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    :هدف -1

  .باشد مند جهت ارزیابی کیفی مشاوران می ایجاد سیستمی نظامهدف از تدوین این دستورالعمل  
  :دامنه کاربرد-2

بـرداري و دفتـر    ونت حفاظت و بهـره قراردادها، معاونت طرح و توسعه، معا دفتردامنه کاربرد این دستورالعمل، 
 .باشد می اردبیلمطالعات پایه منابع آب در شرکت آب منطقه اي 

  :شرح عملیات  -3
   نحوه ارزیابی کیفی مشاوران براساس آئین نامه خرید خدمات مشاوره  -3-1

ك مـورخ  2986ث/ 193542ه شماره بنحوه ارزیابی کیفی مشاوران براساس آئین نامه خرید خدمات مشاوره  
  :گیرد به شرح ذیل انجام می 1/10/1388

و نشانه جهت پیـدا کـردن قسـمت مـورد نظـر در زونکـن ارائـه        قراردادن فهرست مدارك ارائه شده :  1تذکر 
کلیـه   .از قرار دادن مدارك اضافی به غیر از سرفصل هـاي درخواسـتی اجتنـاب شـود    . باشد الزامی میمدارك 

  . مضا مجاز مهر و امضا شودبایست توسط صاحبان ا مدارك می
  : مدارك کلی

 آخرین روزنامه رسمی در خصوص صاحبان امضا  -مدارك ارسالی کارفرما                                -
 گواهی امضا صاحبان مجاز -                         گواهینامه صالحیت مشاور -
 و شماره تلفن دفتر مرکزي مشاور آدرس -                   فرم ظرفیت آماده به کار مشاور -

  ارزیابی کیفی و نحوه امتیازدهی به هر معیارمعیارهاي -3-2
  :باشد معیارهاي ازیابی کیفی به شرح زیر می

  معیارهاي ارزیابی کیفی):1(جدول
  درصد وزنی  معیار  ردیف

  25  کاري تجربه  1
  15  ارزیابی کارفرمایان قبلی  2
  40  ساختار سازمانی  3
  10  و نوآوريخالقیت   4
  10  بومی بودن  5
  100  جمع کل  6

  
  
  تجربه کاري -3-1-1

  :باشد، که به شرح زیر تعلق خواهد گرفت درصد امتیاز کل می 25کاري  تجربه امتیاز
امتیـاز   1(امتیاز جهت سابقه اخذ گواهینامه صالحیت خدمات مشـاوره   5 کاري شامل حداکثر امتیاز تجربه-1

  )به ازاي هر سال
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باشـد   امتیاز جهت کارهاي مشابه قبلی که طی پنج سال گذشته ابالغ یا خاتمه یافته است مـی  20کثر حدا-2

نسبت به تکمیـل جـداول و ارائـه مسـتندات      جهت کسب امتیازهاي فوق موظفند) مشاورین(گران که مناقصه
امتیازي به مشـاور   ارائه مستندات برابر مشخصات قید شده هیچبدیهی است در صورت عدم . ذیل اقدام نمایند

  .تعلق نخواهد گرفت
  ثبتی شرکت مشخصات):2(جدول

نام و نام خانوادگی   نام شرکت
  دارندگان امضاي مجاز

شماره و تاریخ صالحیت ماخوذه از 
  ریزي سازمان مدیریت و برنامه

شماره موبایل 
  مدیرعامل شرکت

شماره تلفن و 
  فاکس شرکت

          
  
  ضمائم -3-1-1-1

  :کاري ورد نیاز جهت کسب امتیاز تجربیو مدارك مضمایم 
  اساسنامه شرکت) کپی برابر اصل(مصدق-1
  آگهی تاسیس شرکت) کپی برابر اصل(مصدق -2
  آخرین آگهی تغییرات شرکت)  کپی برابر اصل(مصدق-3
کپی برابر اصل اولین گواهینامه (مشاوره داراي اعتبار  گواهینامه صالحیت خدمات )کپی برابر اصل(مصدق -4
  )اخذ صالحیت الحیت خدمات مشاوره در صورت تمدید، جهت تعیین سنواتص
  )برابر آخرین آگهی تغییرات(اصل گواهی امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت -5
  نامه ابالغ قراردادهاي قبلی شرکت به انضمام موافقتنامه قرارداد) کپی برابر اصل(مصدق-6
که مبلـغ  ) قراردادهاي جاري(رتحساب قراردادهاي قبلیدستور پرداخت آخرین صو )کپی برابر اصل(مصدق-7

  مصدق گواهی پیشرفت کار صادر شده توسط کارفرماکارکرد صراحتاً در آن ذکر شده باشد یا 
  قراردادهاي خاتمه یافته قبلینامه یا صورتجلسه خاتمه ) کپی برابر اصل(مصدق-8
  )در صورت وجود(دهاي قبلی ابالغیه افزایش حدود خدمات قراردا) کپی برابر اصل(مصدق-9

  :نحوه امتیازدهی
هیچ امتیازي به  )مدارك)کپی برابر اصل(یا عدم ارائه مصدق(گانه  فوق الذکر  در صورت عدم ارائه مدارك نه

  .باشد و اعتراضات بعدي مسموع نمیگر تعلق نخواهد گرفت  مناقصه
مناقصـه گـزار تحویـل شـود،     هی فرخوان به به مدارکی که پس از پایان وقت تعیین شده در دعوتنامه یا آگ

  .و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود گیرد هیچ امتیازي تعلق نمی
قراردادهاي خـود را ارائـه نمـوده و لـیکن مصـدق آخـرین      که مصدق ابالغیه و موافقتنامه گرانی  به مناقصه 

رائه ننمایند هیچ امتیازي تعلق کار صادره توسط کارفرماي خود خود را ا صورتحساب یا مصدق گواهی پیشرفت
  .گیرد نمی
افزایشات سنواتی جـدول حـق الزحمـه مبنـاي     گران مطابق میانگین  مبلغ کارکرد قراردادهاي قبلی مناقصه

منضم به دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال مبنـاي  
  .اهد شدقرارداد و سال ارزیابی، به روز خو
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هر کـار  (کار مشابه با موضوع خدمات درخواست در این ارزیابی 4گران به  کاري مناقصه حداکثر تجربه امتیاز
حداقل معادل مبلـغ  ) یا پس از اعمال افزایش حدود خدمات بعدي(که داراي مبلغ اولیه به روز شده ) امتیاز 5

ودن مبلـغ قـرارداد، امتیـاز مربوطـه بـه تناسـب بـه        برآورد این پروژه باشند تعلق میگیرد و در صورت کمتر ب
امتیـازي تعلـق نخواهـد    ) کـار مـذکور  4به غیـر از  (گران  به سایر کارهاي مناقصهگر اعطا خواهد شد و  مناقصه
  .گرفت
در . مرتـب نماینـد  ) 3(به صورت نزولی در جدول شماره گران موظفند قراردادهاي مورد نظر خود را  مناقصه

ترتیب نزولی مبالغ قراردادها مسئولیت عدم احتساب کارهاي با مبلغ بیشتر که بـه ترتیـب   صورت عدم رعایت 
چهار کار ردیف اول تا چهارم جدول بررسـی  اند به عهده مشاور مربوطه خواهد بود و صرفاً  در جدول قید نشده

  .دهی خواهد شد و امتیاز
  

  گران مشخصات قراردادهاي قبلی مناقصه:)3(جدول

  مبلغ قرارداد  نام پروژه
  کارفرما  میزان پیشرفت  تاریخ خاتمه  ریخ قراردادات  شماره قرارداد  )میلیون ریال(

مسئول 
مربوطه 
  کارفرما

  شماره تماس کارفرما

                  
                  

  ارزیابی کارفرمایان قبلی -3-2-2
یـا   100با امتیاز  )3(جدولهاي مندرج در  امتیاز کامل این بخش به شرط ارائه ارزیابی کارفرمایان قبلی پروژه

در صورتیکه ارزیابی کارفرمایان قبلـی بـه   . و بطور مساوي براي هر ارزیابی اعطا خواهد شد) خیلی خوب(عالی 
گـر   به مناقصـه  )بطور مساوي براي هر ارزیابی(امتیاز این بخش % 50مربوط نباشد حداکثر ) 3(کارهاي جدول

  .تعلق خواهد گرفت
  

  ه ارزیابی کارفرمایان قبلیامتیازدهی ب): 4(جدول

  ارزیابی کارفرمایان قبلی
  ----  75امتیاز کمتر از    85تا 75امتیاز    95تا 85امتیاز   100تا  95امتیاز

  خیلی ضعیف  ضعیف   متوسط   خوب   خیلی خوب/عالی
  ----  ----  امتیاز% 70  امتیاز% 90  امتیاز کامل  امتیاز محاسبه شده

 
  نیاز و مدارك مورد ضمائم-3-2-2-1
  
  ارزیابی کارفرمایان قبلی) کپی برابر اصل(مصدق-1
در حکم یک ارزیابی بـا درجـه    )3(مرتبط با قراردادهاي مندرج در جدول  نامه یا تقدیرنامه هر مورد تشویق-2

امتیـاز تعلـق   % 50) 3(و در صـورت عـدم ارتبـاط بـه قراردادهـاي جـدول        محسوب خواهد شد 100عالی یا 
  .گیرد می

  ختار سازمانیسا -3-2-3
  .گران اعطا خواهد شد ذیل به مناقصهباشد که به شرح  میکل از امتیاز % 40جمع امتیاز این معیار 
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 )تاپ چـارت (بایست یک نسخه ازساختار سازمانی گران جهت کسب امتیاز این ردیف می مناقصه -3-2-3-1

و شخص شده باشد، مهر و امضـا نمـوده   شرکت را که در آن نام کلیه واحدها و نحوه ارتباط فی مابین در آن م
 .جهت ارزیابی به کارفرما ارائه نمایند

  
کاري مورد نیاز بـراي ایـن    سابقهتعداد کارشناسان و مدارك تحصیلی و : کارکنان کلیدي پروژه -3-2-3-2

  :باشد پروژه به شرح جدول ذیل می
  کارکنان کلیدي): 5(جدول

ارائـه شـوند و در غیـر     )کپی برابـر اصـل  (ت بصورت مصدقبایس بخش می تمامی مدارك درخواستی در این
  .فاقد ارزش جهت ارزیابی خواهند بودصورت این
 و با ذکر نام و نام خانوادگی هـر فـرد تنظـیم و ارائـه     ) 5(جدول لیست کارکنان کلیدي پروژه دقیقاً مطابق

مدارك تحصـیلی و سـابقه کـار    به کارکنان مازاد بر نفرات مندرج در جدول مذکور و همچنین دارندگان . شود
  .غیر از مشخصات درخواستی مندرج کارفرما در جدول فوق هیچ امتیازي تعلق نخواهد گرفت

 گـر صـرفاً در سـمت     افراد معرفـی شـده توسـط مناقصـه    ، سابقه )5(جدولمنظور از سابقه کار مورد نیاز در
بطـور مثـال   (.امتیازي تعلق نخواهد گرفت باشد و به سایر سوابق با سمت متفاوت درخواستی در این پروژه می

بعنوان مدیر پروژه در سـایر  بایست حتماً گواهی سابقه کارهاي قبلی خود  سال سابقه کار می 10مدیر پروژه با 
  ).قراردادها را ارائه نماید

بایسـت لیسـت بیمـه نفـرات مـد نظـر خـود را بـه          مـی گران بمنظور کسب امتیاز کامل این بخـش   مناقصه
امتیاز هر فـرد بـه شـرط     %80گزار ارائه نماید در صورتیکه نفرات معرفی شده فاقد لیست بیمه باشند،  مناقصه

  .تعلق خواهد گرفت  ارائه قرارداد فی مابین مشاور و فرد مورد نظر به مناقصه
ر گـزا  هاي دولتی را بعنوان کارکنان کلیـدي خـود بـه مناقصـه     دانشگاهعلمی  تگران نمی توانند هیا مناقصه

  .معرفی نمایند
گر هر یک از مدارك درخواستی در این بند را به همان ترتیـب و مشخصـات اعـالم     در صورتیکه که مناقصه

سـوابق کـاري و سـایر     گزار تحویل ننماید و یا اقدام به معرفی افرادي فاقد مـدارك تحصـیلی،   اقصهشده به من
  .نخواهد گرفتد، هیچ امتیازي به ایشان تعلق مشخصات درخواست شده نمای

  خالقیت و نوآوري -3-2-4
انجـام  گواهی صادره توسط کارفرمایان قبلی بـا موضـوع   ) کپی برابر اصل(امتیاز کامل این بخش در صورت ارائه مصدق

گرانـی کـه فاقـد     به مناقصه )امتیاز5هر مورد (شود گر به ایشان اعطا می فقره فرآیند کامل مهندسی ارزش توسط مناقصه2
  .ی ارزش به شرح فوق باشند،هیچ امتیازي تعلق نخواهد گرفتگواهی مهندس

  تعداد  بقه کاريحداقل سا  مدرك تحصیلی  سمت در پروژه  ردیف
  1  10  لوژي یا آبیاري و زهکشیژئوکارشناس ارشد هیدرو  مدیر پروژه  1
  5  5  بیاري و زهکشی یا عمران آبکارشناسی آ  کارشناس  2
  3  5  کارشناسی زمین شناسی  کارشناس  3
  GIS 5  2کارشناسی آبیاري و زهکشی آشنا با   کارشناس  4
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  بومی بودن مشاور -3-2-5

گیرد که محل ثبت شرکت یا محـل صـدور گواهینامـه صـالحیت      امتیاز کامل این بخش به مشاورینی تعلق می
رائه مستندات مربوط بـه  سال گذشته داراي دفتر ثابت در سطح استان باشند، ا5بوده و یا طی حداقل  اردبیلایشان استان 

به مشاورینی که طی پنج سال گذشته حـداقل داراي پـنج قـرارداد    . باشد وجود دفتر استانی جهت اعطاي امتیاز الزامی می
) کپی برابـر اصـل  (خاتمه یافته یا در دست اجراي مرتبط با عملیات این پروژه در سطح استان باشند، به شرط ارائه مصدق

امتیاز این بخش تعلق خواهد گرفت و در صورت وجود کارهاي کمتر از پنج % 30قراردادهاي مذکور ابالغیه و موافقتنامه 
 .مورد، امتیاز یاد شده به تناسب تعداد کار، کاهش خواهد یافت


