنهاد مشاركت

پس از تاييد صالحيت، منوط به تاييد كتبي  مشاركتهرگونه تغيير در ساختار يا تشكيالت 

گزار خواهد بود. چنانچه در نتيجه تغيير ساختار، مشاركت جديد از معيارهاي ارزيابي  مناقصه

اي  تواند از صدور چنين تاييديه مي گزار مناقصهكيفي مندرج در اسناد برخوردار نباشد، 

نامه شركت  ر تا تاريخ ارسال دعوتخودداري كند. هرگونه درخواست تغيير مذكور بايد حداكث

 گزار تسليم شود. در مناقصه، به مناقصه

امتيازمعيارهاي درصد 53دست كم ازبايد  اعضا، هر يک از جهت احراز صالحيت مشاركت -13

 باشند. ارزيابي مربطو به آن عضو برخوردار 

الزامي  شده هاي مالي حسابرسي صورتمشاوره و ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري و  -15

 است.



 

 

 

 : تذکر خیلی مهم

 باشد. ارزيابي جهت اخذ امتياز ضروري مي هاي ولارائه مدارك خواسته شده در جد -الف

بايست به مهر و امضاي مجاز شركت رسيده  كليه اطالعات ارائه شده و نيز صفحات ارزيابي مي -ب

 باشد.

 ئه مستندات الزم پذيرفته نخواهد شد.مدارك فاقد مهر و امضاي مجاز و مدارك ارائه شده بدون ارا -پ

 ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاران الزامي است. -ت

آخرين تغييرات اساسنامه، روزنامه رسمي مبني بر  رونوشتمدارك حقوقي شركت شامل ارائه  -ث

 الزامي است. شركت

شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران  حسابرسيهاي مالي  صورتارائه  -ج

 رسمي الزامي است.

باشند و پيشنهادهايي كه به ترتيب  موظف به رعايت موارد زير در ارائه پيشنهاد مي گران مناقصه -چ

 خواسته شده ارائه نشود، مورد بررسي قرار نخواهند گرفت:

موجود در اسناد، به تفكيک و دقيقاً مطابق الزم است متقاضيان پيشنهادهاي خود را به ترتيب  -1

 هاي موجود ارائه نمايند و از ارسال مدارك اضافي و غيرمرتبط خودداري نمايند. جدول

مدارك ارسالي براي ارزيابي كيفي بايد حداكثر در دو جلد زونكن ارائه شود و مشخصات كامل  -2

شود. )مدارك مندرج در جلدهاي  ها بايد در رو و عطف زونكن درج گران و شماره زونكن مناقصه

 اضافي در ارزيابي كيفي لحاظ نخواهد شد(

كنند بايد مدارك خود را به صورت  گراني كه به صورت مشاركت در مناقصه شركت مي مناقصه -4

جلد زونكن ارائه نمايند و از ارسال مدارك جداگانه براي هر يک از اعضا  2تركيبي )يكجا( و صرفاً در 

  خودداري نمايند.

گذاري  ها بايد مطابق شماره همان رديف شماره مدارك و مستندات مربوط به هر رديف در جدول -3

 و مشخص شود.

مشاركت مهندس مشاوري كه خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي يا - -5

 باشد.  مشاور كارفرما در اين طرح را بعهده داشته است، در اين مناقصه ممنوع مي

 گردد. مشاركت به صورت تجمعي محاسبه ميامتياز  -8

 مي كت مشار دريک عضويت به مجاز فقط ان ماليگكنند  تامين و مشاوران پيمانكاران، زا هريک -0

 .باشند 

بايست در  چنانچه يكي از اعضاي مشاركت يک شركت مهندسي مشاور باشد، اين شركت نمي -6

هاي پيمانكار يا پيمانكاران  كارفرما براي فعاليتهاي وزارت نيرو ناظر و يا مدير طرح  هيچيک از پروژه

 عضو مشاركت باشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 گزارش شناخت پروژه –ب    
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 : ات ــکلی

 هدف طرح  -1

و تأمين آب و دو روستاي همجوار آن طرح انتقال آب از سد مخزني ايالم به شهر ملكشاهي هدف 

شرب دراز مدت اين منطقه و همچنين تصفيه و آماده سازي آب شرب، اصالح و بازسازي و 

توسعه شبكه توزيع آب شرب با در نظر گرفتن تاسيسات موجود قابل استفاده در محدوده طرح 

 .مي باشد 
 

 محدوده طرح  -2

است. اين شهر در  كيلومتري جنوب شرقي شهر ايالم واقع شده 35شهر قلعه دره ملكشاهي در 

به عنوان يک آبادي تحت نام قلعه دره بخش ارگواز شهرستان مهران واقع شده بود و  1435سال 

به قلعه دره ملكشاهي تغيير نام يافت و همچنان به عنوان يک آبادي در محدوده  1455در سال 

ه ملكشاهي شهر قلعه در 1405تا  1485بخش ارگواز شهرستان مهران قرار داشت. طي سال هاي 

به عنوان يكي از سه شهر شهرستان مهران )شامل مهران، صالح آباد و قلعه دره ملكشاهي( در 

محدوده اين شهرستان قرار گرفت. در حال حاضر شهر قلعه دره ملكشاهي متشكل از بخش هاي 

 قلعه جوق )داراب آباد(، دلگشا، ميان تنگ و ملكشاهي مي باشد. 

 

 

 مطالعات هواشناسي -3

مشخصات اقليمي و نوع آب و هوا در دو ايستگاه هواشناسي تبخير سنجي  2در جدول شماره 

 43كيلومتري شمال قلعه دره ملكشاهي( و سر جوي گل گل )واقع در  7گنجانچم )واقع در 

كيلومتري جنوب غربي قلعه دره ملكشاهي( توسط تقسيم بندي اقليمي به روش آمبرژه و دو مارتن 

 ست. ارائه گرديده ا

  



 

 

 

(: ضرايب اقليمي و نوع آب و هوا در محل ايستگاه هاي محدوده شهر 2جدول شماره ) -4

 قلعه دره ملكشاهي

 ارتفاع از سطح ويژگي

 دريا

 )متر(

 متوسط بارندگي

 ساالنه

 )ميليمتر(

 متوسط دماي

 هوا

 )درجه سلسيوس(

 ميانگين دماي

 حداقل

در سردترين ماه              

 )درجه سلسيوس(

ميانگين دماي 

 حداكثر

 در گرمترين ماه

 )درجه سلسيوس(

 ضريب

 دومارتن

 ضريب

 آمبرژه

 نوع اقليم

 دومارتن آمبرژه ايستگاه

چم
جان

گن
 

433 8/447 3/22 4/3 5/33 8/13 3/26 

 نيمه

 خشک

 معتدل

 نيمه

 خشک

گل
ل 

 گ
ي

جو
سر

 

1323 7/571 1/18 7/2- 3/46 7/2- 0/37 

 نيمه

 مرطوب

 سرد

 ايمديترانه 

متر از سطح  633و اينكه ارتفاع متوسط شهر قلعه دره ملكشاهي حدود  2با توجه به جدول شماره 

دريا بوده و از لحاظ مسافت به ايستگاه هواشناسي گنجانچم نزديكتر مي باشد، نوع اقليم اين شهر 

 نيمه خشک معتدل و مديترانه اي تعيين شده است. 
 

 نحوه تامين َآب  -4

خدمات آبرساني شهر قلعه دره ملكشاهي در اختيار امور آبفاي ملكشاهي و تحت پوشش شركت 

آبفاي استان ايالم انجام مي گيرد. در حال حاضر آب مورد نياز شهر قلعه دره ملكشاهي از طريق 

 ليتر بر ثانيه و دو حلقه چاه به نام هاي چاه 53يک دهانه چشمه به نام چشمه ميان تنگ با آبدهي 

 ليتر بر ثانيه تأمين مي گردد.  8ليتر بر ثانيه و چاه قلعه جوق با آبدهي  0دلگشا با آبدهي 

بر اين اساس مطابق مطالعات انجام شده كيفيت آبهاي موجود رو به پائين آمدن بوده و بعلت پائين 

موجود و  افتادگي سطح آبخوان، كميت آنها نيز رو به كاهش مي باشد. بنابراين با توجه به منابع

اقتصادي صورت گرفته، گزينه سد مخزني ايالم به عنوان منبع تأمين آب شرب -مقايسه هاي فني

 باشد. ميليون متر مكعب در سال مي 83/4نياز آبي طرح حدود شهر در نظر گرفته شده است. 

  



 

 

 

مشخصات اجزاي عمده طرح  –5 

داده شده است. بر اساس  ( نشان1سيماي كلي طرح آبرساني شهر ملكشاهي در نقشه شماره )

برنامه ريزي انجام شده شركت آب و فاضالب ايالم در نظر دارد تا بخشهايي از طرح را از طريق 

به انجام رساند. با توجه به اينكه تاسيسات  BOTگذاري بخش خصوصي در قالب قرار داد  سرمايه

( و دو كيلومتر از خط لوله انتقال آب پس از ايستگاه 1آبگيري از سد ايالم، ايستگاه پمپاژ شماره )

شود  متر مكعبي مكلشاهي در حال اجرا است، پيشنهاد مي 5333پمپاژ اول و همچنين مخزن ذخيره 

اههاي پمپاژ دوم و سوم و مخازن مربوطه و تصفيه خانه تا باقيمانده خط انتقال آب اصلي، ايستگ

اجرا شود. مشخصات كلي اجزاي پروژه پيشنهادي  BOTگذاري به روش  آب از طريق سرمايه

BOT :به شرح زير است 

   4535ميليمتر فوالدي به طول  533باقيمانده خط لوله انتقال آب قطعه اول به قطر اجراي 

 متر

  متر 5010ميليمتر فوالدي به طول  533قطعه دوم به قطر  خط لوله انتقال آباجراي 

  متر 14243ميليمتر فوالدي به طول  533خط لوله انتقال آب قطعه سوم به قطر اجراي 

  توان متر و 1/185ليتر بر ثانيه و هد  164( با دبي 2ايستگاه پمپاژ شماره )اجراي 

 متر مكعبي مربوطه 1333مخزن كيلووات و         853

 متر  5/243ليتر بر ثانيه و هد 0/161( با دبي 4ايستگاه پمپاژ شماره )اي اجر

 متر مكعبي مربوطه 1333مخزن و  كيلووات1333توانو

  مترمكعب در شبانه روز 13533تصفيه خانه آب ملكشاهي با ظرفيت اجراي 

  حفاظت كاتديک لوله هاوپوشش داخل وخارج آنهااجراي سيستم 

 ستانداردهاي اجرايياروشها، دستورالعملهاو –6

 و اسناد مناقصه. ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهمطابق ضوابط 

 روش تامين منابع مالي   -7

پس از دوره اجرا  آبخريد خواهد بود. گذار  سرمايهبر عهده پروژه كل منابع مالي مورد نياز تامين 

 توسط دستگاه اجرايي تضمين خواهد شد.

ه برداري در قالب قرارداد خريد محصـول   از طريق خريد تضميني آب در دوره بهر روش پرداخت:

 پروژه.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 معیارهای ارزیابی و ضریب وزنی معیارها-پ

 

 

  



 

 

 

 گر و امتياز هر معيار  جدول ضریب وزنی معيارهای ارجاع كار به مناقصه

 ضریب وزنی امتياز معيار ارجاع كار ردیف

 23 133 سال گذشته 5در رشته و زمينه كاردر سابقه اجرايي كار  1

 5 133 سال گذشته 5حسن سابقه در كارهاي قبلي در  2

 13 133 سال گذشته 5توان مالي در  4

 13 133 توان تجهيزاتي 3

 13 133 توان فني و برنامه ريزي 5

 13 133 دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي 8

 13 133 تجربه در زمينه تامين كاال 0

 5 133 توان مديريتي 6

 23 133 توان تامين مالي 7

 011 جمع

 

را  7و  3و  1% امتياز هر يک از رديفهاي 33% امتياز كل و حداقل 85گران مي بايست حداقل  مناقصه *

 كسب نمايند.

 

بخشها گريكي از حداقل امتياز هاي مذكور راكسب ننمايد مردود خواهد شدودر ساير  چنانچه مناقصه **

 مورد ارزيابي قرارنخواهد گرفت.

 

  



 

 

 

 

 تعيين امتياز معيارهای ارجاع كارمبانی 
 

 سال گذشته:  5سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار در -1

 معيار ارزيابي -1-1

سال گذشته با حجم معادل يا  5شده در  انجاممشابه يا قابل مقايسه ارزيابي براساس كارهاي 

 .براي مقادير كمتر امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابدپذيرد.  صورت ميبيشتر از جدول زير 

 

 ايستگاه هاي پمپاژمخازن ذخيره و خانه،  تصفيه  ل آب،خط انتقا -1-1-1

 شرح ردیف
 / مقدارتعداد

 كار
 امتياز

1 

ميليمتـر از   533اجراي خطوط انتقال آب، گاز و نفت بـه قطـر لولـه حـداقل     

اجـراي  حفاظت كاتـديک،  شامل كليه عمليات مرتبط از جمله،  فوالديجنس 

كنــــي،  ترانشــــهپوشــــش داخــــل و خــــارج لولــــه هــــاي فــــوالدي ، 

هاي شيرآالت، نصـب شـيرآالت و    گذاري،بسترسازي، احداث حوضچه لوله

 بندهاي بتني و ...  اتصاالت، اجراي پشت

 43 كيلومتر 53

2 

شامل كليـه عمليـات مـرتبط از جملـه خـاكبرداري،       تصفيه خانه آباجراي 

ريـزي، اجـراي اسـكلت،     بنـدي، بـتن   خاكريزي، تسطيح، آرماتوربندي، قالب

و نصب  سازي و... هاي ارتباطي، محوطه ها و كانال ها، لوله اجراي حوضچه

 تجهيزات مربوطه

 تصفيه خانه 2

با ظرفيت 

 233داقلح

 ليتربرثانيه

43 

4 

كليـه عمليـات مـرتبط از جملـه خـاكبرداري،       شـامل  ايستگاه پمپـاژ اجراي 

ريـزي، اجـراي اسـكلت،     بنـدي، بـتن   خاكريزي، تسطيح، آرماتوربندي، قالب

و نصب سازي و...  هاي ارتباطي، محوطه ها و كانال ها، لوله اجراي حوضچه

 تجهيزات مربوطه

پروژه 2

ايستگاه پمپاژ 

با ظرفيت 

 233حداقل 

 ليتر برثانيه

23 

3 

هاي مخازن مربوطه شامل كليه عمليـات مـرتبط از جملـه     اجراي ساختمان

ريزي، اجراي  بندي، بتن خاكبرداري، خاكريزي، تسطيح، آرماتوربندي، قالب

 سازي و...  هاي ارتباطي، محوطه ها و كانال ها، لوله اسكلت، اجراي حوضچه

پروژه به 2

حجم مخزن 

حداقل دو 

 هزارمترمعكب

13 

5 
برداري از  متر و بهره ميلي 533از خطوط انتقال به قطر حداقل برداري  بهره

 هاي پمپاژ و مخازن خانه و ايستگاه تصفيه
 13 يک مورد

 011  جمع

 



 

 

 

 :  حتوضيـ
 امتياز حداقلدر صورت عدم احراز  امتياز براي اين بخش الزامي است. 33كسب امتياز حداقل  

 گيرد. گر، ساير معيارها مورد بررسي قرار نمي توسط مناقصه

هاي قبلي, به صورت همكار يا عضو مشاركت يا پيمانكار  در صورتي كه پيمانكار در پروژه 

از امتياز مربوط, به نسبت ميزان همكاري يا مشاركت  درصديدست دوم حضور داشته است, 

 يابد. اختصاص مي

امتياز به تناسب  كوچكتردر خط انتقال(و) قطرهاي كمتريا تعداد درصورت انجام كار با مقدار  

 محاسبه خواهد شد.

امتياز كامل در صورت تحويل موقت يا قطعي كارهاي اجرا شده تعلق خواهد گرفت.امتياز براي  

 كارهاي در دست اجرا متناسب با پيشرفت فيزيكي يا ريالي پروژه تعلق خواهد گرفت.

چنانچه چند پيمانكار عضو گروه مشاركت باشند جمع امتياز به صورت درصد وزني سهم هر  

 يک از پيمانكاران عضو مشاركت در نظر گرفته مي شود. 

برداري(  جدول )بهره 5برداري امتياز كامل به رديف  نامه صالحيت بهره در صورت ارائه گواهي 

 تعلق خواهد گرفت.

 مدارك الزم: -1-2

 دهنده موضوع ، مدت ، مبلغ و تاريخ ابالغ كاراست( اي منعقده )صرفاً صفحاتي كه نشانه پيمان -

 شدهقطعي براي كارهاي اجرا  تحويل موقت و هاي جلسه صورت -

 هاي شركت تاييد شده در مورد پيمان وضعيت صورت آخرين  -
  



 

 

 

 :در پنج سال گذشتهحسن سابقه در كارهاي قبلي  -2

 معيار ارزيابي: -2-1

)حداقل چهار  ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته، در اين رديف

باشد. امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي  ، مالك تعيين امتياز ميپروژه(

شود.  بندي پروژه )مطابق فرم پيوست( تعيين مي نظير كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمان

تصويب نامه شماره  13موضوع تبصره اي مراجع معتبر،  دورهارزشيابي هاي مربوط به امتياز

 كارفرمايان قبلي گردد.  تواند جايگزين امتياز ارزيابي مي 11/12/61مورخ  24251/ت36314

هاي مشابه  ، ارزيابي بر مبناي حسن اجراي پروژهالذكر موارد فوقدر صورت عدم وجود 

اده از تاييديه كارفرمايان ذيربط مبني بر حسن اجراي كار )از جمله سال گذشته با استف 5در 

و ....... ( با ذكر مبلغ پيمان  ، تاييديه كارهاي مهندسي ارزشنامه، تقديرنامه نامه، تشويق رضايت

 خواهد بود.

% امتياز 53در صورت غير مرتبط بودن تاييديه مربوطه با موضوع مناقصه حداكثر  :توضيح

 .هاي فوق تعلق خواهد گرفت رديف

 مدارك الزم: -2-2

 امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته -

تصويب  13موضوع تبصره  ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامهگواهي شاخص ارزشيابي  -

 هيات وزيران 11/12/61مورخ  24251/ت36314نامه شماره 

تاييديه نامه،  تشويقنامه، هاي صادره از سوي كارفرمايان ذيربط)رضايت نامه، تقدير تاييديه -

 هاي انجام كارهاي مهندسي ارزش و ...( 

 رحـش ردیف
حداقل تعداد 

 ازـمورد ني
 حداكثر امتياز

 133 3 در پنج سال گذشتهميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي  1

 133 - ريزي و نظارت راهبردي شاخص ارزيابي از معاونت برنامه 2

 133  3 حسن انجام كار در كارهاي انجام شده در پنج سال گذشته 4



 

 

 

 توان مالي: -3

 معيار ارزيابي: -3-1

سال گذشته( كه داراي بيشترين مقدار است ارائه  5)مربوط به را بايد يكي از موارد زير  گر مناقصه

 نمايد:

 امتياز مقدار رحـش ردیف

1 
ساليانه پرداخت پنجاه برابر ميزان ماليات متوسط 

 شده

مساوي يا بيشتر از مبلغ برآورد 
 مناقصه

133 

 هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده 2
مساوي يا بيشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
133 

 سه برابر درآمد ناخالص ساليانه 4
مساوي يا بيشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
133 

 هاي ثابت شركت پنج برابر دارايي 3
مساوي يا بيشتر از مبلغ برآورد 

 مناقصه
133 

5 
مؤسسات  بانک يا شده از سوي اعالمميزان اعتبار 

 معتبر و اعتباري مالي

مساوي يا بيشتر از مبلغ برآورد 
 مناقصه

133 

 :توضيح

در صورتيكه باالترين عدد محاسبه شده مبالغ فوق, كمتر از مبلغ مناقصه باشد امتياز مالي به تناسب  

 .يابد ميكاهش 

سال اخير مالك ارزيابي خواهد بود. لذا  5، ميانگين ماليات پرداخت شده در 1در مورد رديف  

هاي مورد نظر را ارائه ننمايد و يا فعاليتي نداشته باشد، ماليات  گري كه اطالعات برخي سال مناقصه

 يابد. هاي فوق صفر در نظرگرفته شده و در نهايت ميانگين آن كاهش مي سال

سال  5بيشترين مبلغ درآمد ناخالص ساليانه يا دارايي ثابت در يكي از ، 3و  4هاي  در مورد رديف 

 باشد. گذشته مالك امتيازدهي مي

به صورت تجمعي  چند پيمانكاردرمشاركت ماليتوان  اين قسمت مربوط به پيمانكار است وامتيازامتياز 

 شود. در نظر گرفته مي

 مدارك و مستندات الزم: -3-2

 هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي صورتارائه -

 الزامي است.

 سال گذشته( كه باالترين رقم را دارا مي باشد ارائه گردد: 5يكي از موارد زير )مربوط به -

 و برگه ماليات قطعينامه مالياتي اظهار -الف

 شده الحساب پرداخت قطعي يا عليمبالغ بيمه تامين اجتماعي  -ب

  از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر غير مشروطتاييد اعتبار 

 



 

 

 

توان تجهيزاتي : -4  

 معيار ارزيابي: -4-1
تعلق امتياز مطابق جدول زير  اختصاص يافتهآالت  براساس تجهيزات و ماشين گران مناقصهبه 

در صورت عدم احراز حداقل امتياز توسط بخش ضروري است.اين امتياز 33خواهد گرفت. كسب حداقل 

 گيرد. گر، ساير معيارها مورد بررسي قرار نمي مناقصه

 تجهيزات و ماشين آالت الزم جهت عمليات ساختمانی

 امتياز تعداد دستگاه شرح و مشخصات ردیف

 6 دستگاه 2 بلدوزر  1

 7 دستگاه  4 بيل مكانيكي  2

 3 دستگاه 1 گريدر  4

 3 دستگاه 2 غلطک  3

 2 دستگاه 2 متر مكعبي  13تانكر آبپاش  5

 2 دستگاه 1 تانكر حمل سوخت  8

 3 دستگاه 2 لودر  0

 3 دستگاه 3 كمپرسي  6

 2 دستگاه 1 سايد بوم  7

 2 دستگاه 2 بچينگ  13

 2 دستگاه 1 پمپ بتن ثابت  11

 4 دستگاه 4 متر مكعبي  5تراك ميكسر  12

 2 دستگاه 2 پمپ بتن متحرك  14

 4 سري كامل  4 وسايل نقشه برداري  13

 3 دستگاه 3 وانت دو ديفرانسيل 15

 2 دستگاه  2 دريل واگن با كمپرسور  18

 2 مجموعه  2 ژنراتور برق جهت كارگاه  10

 2 مجموعه  2 ترانس و ركتيفاير جوشكاري  16

 2 مجموعه  2 با وسايل كامل جوشكاري  2333تا  1833كلمپ در سايزهاي  17

 2 مجموعه  1 مجموعه كامل تجهيزات پوشش خارجي گرم لوله فوالدي  23

 2 دستگاه 2 اينچ  8لجن كش و كف كش  21

 2 مجموعه  1 مجموعه كامل تجهيزات پوشش داخلي مالت ماسه و سيمان 22

 2 مجموعه  1 مجموعه كامل تست هيدرو استاتيک خط لوله  24

23 
هاي برقي، انواع  ريزي )شامل انواع قيچي بندي و بتن مجموعه كامل آرماتوربندي، قالب

 قالب فلزي، ويبراتورو ...( 
 3 مجموعه  2

 57 جمع 



 

 

 

 

 تجهيزات الزم جهت نصب وساخت كارهای تجهيزاتی

 ردیف شرح تعداددستگاه امتياز

 1 تن( 13جرثقيل متحرك  )با ظرفيت حداقل  1 8

 2 دستگاه جوشكاري 2 2

 4 ( 133KVAديزل ژنراتور )به ظرفيت  1 3

 3 دستگاه برش گاز 1 1

 5 متر ترك 1 1

 8 آچار بكس برقي هيدروليک 1 1

 0 دستگاه سند بالست 1 3

 6 دستگاه جوش پلي اتيلن 1 1

 7 دستگاه جوش آرگون   1 1

 13 جرثقيل زنجيري 1 1

 11 دريل برقي 1 1

 12 دريل مغناطيسي 1 1

 14 ضخامت سنج 1 1

 جمع 57

 

درصد امتياز مربوطه تعلق 53نامه معتبر  با ارائه موافقت آالت استيجاري به ماشين -1توضيح:

 خواهد گرفت.

 شود. امتياز گروه مشاركت به صورت تجمعي در نظر گرفته مي -2

 

 مدارك الزم:  -4-2

 الزامي است.نامهمعتبر  آالت و يا موافقت ماشين ارائه سند مالكيت -



 

 

 

 توان فني و برنامه ريزي : -5

 كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه : -5-1

 معيار ارزيابي: -5-1-1

 با داشتن عوامل زير حداكثر امتياز اين بند را كسب مي نمايد. گر مناقصههر 

 كادر فني مورد نياز بخش طراحي و مهندسي: -الف

 

 تعداد امتياز

سابقه كار 

مرتبط 

 )سال(

 ردیف سمت مدرك تحصيلی

 كادر طراحی و مهندسی

 1 مدير پروژه فوق ليسانس عمران 15 1 5

 طراحي بخش تجهيزات  مكانيکليسانس  13 1 2
2 

 طراح برق برقليسانس  13 1 2

طراح خط انتقال، مخازن و ايستگاه  يا مكانيک ليسانس عمران آب 15 1 3

 پمپاژ
4 

 يا مكانيک ليسانس عمران آب 5 2 3

 3 طراح تصفيه خانه يا بهداشت محيط ليسانس عمران 13 2 3

 5 مهندس بخش معماري يا سيويل  ليسانس معماري و عمران 13 2 3

 8 مهندس كنترل پروژه ليسانس صنايع 13 1 2

 0 كارشناس اقتصادي ليسانس اقتصاد 13 1 2

 جمع 01

 

 . درصد امتياز مربوطه تعلق خواهد گرفت03توضيح: به مدير پروژه با مدرك تحصيلي ليسانس 

  



 

 

 

 كادر فني مورد نياز بخش اجرا: -ب
 

 تعداد امتياز
كار سابقه 

 مرتبط )سال(
 ردیف سمت مدرك تحصيلی

 1 مدير پروژه ليسانس عمران 15 1 8

 2 سرپرست كارگاه ليسانس عمران 15 4 8

 4 مهندس اجرايي ليسانس عمران 13 4 8

 3 مهندس اجرايي مكانيک ليسانس مكانيک 13 2 3

 5 مهندس اجرايي برق ليسانس برق 13 2 3

 8 دفتر فنيمهندس  ليسانس عمران 13 4 8

 0 نقشه بردار ليسانس نقشه برداري 6 2 3

1 1 6 
ليسانس ژئوتكنيک يا مكانيک 

 خاك

 زمين كارشناس

 شناسي
6 

1 1 5 
 اي  ليسانس بهداشت حرفه

 حفاظت كار

كارشناس ايمني و 

 بهداشت
7 

 13 مهندس كنترل پروژه ليسانس صنايع 6 1 2

 جمع 01

 

  



 

 

 

 :تجاريبرداري  بهرهحداقل كادر  -ج

 مدرك و رشته تحصيلی سمت ردیف
سابقه كار 

 مرتبط

 )سال(

 امتياز تعداد

 4 1 23 مهندسي شيميليسانس  برداري مدير بهره 1

 4 4 15 مهندسي شيميليسانس  در هر شيفت بردار بهره 2

 4 4 15 مكانيکليسانس  مكانيكيمهندس تعميرات  4

 1 1 15 ليسانس برق مهندس تعميرات برق و ابزار 3

 1 1 13 فوق ديپلم برق تكنسين برق 5

 1 1 13 فوق ديپلم برق تكنيسين كنترل و ابزاردقيق 8

 1 1 6 فني مكانيکفوق ديپلم  تكنسين مكانيک  0

 1 1 13 ليسانس شيمي سرپرست واحد آزمايشگاه 6

 1 1 13 ليسانس حسابداري كارشناس اقتصاد 7

 07 جمع

 مدارك و مستندات الزم:-5-1-2

جهت ارزيابي  و ليست پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي وابق كاريمدارك تحصيلي و س ارائه -

 ضروري است. 

 

  



 

 

 

 :و كنترل پروژه ريزي توان برنامه -5-2

 معيار ارزيابي:  -5-2-1

سال گذشته حداكثر  5گر با داشتن دو پروژه بدون تاخيرغيرمجاز تا تحويل موقت طي  هر مناقصه

 را كسب مي نمايد. امتياز اين بخش

 امتياز شرح ردیف

 15 و كنترل پروژه ريزي توان برنامه 1

 مدارك الزم:-5-1-2

از سوي كارفرماي مربوطه و  گر مناقصهمجاز ، ابالغيه تاخيرات يا قطعي گواهي تحويل موقت -

دهنده موضوع  هاي مورد نظر )صرفاً صفحاتي كه نشان هاي منعقده براي هر يک از پروژه پيمان

  بلغ و تاريخ ابالغ كار است(، م، مدت 



 

 

 

 دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي -6

 سال گذشته 5هاي مشابه در  پروژه نظارت و سابقه طراحي -6-1

 معيار ارزيابي:-6-1-1
 

سال گذشته با حجم معادل يا  5شده در  ارزيابي براساس كارهاي مشابه يا قابل مقايسه انجام

 پذيرد. براي مقادير كمتر امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابد. جدول زير صورت ميبيشتر از 

 حداكثر امتياز تعداد كار شرح ردیف

1 
خط انتقال آب به  نظارتو انجام خدمات طراحي مهندسي 

 كيلومتر 23طول حداقل  و ميليمتر 533قطر حداقل 
 12 كار 2

2 
 آب تصفيه خانهو نظارت انجام خدمات طراحي مهندسي 

 ليتر بر ثانيه 233ظرفيت حداقل  با
 12 كار 2

4 
ايستگاه هاي  و نظارت انجام خدمات طراحي مهندسي

 ليتر بر ثانيه 233با ظرفيت حداقل  پمپاژ
 13 كار 2

3 

با مخازن آب و نظارت مهندسي انجام خدمات طراحي 

 متعر مكعب  2333ظرفيت حداقل 

 

 8 كار2

 01 جمع
 

 توضيح: 

 مشاورهاي قبلي, به صورت همكار يا عضو مشاركت يا  در پروژه مناقصه گردر صورتي كه  

دست دوم حضور داشته است, درصدي از امتياز مربوط, به نسبت ميزان همكاري  يا پيمانكار

 يابد. يا مشاركت اختصاص مي

سبه خواهد صورت انجام كار با مقدار يا تعداد كمتر از جدول فوق امتياز به تناسب محا در 

 شد.

امتياز  تحويل موقت يا قطعي كارهاي اجرا شده تعلق خواهد گرفت.امتياز كامل در صورت  

 تعلق خواهد گرفت. براي كارهاي در دست اجرا متناسب با پيشرفت فيزيكي يا ريالي پروژه

 

 مدارك الزم: -1-2

 و تاريخ ابالغ كار است( دهنده موضوع ، مدت ، مبلغ هاي منعقده )صرفاً صفحاتي كه نشان پيمان -

 اي تحويل موقت وقطعي براي كارهاي اجرا شدهه صورت جلسه -

 صورتجلسه هاي تصويب از دستگاه اجرايي و يا شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  -

 آخرين صورت وضعيت تاييد شده در مورد پيمان هاي شركت  -



 

 

 

 

 ارزيابي كارفرمايان قبلي: -6-2

 :معيار ارزيابي -6-2-1

هاي گذشته  بر اساس مستندات و اطالعات فرم پيوست و استعالم از كارفرمايان مربوطه براي سال

 شود: و مطابق دستورالعمل زير انجام مي

نامه در ارتباط با  چنانچه تشويق نامه دريافت كرده است،  هايي كه مشاور تشويق در پروژه

ها به ازاي  امتياز و در ساير پروژه 5نامه از كارفرما  به ازاي هر تشويق هاي مشابه باشد،  پروژه

 گيرد. به مشاور تعلق مي امتياز  2,5نامه هر تشويق

 

 امتياز تعداد مورد نياز شرح ردیف

1 
حسن انجام كار در كارهاي انجام شده مشابه يا قابل مقايسه در 

 سالهاي گذشته
3  23 

2 
نامه شماره  اي مشاوران موضوع بخش شاخص ارزشيابي دوره

 سازمان مديريت و  30/30/63مورخ  5327/53-7315/135

 برنامه ريزي )وقت(

1 23 

 می باشد( 51جمع)حداكثر امتياز قابل قبول 



 

 

 

 ساختار سازماني:-6-3

 معيار ارزيابي:-6-3-1

 

 امتياز شرح ردیف

 4 نمودار سازماني 1

 4 سيستم هاي مديريت كيفيت 2

 2 واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه 4

 2 نظام مستندسازي و روش گزارش دهي 3

 13 استفاده از نظامها و ابزار فناوري اطالعات در سطح سازمان شركت 5

 51 جمع

 

 مدارك و مستندات الزم: -6-3-2

 باشد: مستندات هر يک از موارد فوق بشرح زير مي

نمودار سازماني شركت مهندسي مشاور در رابطه با تشكيالت دفتر مركزي و انجام نظـارت بـر    -

 اجرا و هماهنگي با پيمانكار.

 هاي مديريت كيفيت. كپي گواهينامه -

 و كنترل پروژه.ريزي  مدارك دال بر داشتن واحد برنامه -

 مدارك دال بر وجود نظام مستندسازي و بيان روش گزارش دهي -

مدارك دال بر وجود امكانات سخت افزاري و نرم افزاري در تملک پيمانكار و مهندس مشاور  -

 شود. داده مي

  



 

 

 

 :خالقيت و ابتكار مشاور -6-4

 معيار ارزيابي:-6-4-1

 و با توجه به موارد زير انجام ميشود: پيوستبر اساس مستندات و اطالعات فرم  

 

 امتياز تعداد مورد نياز شرح ردیف

1 
كارها يا روش هاي خالقانه و ابتكاري براي  ارائه راه

 در قالب مقاله اجراي كار، 
5 5/2 

2 
ارائه راه كارها يا روش هاي خالقانه و ابتكاري براي 

 ها ها و طرح اجراي كار در پروژه
2 5/1 

4 
كارفرما مبني بر اعالم خالقيت و ابتكار مشاور / گواهي 

 نامه تشويق
2 4 

3 

خالقيت با ابتكار ثبت شده )مستند به گواهي ثبت 

خالقيت يا ابتكار و يا گواهي ارائه خالقيت يا ابتكار در 

هاي معتبر داخلي يا  ها، سمينارها و كنگره جشنواره

 خارجي(

4 4 

5 
هاي ارزشيابي  فرمامتياز رديف مهندسي ارزش در 

 مشاور

يا بيشتر  03پروژه با امتياز  2

در رديف مهندسي ارزش فرم 

 ارزيابي

13 

 51 جمع

 

 مدارك و مستندات الزم: -6-4-2

تواند كل امتياز آن رديف را  مشاور، به ازاي ارائه مستندات الزم براي هر يک از رديف ها مي  -1

 كسب نمايد.

 نبايد تكراري باشد. 5و  2رديف هاي هاي اعالم شده براي  پروژه -2

امتياز است و چنانچه مشاور كل امتياز اين معيار را كسب نمود به  23حداكثر امتياز اين معيار  -4

 گيرد. به او تعلق نمي  23ازاي ارائه مدارك و مستندات بيشتر امتيازي بيشتر از 



 

 

 

 تجربه در زمينه تامين كاال: -7

 معيار ارزيابي: -7-1

معيارهاي ارزيابي و حداقل امتياز مربوط به هر معيار در بخش تامين كاالي پروژه، مطابق 

 باشد.  معيارهاي مندرج در جدول زير مي

 زمينه تامين كاالي پروژهمعيارها و امتيازهاي ارزيابي كيفي در               

 امتياز  معيار ارزیابی كيفی ردیف

1 
 23 سابقه در كارهاي قبليارزيابي مشتريان قبلي و حسن 

2 
 23 استانداردهاي توليد

4 
 43  داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر

3 
 13 ظرفيت توليد

5 
 23 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت

 011 جمع كل

 
  



 

 

 

 ارزيابي مشتريان قبلي و حسن سابقه در كارهاي قبلي -7-2

پروژه(، مالك  3در اين رديف، ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته )حداقل 

باشد. امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كاال،  تعيين امتياز مي

هدات تعيين ، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام به موقع تعبرداري تجاري بهرهعملكرد در دوره 

 شود.  مي

 5هاي مشابه در  الذكر، ارزيابي بر مبناي حسن اجراي پروژه در صورت عدم وجود موارد فوق

سال گذشته با استفاده از تاييديه كارفرمايان ذيربط مبني بر حسن اجراي كار )از جمله 

 نامه، تقديرنامه ارزش و ....... ( خواهد بود. نامه، تشويق رضايت

با تشخيص ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خوداظهاري و ارائه مدارك الزم،  توضيح:

 باشد. قابل پذيرش مي گزار مناقصه

 مدارك الزم:

 امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته -

 نامه،  هاي صادره از سوي كارفرمايان ذيربط )رضايت نامه، تقديرنامه، تشويق تاييديه -

 تاييديه هاي انجام كارهاي مهندسي ارزش و ...( 

 
  

 شرح ردیف
اد مورد تعد

 نياز
 امتياز

 133 3 ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذشته 1

 133  3 حسن انجام كار در كارهاي انجام شده در پنج سال گذشته 2



 

 

 

 استانداردهاي توليد -7-3

ارسال خواهد  پيوستكننده در قالب فرم  امتياز اين بخش بر اساس مستنداتي كه تامين           

قبولي را  گيرد كه استانداردهاي قابل اي تعلق مي كننده شود. حداكثر امتياز به تامين نمود تعيين مي

گزار  در زمينه موارد درخواست شده ارائه نمايد و حصول استانداردهاي فوق را براي مناقصه

 شود. بات كند. امتياز اين معيار با توجه به جدول زير تعيين مياث

 امتياز شرح ردیف

1 

 :هايدارا بودن استاندارد

 AWW C233-2338 

ASTM A54- ASTM A143 

ASTM A147- AWS QC1  

ASME SEC IX- DIN2531  ابعاد فلنج 

 ملي، بين الملليه استاندارد هاي يكلو يا 

33 

 13 سال گذشته 13معتبر بين المللي در صنعت آب در  موسساتعضويت در  2

4 
 دارا بودن استاندارد تشويقي:

 گواهينامه تطابق با محصول از شركتهاي بازرسي معتبر بين المللي
23 

3 

 المللي: دارا بودن استانداردهاي بين

ISO 4643 

ISO 7331-2336 

ISO 7333-2331 

43 

 011 جمع

 توضيحات:

  كننده حداقل استانداردهاي الزم را ارائه ننمايد بدون در نظرگـرفتن سـاير    تاميندرصورتي كه

 معيارها رد خواهد شد.

 تواند براي ارزيابي و امتيازدهي اين معيـار، از محـل سـاخت     گزار، در صورت نياز، مي مناقصه

گـر موظـف اسـت شـرايط الزم را بـراي بازديـد        كاال بازديـد نمايـد. در ايـن صـورت مناقصـه     

 گزار مهيا نمايد. ناقصهم



 

 

 

 مدارك الزم:

   هــاي معتبـر اســتانداردها ) مربـوط بــه كيفيـت، توليــد، نصــب و     رونوشـت اســناد و گواهينامـه

 (برداري تجاري بهره

 

 داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر -7-4

كننـده   شود. به همين منظـور تـامين   كننده تعيين مي براساس اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تامين

را تكميل و مستندات خواسته شده در اين فـرم را ارسـال نمايـد. بـه ازاي      پيوستموظف است فرم 

تعيـين   كننده مطـابق جـدول زيـر    اي كه در زمينه تامين كاال انجام شده باشد، امتياز تامين هر پروژه

 شود: مي

 حداكثر امتياز كار حجمحداقل  شرح ردیف

 133 كيلومتر 53ميليمتر  533به قطر اسمي حداقل فوالديتامين لوله  1

 011 جمع

 توضيح:

فوق باشد،  مقدار و قطر لوله مندرج جدولبرابر يا بيشتر از  مشابهدر صورتي كه قراردادهاي  

 جدول فوق باشد، امتياز به تناسب تعلق مقادير حداكثر امتياز و در صورتيكه كمتر از 

 خواهد گرفت.

امتياز است و به ازاي ارائه مدارك و مستندات بيشتر امتيازي  133حداكثر امتياز اين معيار  

 گيرد. تعلق نمي 133بيشتر از 

 مدارك و مستندات الزم:

، مبلغ و تاريخ ابالغ رونوشت قراردادهاي منعقده )صرفاً صفحاتي كه نشان دهنده موضوع، مدت-

 كار است( به همراه صورتجلسه تحويل كاال.



 

 

 

 ظرفيت توليد -7-5

هرگـاه   شـود.  ها يا مجوزهاي توليـد تعيـين مـي    ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه

گري به دليل تكميل ظرفيت توليد قادر به تامين كاالي مورد مناقصـه نيسـت،    اثبات شود كه مناقصه

 شود. گر حذف مي بدون در نظر گرفتن ساير معيارها، مناقصه

تواند براي بررسي ظرفيـت توليـد، از محـل سـاخت كـاال بازديـد        گزار، در صورت نياز، مي مناقصه

 گزار مهيا نمايد. گر موظف است شرايط الزم را براي بازديد مناقصه صهنمايد. در اين صورت مناق



 

 

 

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت -7-6

 شود.   امتياز اين بخش بر اساس توضيحات و مستندات ارائه شده براي موارد جدول زير تعيين مي

 

 امتياز شرح ردیف

 25 نحوه تضمين محصوالت و گارانتي 1

 5 پس از فروش )وارانتي( در محل استفاده نحوه تامين خدمات 2

 13 چگونگي بسته بندي و حمل و نقل 4

 5 چگونگي نصب 3

 5 آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات 5

 53 گواهينامه هاي اخذ شده تضمين كيفيت 8

 011 جمع

 توضيحات:

يـا سـاير    ISO 7333هـاي تضـمين كيفيـت نظيـر سـري       بر اسـاس گواهينامـه   8امتياز رديف  

گواهينامـه حـداكثر امتيـاز ايـن      4و با ارائـه حـداقل    شود هاي معتبر كيفيت تعيين مي مهگواهينا

 رديف تعلق ميگيرد.

سـاخت   تواند براي ارزيابي و امتيازدهي اين معيـار، از محـل   گزار، در صورت نياز، مي مناقصه 

گر موظف اسـت شـرايط الزم را بـراي بازديـد مهيـا       كاال بازديد نمايد. در اين صورت مناقصه

 نمايد.

 و مستندات الزم: مدارك

 هاي تضمين كيفيت رونوشت گواهينامه -



 

 

 

 توان مديريتي: -8

 معيار ارزيابي: -8-1
 

 ردیف شرح امتياز حداكثر امتياز

 1 عناصر كليديسابقه كاري و تجربه  1-6-1مطابق جدول  33

23 
ــور,   ــر حضـ ــه ازاي هـ بـ

 امتياز 5حداكثر 
 2 حضور در انجمن هاي علمي و صنفي

 4 هاي بين المللي حضور در مناقصه امتياز 2,5هر مورد  13

43 

در صورت مقصـر بـودن   

پيمانكار, بسته به بزرگـي  

امتيـاز   5تـا   1پروژه, بين 

 براي هر پروژه منفي

سـال اخيـر    5هـاي   تاخير يا توقف در پيمانسابقه 

 پيمانكار
3 

 جمع 011
 

 

 امتياز سابقه كاري و تجربه عناصر كليدي-1-8-1

 

 سال بيشتر 07 سال 07تا 01 سال 01تا  7 تحصيالت سوابق كاری ردیف

 6 0 5 ساختمان يادكترا دررشته مكانيک  1

 0 8 5 ساختمان يافوق ليسانس در رشته مكانيک  2

 8 5 3 ساختمانياليسانس در رشته مكانيک  4

 5 3 4 ليسانس در ساير رشته ها 3

 

مـديريت   وعناصر كليدي به نيرويي اطالق مي شود كه داراي پست سازماني معاونـت   -

 باشد.

 نفرمي باشد. 5حداكثر نيروي مشمول امتياز در اين بخش  -

 

 

 

 



 

 

 

 مدارك و مستندات الزم:-8-2

 وابق كاري كاركنان شاغلمدارك تحصيلي و س ارائه -

 هاي علمي و صنفي   مدارك دال بر حضور در انجمن -

دهنده موضوع، احجام عمده كار, مدت، مبلـغ و  صفحاتي كه نشان  "فتوكپي پيمانهاي منعقده )صرفا

 المللي هاي بين تاريخ ابالغ كار است( براي پيمان

 المللي ه بينكپي صورت جلسات تحويل موقت و قطعي براي كارهاي اجرا شد -

 المللي هاي بين  فتوكپي آخرين صورت وضعيت تاييد شده در مورد پيمان -

 1 -6جدول 3هاي موضوع بند  مدارك دال بر بيان علت توقف يا تاخير در پيمان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توان مالي-9

 معيارهاي ارزيابي -9-1

 . گيرد مورد ارزيابي قرار ميتوان مالي سرمايه گذار بر اساس معيارهاي زير 

 حد اكثر امتياز مقدار شرح معيار ردیف

 سابقه تامين مالي یا سرمایه گذاری 1
یکصد و هشتاد ميليارد ریال و بيشتر امتياز کامل 

 و و مقادیر کمتر به تناسب
11 

 11 امتيازواحد باالتر از یك ، سه  1/1به ازای هر  نسبت دارایي های جاری به بدهي های جاری 2

3 
ارائه تایيد اعتبار از سوی بانك یا مؤسسات مالي 

 و اعتباری معتبر

ميليارد ریال و بيشتر، امتياز کامل و  111به ازای 

 مقادیر کمتر به تناسب
21 

 موجودی نقدی ارزی و یا ریالي 4
ميليارد ریال و بيشتر، امتياز کامل و  11به ازای 

 مقادیر کمتر به تناسب
21 

1 

ارائه مستندات اظهار عالقمندی نسبت به تامين 

مالي از سوی بانك یا مؤسسات مالي و اعتباری 

 معتبر

ميليارد ریال و بيشتر، امتياز کامل و  411به ازای 

 مقادیر کمتر به تناسب
11 

 11 به ازای هر سه ميليارد ریال، یك امتياز دارایي های ثابت 6

 111 جمع

 

 توضيحات:

امتياز اين معيار را كسب ننمايد، مردود خواهد شد و سـاير معيارهـا    33گر حداقل  چنانچه مناقصه

 مورد ارزيابي قرار نخواهند گرفت.

 سال گذشته مالك امتياز دهي قرار خواهد گرفت . 4بيشترين رقم طي  3و  2در مورد رديفهاي 

)توان مـالي پيمانكـار( نيـز     4كننده مالي، همان پيمانكار پروژه باشد امتياز بند  در صورتي كه تأمين

 به آن شركت تعلق خواهد گرفت.  

 

 



 

 

 

 

 مدارك و مستندات الزم:

 ارزيابي توان مالي سرمايه گذار مستلزم ارائه مستندات زير است:

مناقصه گر ملزم به معرفي سرمايه گذار يا سرمايه گذاران مي باشد. در صورتيكه مناقصه گـر بـه   

صورت مشاركت در مناقصه شركت نموده است، سهم هـر يـک از اعضـاي مشـاركت در سـرمايه      

 گذاري مشخص شده باشد.  

-73لهاي سال گذشته حسابرسي شده سرمايه گذار/سرمايه گذاران )سا 4ي مالي  تصوير صورتها

1466) 

 ارائه تاييديه حداكثر اعتبار منقضي نشده از سوي بانک يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر 

ارائه مستندات گردش مالي و موجودي نقـدي ارزي و يـا ريـالي سـرمايه گذار/سـرمايه گـذاران از       

 موسسات مالي معتبر با ذكر نام دستگاه اجرايي

تامين مالي از سوي موسسات مالي معتبر به نفع سرمايه گـذار   ارائه نامه اظهار عالقمندي نسبت به

 با ذكر نام پروژه و مبلغ

 (1466-73سال گذشته سرمايه گذار/سرمايه گذاران )سالهاي  4ارائه اظهارنامه هاي مالياتي در 

 

  



 

 

 

 

 

 های ارزیابیجدول-ت

 

 

 

  



 

 

 

 اظهارنامه ارزیابی توان اجرای كار

 

................... مـورخ............. در مـورد    ر روزنامهدايالم استان  وفاضالب شركت آب پيرو فراخوان 

طراحي،  تامين كاال و تجهيزات، ساخت، نصب، بهـره بـرداري و واگـذاري خـط     تامين مالي، پروژه 

جهت آبرسـاني از سد ايالم به  BOTانتقال آب تصفيه خانه ، ايستگاه هاي پمپاژ و مخازن به روش 

شــركت / مشــاركت ....................................  مــدير عامــل/ نماينــده مجــاز  اينجانــب كشــاهيشــهر مل

نمـايم,   گـران , تاييـد مـي     آيـين نامـه ارزيـابي كيفـي مناقصـه      "................ با آگاهي كامل از ضوابط 

 اطالعات ارائه شده در اين اظهارنامه و مدارك منضم به آن, صحيح است.

نظـام فنـي اجرايـي    هرگاه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد, پس از گزارش دستگاه اجرايـي,  

تواند نسبت به هرگونه جريمه يا محروميت اقدام كند و  مي ريزي و نظارت راهبردي، معاونت برنامه

 كنم. با امضاي اين تعهدنامه, حق هرگونه اعتراض را در اين باره از خود سلب مي

 

 

                                                        : شركت / مشاركت ........................ 





:امضا 

:تاریخ 

 

 

 عامل مدیر

نماینده 



 

 

 

 فرم اظهار نامه عدم محروميت از شركت در مناقصات

 

طراحـي،   تـامين مـالي،    خصـوص پـروژه   در ايالماستان  و فاضالبشركت آب پيرو فراخوان 

تامين كاال و تجهيزات، ساخت، نصب، بهره برداري و واگـذاري خـط انتقـال آب تصـفيه خانـه ،      

 جهت آبرســاني از سـد ايـالم بـه شـهر ملكشـاهي       BOTايستگاه هاي پمپاژ و مخازن به روش 

 ...................................... شركتتعهدآور  امضاي مجاز واينجانبان .................................. صاحبان 

گونـه محروميـت از شـركت در مناقصـه را      تاييد مي نماييم كه اين شركت تـاكنون سـابقه هـيچ   

نداشته هرگاه خالف اين موضـوع اثبـات شـود. پـس از گـزارش دسـتگاه اجرايـي، دفتـر امـور          

تواند ايـن   يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ميمشاوران و پيمانكاران معاونت برنامه ر

 شركت را جريمه و از شركت در مناقصه محروم نمايد.

 با امضا اين نامه حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد. 

 

 

 امضای مجاز و تعهدآور        

 نام و نام خانوادگی:          

 سمت:                    

 

  



 

 

 

 :  اطالعات كلی

 محل ثبت :       نام شركت :

 تاريخ ثبت :       شماره ثبت :  

 سرمايه پرداخت شده :      سرمايه ثبت شده:  

 موضوع فعاليت شركت ) طبق اساسنامه (:

 احراز صالحيت: شماره و تاريخ آخرين گواهي

 :رشته و تخصص و آخرين پايه اكتسابي بر اساس آخرين گواهي احراز صالحيت 

 اقيمانده از نظر ريالي و تعداد كار در رشته موضوع كار:ظرفيت مجاز ب

 نشاني قانوني شركت :  

 :كد پستي، شماره تلفن و شماره نمابر

 :مشخصات اعضاي هيات مديره و ساير سهامداران

 سمت ردیف
 نام و

 نام خانوادگی

 مدرك و

 رشته تحصيلی

 تاریخ

 تحصيلی اخذ مدرك

تاریخ ورود به 

 شركت
 درصد سهام

      عامل مدير 1

2 
ت ييس هيار

 مديره
     

4 
ت هيايس يب رناي

 مديره
     

3 
عضو هيئت 

 مديره
     

5 
عضو هيئت 

 مديره
     

يک نسخه از اساسنامه و روزنامه رسمي مربوط به تاسيس شركت و تغييرات بعدي ضميمه  .1

 گردد. 

 آخرين گواهينامه و امتيازبندي احراز صالحيت ضميمه گردد. .2

 مدرك تحصيلي اعضاي هيات مديره و ساير سهامداران ضميمه گردد.آخرين  .4

  



 

 

 

 سال اخير 7فرم ارزیابی كارفرمایان قبلی از پروژه های اجرا شده در  .3

 به ........................................................................

 ...................از......................................................

 

موضوووووووع : اسووووووتعالم نحوووووووه عملووووووورد ايوووووون شووووووركت در پووووووروژه      

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

 

طراحـي،  تـامين كـاال و تجهيـزات،     تامين مـالي،   احتراماً، نظر به آن كه كميته فني بازرگاني مناقصه

ساخت، نصب، بهره برداري و واگذاري خط انتقال آب تصفيه خانه ، ايستگاه هاي پمپـاژ و مخـازن   

 وفاضوالب  شركت آب كارفرمايي به  جهت آبرسـاني از سد ايالم به شهر ملكشاهي BOTبه روش 

  در نظر دارد نحوه عملكرد اين شركت را در پروژه اجرا شده......................................... ايالماستان 

هيـات وزيـران و اصـالحيه     18/30/65هــ مـورخ    44583/ت 63148نامه شـماره   بر اساس تصويب

 زير در خصوص عملكـرد مواردارزيابي نماييد. خواهشمند است دستور فرماييد  12/2/1468مورخ 

 اين شركت در پروژه ياد شده تكميل و گواهي گردد.
 

 با تقدیم احترام

 شركت .............

 ) مهر و امضاء(

 ارزيابي كارفرما از پروژه اجرا شده:

 

 حداكثر امتياز       امتياز                                                                                                             

               55     كيفيت كار پيمانوار در اجراي عمليات -1

       35  كفايت كادر فني و تخصيص يافته و فعال در طول پروژه -2

          25  پايبندي و تعهد پيمانوار به برنامه زماني و مدت پيمان ميزان -3

 

 ) مهر و امضای مجاز كارفرما(                                                                                                     

 

 



 

 

 

 توضيحات:

رضايت كارفرما فرم فوق را بـه   پيمانكار موظف هستند براي پروژه هاي انجام شده مورد -1

 تكميل و گواهي كارفرماي مربوط برساند.

 آيد. اين فرم به عنوان بخشي از مستندات به شمار مي -2

 سال گذشته: 5سابقه اجراي كار در رشته و زمينه كار در  -1

 موضوع پيمان ردیف
 مبلغ پيمان

 ریال(ميليون )

تاریخ شروع 

 طبق قرارداد

تاریخ خاتمه 

 قراردادطبق 

درصد 

 پيشرفت

تاریخ 

تحویل 

 موقت

نام 

 كارفرما
 نام مشاور

         

         

         

         

         

         

         

هاي منعقده به انضمام صورتجلسه تحويل زمين و تحويل موقت يا قطعي براي  ارايه پيمان

 ارزشيابي ضروري مي باشد.

  



 

 

 

 كارهاي قبليحسن سابقه در  -2

نامه  ( تصويب15رموضوع تبصره ماده )اي مراجع معتب امتيازهاي ارزشيابي دوره

 11/12/1381ه مورخ23251ت48513مارهش

 ردیف
موضوع 

 پيمان

 مبلغ پيمان

 ریال(ميليون )

 

تاریخ شروع 

طبق 

 قرارداد

تاریخ خاتمه 

 طبق قرارداد

نام 

 كارفرما

نام 

 مشاور

امتياز 

ارزشيابی 

 ای دوره

تاریخ تحویل 

 موقت

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

 سال گذشته 5شده طي هاي اخذ تاييديه

 موضوع پيمان ردیف

 مبلغ پيمان

)ميليون 

 ریال(

مقام مطلع 

 كارفرما
 نام كارفرما

نام مهندس 

 مشاور

نوع تایيدیه صادر شده 

)تقدیرنامه, گواهينامه, 

 و...( نامه رضایت

مرجع 

 صادركننده

        

        

        

        

        

        

        

 هاي صادره ارائه گردد. تاييديهمنعقده به انضمام  يها پيمان

  



 

 

 

 توان مالي: -3

 )مبالغ به ريال(

 0031سال  0035سال  0033سال  0033سال  0031 سال شرح ردیف

1 
ساليانه ميزان ماليات متوسط 

 شده پرداخت

 
    

2 
ميزان بيمه تامين اجتماعي 

 شده پرداخت

 
    

  ميزان درآمد ناخالص ساليانه 4
    

  هاي ثابت شركت ميزان دارايي 3
    

 

هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه  ارائه صورت -

 حسابداران رسمي الزامي است.

 سال گذشته( كه باالترين رقم را دارا مي باشد ارائه گردد: 5)مربوط به يكي از موارد زير  -

 اظهارنامه مالياتي و برگه ماليات قطعي -الف

 شده الحساب پرداخت مبالغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي -ب

  از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر  غير مشروطتاييد اعتبار  -پ



 

 

 

 توان تجهيزاتي:-4

 ردیف
 ماشين آالت و

 تجهيزات

كارخانه 

 سازنده
 مدل

سال 

 ساخت

ظرفيت و 

 توان
 تعداد

 نحوه تامين

 )استيجاری یا تملکی(

 مالحظات
 

         

         

         

         

         

         

         

         

 ضميمه اين فرم گردد. آالت تمليكي  براي ماشيناسناد مالكيت )ماشين آالت و تجهيزات( 

 هاي مربوطه ارائه گردد. نامه آالت استيجاري موافقت براي ماشين 

  



 

 

 

 ريزي: توان فني و برنامه -5

 كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه: -5-1

 

 سابقه رشته تحصيلیمدرك و  سمت و مسئوليت  نام و نام خانوادگی

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 جهت ارزيابي ضروري است.  و ليست بيمه وابق كاريمدارك تحصيلي و س ارائه



 

 

 

 ت مدیرهخالصه سوابق كاری اعضای هيا

 خانوادگی نام و نام ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه
 نام كارفرما نوع  فعاليتکاری سمت

       

       

       

       

       

       

 

  



 

 

 

 و كنترل پروژه ريزي توان برنامه -5-2

 

 خاتمه يافته بدون تاخير غيرمجازهاي  پيمان

 موضوع پيمان ردیف
 مبلغ پيمان

 )ميليون ریال(

تاریخ شروع طبق 

 قرارداد

تاریخ خاتمه 

 طبق قرارداد

تاریخ 

تحویل 

 موقت

 نام مشاور نام كارفرما

        

        

        

        

        

        

جلسه تحويل زمين و تحويلموقت يا قطعيو نيز  صورتمنعقده به انضمام  يها ارايه پيمان

 براي ارزشيابي ضروري مي باشد. جلسه تاخيرات صورت

  



 

 

 

 دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي-6

 :سال گذشته 5هاي مشابه در  سابقه طراحي و نظارت پروژه -6-1

 ( كارهاي طراحي8-1-1

 

 كارفرما شرح كار ردیف
مبلغ 

 الزحمه حق

مدت 

 قرارداد

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همکاری

تایيدهای 

 صادره
 درصد پيشرفت

          

          

          

منظور از نوع همكاري ارايه خدمات مشاوره به صورت اصلي, دست دوم, همكار يا عضو  *

 مشاركت است.

 

 ساخت ( كارهاي اجرايي و كارهاي طرح و8-1-2

 مشاور كارفرما محل شرح كار ردیف
مبلغ 

 پيمان

مدت 

 پيمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

همکاری
* 

تایيدهای 

 صادره

درصد 

 پيشرفت

            

            

            

            

 منظور از نوع همكاري, پيمانكاري اصلي, دست دوم, همكار يا عضو مشاركت است.*

 

 براي هر كدام از اعضاي مشاركت اين جدول جداگانه پر شود.:  1توجه 

هاي باال بايد به تفكيک براي كارهاي مشابه و غيرمشابه پروژه مورد  هريک از جدول:  2توجه 

 نظر تهيه شود.



 

 

 

 ارزيابي كارفرمايان قبلي: -6-2

 

 تجربه مشاور و ارزیابی كارفرمایان قبلی  

 

 ردیف
نام طرح یا 

 پروژه

انجام محل 

 پروژه

آدرس و تلفن 

 كارفرما

نام و سمت مقام مطلع 

 در دستگاه كارفرمایی

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

 مبلغ قرارداد

 )ميليون ریال(

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سال اخير 7اجرا شده در  ارزیابی كارفرمایان قبلی از پروژه های

 به ........................................................................

 از.........................................................................

 پروژه...................................................موضوع : استعالم نحوه عملورد اين شركت در 

طراحي،  تامين كـاال و تجهيـزات،   تامين مالي،  احتراماً، نظر به آن كه كميته فني بازرگاني مناقصه

ساخت، نصب، بهره برداري و واگـذاري خـط انتقـال آب تصـفيه خانـه ، ايسـتگاه هـاي پمپـاژ و         

و آب شركت به كارفرمايي  از سد ايالم به شهر ملكشاهي جهت آبرسـاني BOTمخازن به روش 

ــالب ــتان  فاضـ ــالماسـ ــرا       ايـ ــروژه اجـ ــركت را در پـ ــن شـ ــرد ايـ ــوه عملكـ ــر دارد نحـ نظـ

مه شــنااي مشــاوران موضــوع بخ شــاخص ارزشــيابي دورهبــر اســاس   شــده...............................

ارزيـابي    و برنامه ريزي )وقت(سازمان مديريت  30/30/63مورخ  7315/135-5327/53شماره 

نماييد. خواهشمند است دستور فرماييدزير در خصوص عملكرد اين شركت در پروژه يـاد شـده   

 تكميل و گواهي گردد.

 

 با تقدیم احترام                                                                                        

 شركت ..........                                                                                                                    

 ) مهر و امضا(                                                                                                                      

 توجه:  

همكار موظف هستند براي پروژه هاي انجام شده مورد رضايت كارفرما فرم فـوق  مشاور  -1

 را به تكميل و گواهي كارفرماي مربوط برساند.

 آيد. اين فرم به عنوان بخشي از مستندات به شمار مي -2



 

 

 

 ساختار سازماني:-6-3

 

 مناقصه گر موارد زير را ارائه نمايد:

رابطه با تشكيالت دفتر مركزي و انجام نظـارت بـر    نمودار سازماني شركت مهندسي مشاور در -

 اجرا و هماهنگي با پيمانكار.

 هاي مديريت كيفيت. كپي گواهينامه -

 ريزي و كنترل پروژه. مدارك دال بر داشتن واحد برنامه -

 مدارك دال بر وجود نظام مستندسازي و بيان روش گزارش دهي. -

 و نرم افزاري در تملک پيمانكار و مهندس مشاور. مدارك دال بر وجود امكانات سخت افزاري -

  



 

 

 

 اعالم خالقيت و ابتكار مشاور -6-4

مشاور بايد اين فرم را براي پروژه هاي كه در آن راه حل هاي خالقانه و ابتكاري ارائه نموده 

ارائه است، تكميل نمايد. براي تمام مواردي كه در اين فرم درج مي شود بايد گواهي يا اسناد الزم 

 گردد.

 يا روش هاي خالقانه و ابتواري براي اجراي كار در قالب مقاله: ارائه راه كارها -1

در جدول زير آن بخش از مقاالتي درج مي شود كه با عنوان مشاور منتشر شده و يا آن كه 

 نويسنده آن يكي از افراد معرفي شده در فهرست كاركنان باشد.

 تاریخ انتشار نام نشریه نام نویسنده عنوان مقاله  ردیف

     

     

 ارائه راه كارها يا روش خالقانه و ابتواري براي اجراي كار در پروژه ها و طرح ها: -2

چنانچه مشاور تجربه اي در زمينه مهندسي ارزش دارد، مي تواند عالوه بر ساير تجربيات با 

 درج نمايند.موضوع خالقيت و ابتكار اين تجربيات را نيز در جدول زير 

  



 

 

 

 

 ردیف
عنوان 

 پروژه

نام 

 كارفرما

مبلغ 

 قرارداد

شرح مختصر راه كار یا 

روش ارائه شده با 

 موضوع مهندسی ارزش

ارزیابی  اثرات اعمال راه كار یا روش ارائه شده

 كارفرما

 

 سهولت

 اجرا

 كاهش 

 هزینه

 كاهش 

 مدت 

 بهبود

 كيفيت 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 گواهي كارفرما مبني بر اعالم خالقيت و ابتوار مشاور / تشويق نامه  -3

خالقيت يا  ابتوار ثبت شده )مستند ثبت خالقيت يا ابتوار در جشنواره ها ، سمينارها و  -4

 كنگره هاي معتبر داخلي يا خارجي(.

 مهندسي ارزش در فرمهاي ارزيابي مشاورميانگين امتياز -5

 



 

 

 

تجربه در زمينه تامين كاال: -7   

 ارزيابي مشتريان قبلي و حسن سابقه در زمينه تامين كاالي پروژه -7-2

 

 سال اخير 5فرم ارزيابي كارفرمايان قبلي از پروژه هاي انجام شده در 

 ........................................................................به 

 از.........................................................................

 

 ............................موضوع : استعالم نحوه عملورد اين شركت در پروژه ........................................

طراحي،  تامين كـاال و تجهيـزات،   تامين مالي،  احتراماً، نظر به آن كه كميته فني بازرگاني مناقصه

ساخت، نصب، بهره بـرداري و واگـذاري خـط انتقـال آب تصـفيه خانـه ، ايسـتگاه هـاي پمپـاژ و          

و آب شركت به كارفرمايي  جهت آبرسـاني از سد ايالم به شهر ملكشاهي BOTمخازن به روش 

در نظـــر دارد نحـــوه عملكـــرد ايـــن شـــركت را در پـــروژه اجـــرا   ايوووالماسوووتان  فاضوووالب

هــ مـورخ    44583/ت 63148نامـه شـماره    شده................................................ بـر اسـاس تصـويب   

ارزيابي نماييد. خواهشمند است دسـتور    12/2/1468هيات وزيران و اصالحيه مورخ  18/30/65

 .رماييدمواردزير در خصوص عملكرد اين شركت در پروژه ياد شده تكميل و گواهي گرددف

 با تقدیم احترام                                                                                                                                                 

 شركت ................                                                                                                                                    

 ) مهر و امضاء(                                                                                                                            

 ارزيابي كارفرما از پروژه اجرا شده:

 

 امتيازحداكثر       

 45      شده كيفيت كاالي تامين -1

 35      كيفيت خدمات پشتيباني -2

 35      نجام به موقع تعهدات ا -3

 

 امضای مجاز كارفرما() مهر و                                                                                  

 



 

 

 

 توضيحات:

براي پروژه هاي انجام شده مورد رضايت كارفرمـا فـرم فـوق را    است موظف  مناقصه گر -1

 برساند. طهگواهي كارفرماي مربو به تكميل و

 آيد. اين فرم به عنوان بخشي از مستندات به شمار مي -2

 

 فرم ارزيابي مشتريان قبلي و حسن سابقه

 

 قراردادمبلغ  نام قرارداد ردیف

 )ميليون ریال(

موضوع 

 قرارداد
 تلفن مشتری نشانی مشتری نام مشتری

       

       

       

       

       

 ارائه رونوشت قراردادهاي منعقده جهت امتيازدهي ضروري است.
  



 

 

 

 استانداردهاي توليد -7-3

هـاي زيـر ارائـه     رديـف پيمانكار بايد استانداردهاي مورد استفاده در پـروژه را در هـر يـک از     

 نمايد:

 استانداردهاي ساخت و توليد 

 استانداردهاي حمل 

 اندازي استانداردهاي نصب و راه 

 استانداردهاي نگهداري 

هاي ملـي   وضعيت شركت به لحاظ دارا بودن تقديرنامه، گواهينامه، استاندارد، ليسانس ونشان 

 و بين المللي:

 نام محصول ردیف

صادر مرجع  تایيدیه صادر شده

كننده 

 تائيدیه

 توضيحات
 ليسانس استاندارد هگواهينام

       

       

       

 

استانداردها، الزامات وقوانين ملي وبين المللي مورد استفاده درفرايند ساخت سفارشـات )اعـم    

 از اجباري وتشويقي( : 

 استاندارد               

 فعاليت
 ویرایش عنوان استاندارد

   انبارداري 

   ساخت و نصب

   نگهداري وتعميرات

 

  



 

 

 

 تجربه و دانش در زمينه مورد نظرارزيابي  -7-4

 

 شرح ردیف
عنوان 

 پروژه

محل 

 اجرا
 كارفرما

 مبلغ قرارداد

 )ميليون ریال(

 مبلغ تامين كاال

 )ميليون ریال(

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

درصد 

پيشرفت 

 فيزیکی

1          

2          

 

 توضيحات و نحوه توميل:

ها در پنج سال گذشته منعقد شده  شود كه قرارداد آن ميهايي ارائه  در اين فرم اطالعات پروژه 

 باشد.

هاي مندرج در اين فرم بايد اختصاصاً به منظور تامين كاال منعقد شده باشند يا تامين  پروژه 

 گر انجام شده باشد. كاال بخشي از پروژه را تشكيل دهد و اين بخش از پروژه توسط مناقصه

جلسه تحويل كاال جهت امتيازدهي  به انضمام صورتارائه رونوشت قراردادهاي منعقده  

 ضروري است.

  



 

 

 

 ظرفيت توليد: -7-5

 

 ردیف شرح 0030سال  0031سال  0033سال  0033سال  0035سال 

      1 

      2 

 
  



 

 

 

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت -7-6

 نحوه تضمين محصوالت و گارانتي: -1

 

 

 



 

 

 

 )وارانتي( در محل استفاده:نحوه تامين خدمات پس از فروش  -2

 
  



 

 

 

 چگونگي بسته بندي و حمل و نقل -3
  



 

 

 

 چگونگي نصب -4
  



 

 

 

 آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات -5



 

 

 

 هاي اخذ شده مديريت كيفيت  نامه گواهي-6

 اهداف، خط مشي و استراتژي شركت:  -6-1

 

 توضيحات درصد پيشرفت تا پایان سال  بينی زمان تحقق هدف پيش ٭هدف  ردیف

     

     

     

     

     

 

 در صورتي كه اهداف استراتژيک شركت مدون مي باشد. لطفاً آن را ضميمه نماييد.  

 هاي مديريت كيفيت:  وضعيت شركت در ارتباط با سيستم -6-2

 

 سيستم مدیریت كيفيت ردیف

 وضعيت استقرار سيستم

مرجع صادر 

 كننده

سال اخذ 

 گواهينامه

تاریخ 

آخرین 

 بازبينی

درمرحله  توضيحات

طراحی و 

 استقرار

اخذ 

 گواهينامه
 بازنگری

1 ISO 7331        

2 ISO 13333        

4 EFQM        

3 HSE        

5 OHSAS        

8 5S        

        ساير 0

 دراين مرحله ذكر دقيق اقدامات انجام يافته و برنامه زمانبندي كار الزامي است .  ٭



 

 

 

 وضعيت ساختار وتشكيالت شركت:  -6-3

  گردد.نمودار سازماني شركت ضميمه 

 ها واختيارات مـدير پـروژه، مـديربازرگاني و بـازرس كنتـرل كيفـي ضـميمه         شرح مسئوليت

 گردد. 

  .شرايط احراز مشاغل فوق ضميمه گردد 

 موقعيت ،اقتدار و استقالل واحد كنترل كيفيت:  -6-4

  جايگاه واحدQC        هـا   درساختار سـازماني، تعـداد پرسـنل ايـن واحـد وسـطح تحصـيالت آن

 درشركت ضميمه گردد.  

 )با ذكر مستندات و ..... ( QCهاي مورداستفاده درفرايند  فنون وتونيك -6-5

SPC   

PFMEA   

ZD   

   ساير

 :QCاستانداردهاي مورد استفاده درفرايند  -6-6

 ویرایش عنوان استاندارد محصول ردیف

    

    

    

 

  



 

 

 

 ها و قابليت بازرسي، تست وكنترل محصوالت و فرآيندها:  روش -6-7
 

مقطع بازرسی 

 و تست

 

 

 نام محصول

 محصول نهایی محصوالت نيمه ساخته مواد اوليه

تست و 

های  بازرسی

 مربوطه 

ابزار و 

تجهيزات 

بازرسی 

 موجود 

تست و 

های  بازرسی

 مربوطه

ابزار و 

تجهيزات 

بازرسی 

 موجود

تست و 

های  بازرسی

 مربوطه

ابزار و 

تجهيزات 

بازرسی 

 موجود

       

       

       

       

 

هاي كنترل كيفيت از منابع برون سازماني )آزمايشگاه( استفاده  در صورتي كه جهت انجام فعاليت

 گردد ذكر گردد .  مي
 

 وجود آزمايشگاه كنترل كيفي درشركت:  -6-8

 آري )درصورت اخذ گواهينامه مديريت كيفيت مخصوص بازرسي اعالم نمائيد .(  

 خير 

 درصد خرابي ونقص درمحصوالت: -6-9

    سال

    به تناژ توليدي  نسبت ضايعات

 

 هاي طرف قرارداد:  ليست آزمايشگاه -6-15

 خدمات دریافتی )شامل تست، بازرسی،كاليبراسيون و ..... ( آزمایشگاه ردیف

   

   

   



 

 

 

 ( توان مديريتي8
 

 ( فهرست كاركنان كليدي6-1-1

 *نوع همکاری مدت همکاری سابقه كار تحصيالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

       

       

       

       

       

 

 باشد. منظور از نوع همكاري پاره وقت, تمام وقت, استخدام جديد يا كارشناس خارجي مي*

 بخشهاي طراحي و اجرا به صورت جداگانه پر شود.توجه : جدول فوق در 

 

 هاي صنفي و علمي سابقه حضور در مجامع و انجمن 

 تا تاریخ از تاریخ مدت عضویت كشور نام انجمن یا مجمع صنفی یا علمی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

 

 المللي هاي بين و پروژهها هحضور در مناقص 

 ردیف
شرح 

 كار
 مشاور كارفرما كشور

مبلغ 

 پيمان

مدت 

 پيمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همکاری

تایيدهای 

 صادره

درصد 

 پيشرفت

            

            

            

 

  



 

 

 

متوقف شده )فسخ، تعليق( پيمانكار )وساير اعضا در صورت  هاي فهرست پيمان 

 با درج علل توقف ,سال گذشته 5به تفكيک موضوع، كارفرما، مبلغ و مدت پيمان در  ,وجود(

 مشاور كارفرما محل شرح كار ردیف
مبلغ 

 پيمان

مدت 

 پيمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همکاری
 علت توقف

درصد 

 پيشرفت

            

            

            

 
 

خاتمه يافته پيمانكار )و ساير اعضا در صورت هاي  فهرست تاخيرات در پيمان 

 با درج علل تاخير ,سال گذشته 5وجود( به تفكيک موضوع، كارفرما، مبلغ و مدت پيمان در 

 مشاور كارفرما محل شرح كار ردیف
مبلغ 

 پيمان

مدت 

 پيمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همکاری

ميزان 

 تاخير
 علت تاخير

            

            

            

  



 

 

 

 توان تامين مالي: -9

 كننده مالی اطالعات كلی تامين

كننده بايد پس از  كننده تحويل داده مي شود و تامين اين فرم بخشي از اسناد ارزيابي كيفي است كه به تامين

 تكميل به همراه ساير اسناد تحويل دهد.

 كننده مالی مشخصات تامين

 .............................كننده مالي :  نام تامين

 ................تاريخ تاسيس: ..............................               شماره ثبت:...................                   محل ثبت:...........

 نشاني دفتر مركزي:

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

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

 نشاني شعب:

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

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

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

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

 ..................پستي:......................................

 (:...........................................................................Websiteآدرس الكترونيک)

 (: ...........................................................................E-mailپست الكترونيک)

 امه (:ها ) طبق اساسن زمينه هاي تخصصي فعاليت

1............................................................................................................................)........................................................ 

2............................................................................................................................)........................................................ 

4.......................................................................)............................................................................................................. 

3............................................................................................................................)........................................................ 

 تصوير روزنامه رسمي كه آخرين تغييرات در آن درج شده است، ضميمه شود.

 مدير عامل و اعضاي هيات مديره:اسامي 

 

نمايد كه براي انجام كارهاي مذكور در اين اسناد داراي توان مالي بوده و چنانچه  كننده مالي تاييد مي تامين

 بعد از قبولي پيشنهاد خالف آن معلوم شود مطابق قانون با وي برخورد شود.



 

 

 

 گذاری  سابقه تامين مالي یا سرمایه -سرمایه گذار توان مالي  

 مبلغ سرمایه گذاری موضوع سابقه ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ارائه تصوير  و مستندات سوابق الزامي است

 

 نسبت جاری و دارایيهای ثابت –توان مالی سرمایه گذار 

 0033سال  0033سال 0031سال  شرح ردیف

    نسبت داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري 1

    داراييهاي ثابت 2

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )مشاور و پيمانکار( فرم خود اظهاری اعالم كارهای دردست اجرا و ظرفيت آماده به كار

در جهـت رعايـت    ( قـانون برگـزاري مناقصـات   12مـاده )  "ج"اجرايي بند نامه  آيين 24مطابق ماده 

.................... بـراي مشـاركت در   تـاريخ  گـردد در   هاي اجرايي، امضا كننـده زيـر متعهـد مـي     ظرفيت

 طراحي،  تـامين كـاال و تجهيـزات، سـاخت، نصـب، بهـره بـرداري و واگـذاري         تامين مالي، مناقصه 

جهـت آبرســاني از سـد     BOTخط انتقال آب تصفيه خانه ، ايستگاه هاي پمپاژ و مخـازن بـه روش   

برنده شده است به شـرح زيـر    اخيراًردست اجرا و يا كارهايي كه كارهاي د ايالم به شهر ملكشاهي

هاي اجرايي پايه و رشـته مربـوط از نظـر مبلـغ و تعـداد كـار مجـاز         باشد و با آگاهي از ظرفيت مي

دردست اجرا، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را بـا  

 باشم. مبلغ تعيين شده دارا مي

           

 (به ميليون ريال مبالغ)    

 رشته كار نام پروژه ردیف
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد

مبلغ 

 قرارداد

مبلغ كاركرد 

 قرارداد

ظرفيت پایه 

 در رشته

مانده 

 ظرفيت

        

        

        

        

 

مسئوليت ريزي و نظارت راهبردي ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد,  چنانچه معاونت برنامه

تاخير در اجراي پروژه به عهده پيمانكار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات 

 گردد. ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي

 

 :تاریخ 

 :مجاز و تعهدآور یمضاا 


