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  گزارش شناخت -فصل اول
  كليات-۱
  مقدمه - ۱-۱

  

زمينه از قبيل موقعيت و مشخصات  مجموعه حاضر تنها براي ارائه يك سري اطالعات پيش  

تمام تالش براي آن بوده تا اطالعات اساسي و مفيد . باشد طرح براي آمادگي در مناقصه مي

تواند كامل باشد اما بهترين اطالعات را ارائه  هر چند لزوما اين مجموعه نمي. آوري و ارائه گردد جمع

شرايط موجود در نقاط مختلف را كه در طول بررسي طرح به عمل آمده و امكان مواجهه با آن و 

گيري كه از اطالعات  مسئوليت هرگونه تغيير، تحريف، كاهش يا نتيجه. دهد وجود دارد، انعكاس مي

  . باشد انجام گيرد متوجه متقاضيان مي

  
  اطالعات كلي -۱-۲

  

  

  

  

  

  
  

  طرحمشخصات اقليمي منطقه  -۱-۳
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  كارهاي موضوع پيمان - ۱-۴

  

  :باشد هاي زير مي موضوع اين پيمان شامل عمليات اجرايي قسمت
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  استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران -فصل دوم
  فراخوان -۲
  موضوع فراخوان و منابع مالي -۲-۱

  

در نظـر دارد    شـود،  ناميـده مـي  » كارفرمـا «كـه بعـد از ايـن     اردبيـل اي  شركت آب منطقـه 

در اسـتان  نـ يمنابع آب شبکه خـدا آفر  نيتام طرحهاي ذيصالح و واجد شرايط را در خصوص  شركت

منابع مالي اين طرح از طريق اعتبـارات عمرانـي و توسـط كارفرمـا     . دعوت به همكاري نمايد اردبيل

  .تامين خواهد شد

  
  بندي  زمان برنامه  -۲-۲

  

            

  

  
  دريافت مدارك ارزيابي -۲-۳

  

اسناد ارزيابي را با معرفي نماينـده بـه صـورت كتبـي از بـه آدرس زيـر        متقاضيان ذيصالح، 

  .دريافت خواهند نمود

  

  

  .اشاره شود                           در درخواست بايستي دقيقاً

  .باشد قابل ارائه مي) غير قابل برگشت(ريال                     ت مبلغ اسناد ارزيابي در قبال پرداخ

  
  شرايط ارزيابي -۲-۴

  

داوطلب در ارزيابي بايد اسناد و مدارك خود را در يك پاكت سربسته به ترتيب بنـدهاي بعـدي   -الف

تسليم ) اردبيلاي  امور قراردادهاي شركت آب منطقه(گزار  تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه
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كننده و تاريخ تسليم مـدارك نوشـته    نشاني شركت ،الذكر بايد موضوع كار، نامروي پاكت فوق. نمايد

  .گزار تسليم گردد شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي تاريخ وصول به دستگاه مناقصه

است كه در داخل پاكت اشـاره   ۴-۲منظور از اسناد ارزيابي، تمام اسناد و مدارك مشروح در بند  -ب

  .شوند شده، قرار داده مي

  :مداركي كه بايد در پاكت ارزيابي قرار داده شود شامل دو قسمت است-پ

در گـزار   اين قسمت از پاكت شامل اسناد و مداركي است كه از طـرف دسـتگاه مناقصـه   : قسمت اول

كنندگان در مناقصه قرار داده شده و بايد بدون درج هيچگونه مطلب و عددي بـه مهـر    اختيار شركت

  :كننده برسد و شامل موارد زير است و امضا مجاز پيمانكار شركت

 نامه اصل دعوت -

 اصل اسناد ارزيابي كيفي -

 .باشدهر نوع ضمائم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما و مهندس مشاور ارسال شده  -

 ).از قبيل هرگونه تغييرات در بخشي از اسناد ارزيابي و غيره(

كننده تهيه خواهد كرد و بايد همراه  اين قسمت از پاكت شامل مداركي است كه شركت: قسمت دوم

  :داخل پاكت قرار داده شود و مشتمل بر موارد زير است اولبا قسمت 

 )مانكارپي(نامه احراز صالحيت و كد احراز صالحيت  گواهي -

 )پيمانكار(بندي و احراز صالحيت  امتياز صالحيت، براساس آخرين محاسبه رتبه -

 هاي تكميل شده به همراه مدارك و مستندات درخواست شده جداول و فرم -

ذكر شده بدون هيچگونـه   ۴-۲كننده بايد تمام اسناد و مدارك ارزيابي كيفي را كه در بند  شركت-ت

شرط در آن، تنظيم و حسـب مـورد تكميـل و مهـر و امضـا نمـوده و بـه        تغيير، حذف و يا قراردادن 

مجـاز پيمانكـار باشـند    راق و مـداركي كـه فاقـد مهـر و امضـا      او. گزار تسليم نمايـد  دستگاه مناقصه

به اين ترتيب، اگر ايـن فقـدان در مـدارك مربـوط بـه احـراز صـالحيت        . گردنديكن تلقي مي لم كان

باشـد، امتيـاز   ) امتيـازآور (دور ارزيابي خارج و چنانچه در ساير مـدارك   پيمانكار باشد، وي به كلي از

خوردگي در اسـناد يـا ارائـه آنهـا بـه       در صورت وجود خدشه، نقص و يا قلم. مربوط حذف خواهد شد
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صورت مشروط، مـبهم و يـا بـرخالف شـرايط ارزيـابي باشـد، آن مـدارك مـردود اسـت و عينـاً بـه            

اعـالم   کشـور  يزيـ ت و برنامـه ر يريسازمان مـد نام اين پيمانكاران به . گرددكننده مسترد مي شركت

  .شود تا اقدام الزم در مورد آنها به عمل آيد مي

هر يك از پيمانكاران كه نسبت به مفهوم اسناد ارزيابي ابهامي داشته  باشند، بايد مراتب را كتباً  -ث

  .به مهندس مشاور اطالع دهند و تقاضاي توضيح كتبي نمايند

هرگونه توضيح يا تجديدنظر يا حذف و اضافه نمودن در اسناد ارزيابي و نحوه تغيير و تسليم آنهـا،  -ج

  .كتباً از سوي مهندس مشاور اعالم و جزء اسناد و مدارك ارزيابي منظور خواهد شد

گزار حق تغيير، اصالح يا تجديد نظر در اسناد را قبل از انقضـاي مهلـت تسـليم مـدارك      مناقصه -چ

در . شـود دارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتـب بـه پيمانكـاران ابـالغ مـي     اي خود محفوظ ميبر

كننـده حـق دارد تقاضـاي     صورتيكه مداركي قبل از ابالغ مراتب مزبـور تسـليم شـده باشـد شـركت     

  .استرداد آن را بنمايد

كميته فني بازرگاني، اسناد ارزيابي را كه توسـط پيمانكـاران تكميـل و در موعـد مقـرر تحويـل        -ح

بـه ازاي هـر   ) ۱۰۰(گرديده است را با توجه به امتياز هر يك از عوامل و براي هر پيمانكار بـه مأخـذ   

بـراي  و امتياز كسـب شـده   )ai(برابر مجموع حاصلضرب وزني ) (امتياز كل . كندمعيار محاسبه مي

امتيـاز   دوپيمانكاراني كه اين . امتياز كل الزامي است% ۷۰كسب حداقل   . خواهد بود) bi(هر معيار 

  .را به دست آورده باشند براي شركت در مناقصه و خريد اسناد مناقصه دعوت خواهند شد

휌 =
∑ 푎푖푏푖
∑ 푎푖

 

ران منضم شده به اين اسـناد  هيأت وزي ۱۶/۷/۸۵هـ مورخ ۳۳۵۶۰ت /۸۴۱۳۶نامه شماره  تصويب -خ

  .گردد و در صورت تناقض طبق مصوبه مذكور عمل خواهد شدتلقي مي

جهت سهولت در بررسي اسناد و مدارك و ضايع نشدن حق پيمانكاران صـرفاً جـداول و يـا     -توضيح

  .هاي مربوطه گرددهاي ارايه شده عيناً تايپ و مدارك درخواستي، پيوست جداول و يا فرم فرم

  



  
  
  
  
  
٦ 

  

  معيارها و روش ارزيابي -۲-۵
  

  .باشد كارفرما در قبول يا رد درخواست متقاضيان آزاد مي -الف

  . اند اعالم خواهد شد هايي كه مورد ارزيابي قرار گرفته در زمان مناسب نتايج ارزيابي شركت -ب

  . باشد مي) ۱-۲(معيار ارزيابي به شرح جدول شماره  -پ
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  معيارهاي ارزيابي  -)۱-۲(جدول شماره 
  امتياز  شرح  رديف

  ۲۵  )سابقه اجرائي(تجربه   ۱

  ۱۰  حسن سابقه در كارهاي قبلي  ۲

  ۲۵  توان مالي  ۳

  ۲۰  توان تجهيزاتي  ۴

  ۲۰  توان فني و برنامه ريزي  ۵

  ۱۰۰  جمع
  

  

امتيازدهي به هر جداول پيوست شامل معيارهاي ارزيابي كيفي، ضريب وزني معيارها و نحوه  -

  .باشد يك ازمعيارها مي

كنندگان از معيارهاي ارزيابي و نحوه سنجش امتيازات  جداول پيوست جهت اطالع شركت -

  .بوده و درج هيچگونه مطلبي در آنها مجاز نيست

كننده با توجه به مباني سنجش امتيازات مشخص شده در اين بند و براساس  شركت -

هاي ارائه شده و جداول اطالعاتي را  تشخيص خود، جداول و يا فرمها و امكانات و به  توانايي

  .تكميل و ارائه خواهد كرد

و بدون نياز به دستور مهندس مشاور، موظف به تامين  اجرابديهي است پيمانكار در زمان  -

  .باشد مي) به عنوان حداقل(ها و جداول اطالعاتي  موارد درج شده در فرم

  

اند به  اي مشاركتي كه براساس معيارهاي مندرج در اسناد، ارزيابي شدهه ها و شركت كليه شركت-ت

  .مناقصه دعوت خواهند شد

  ارزيابي براساس برخورداري حداقل متقاضـي از مـوارد منـدرج از قبيـل سـابقه، تجـارب كـاري،       -ث

هاي تجهيزاتي، دانش فني، توان مـديريتي، وضـعيت پرسـنلي و موقعيـت مـالي و همچنـين        قابليت

  . باشد هاي مطروحه مي نامه ل جداول و پرسشتكمي
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پذيرش يا عدم پذيرش مدارك متقاضيان در صورت وجود نواقص جزيـي بـه نحـوي كـه در     

تجارب و منابع پيمانكاران جزء يـا فرعـي در   . اجراء پيمان ايجاد اشكال نكند در اختيار كارفرما است

  .شودشرايط ارزيابي كيفي متقاضي لحاظ مي
  )سابقه اجرايي(تجربه معيار  -ج

  
  )۲۵ضريب وزني ( سال گذشته  ۵طي ) سابقه اجرايي(زيرمعيارهاي تجربه  -)۲-۲(جدول شماره 

  امتياز  شرايط كار  معيارهاي ارجاع كار  رديف

  ۵  حداقل يك كار  سدسازيتجربه در كارهاي   ۱

  ۵  حداقل يك كار  سد انحرافهاي  سابقه كار اجرايي در طرح  ۲

  ۴۵  حداقل يك كار  در شبكه اصلي آبياري و زهكشيسابقه كار اجرايي   ۳

  ۲۰  حداقل دو كار  هاي آبياري و زهكشي فرعي شبكهسابقه كار اجرايي در   ۴

  ۱۰  حداقل دو كار  هاي آبي ساير طرحسابقه كار اجرايي در   ۵

  ۱۰  حداقل يك كار  راهسازي و جاده سرويس كانالتجربه اجرايي   ۶

  ۵  حداقل يك كار  ها رودخانهتثبيت   ۷

  ۱۰۰  جمع

  

سابقه اجرايي بايستي با ارائه تصوير پيمان و ارائه صورتجلسه تحويل موقت و يا آخرين صورتوضـعيت  

  .پرداختي تأييد شده كارفرما همراه باشد

  .كليه مدارك ارائه شده بايد رونوشت برابر اصل باشد

ضميمه ) موضوع پيمان به همراه مستندات(شماره تلفن و مقام مطلع دستگاه كارفرمايي  ،نشاني ،نام

  .گردد
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  معيار حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه -چ
  

  )۱۰ضريب وزني (زيرمعيارهاي حسن سابقه دركارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه   -)۳-۲(جدول شماره 
  امتياز  حداقل مورد نياز  شرح  رديف

۱  

ريـزي   شاخص ارزشيابي از سـازمان مـديريت و برنامـه   

ــور  ــوع تب(كش ــره موض ــويب ۱۰ص ــماره   تص ــه ش نام
  ۱۱/۲/۸۱مورخ  ۲۳۲۵۱ت/۴۸۰۱۳

  ۶۰  به باال ۷۰شاخص ارزشيابي  حداقل 

۲  
حسن انجام كار در كارهاي انجام شده در پنج سال 

  )زمان+ هزينه (گذشته 
هاي انجام تاييديهنامه يا  نامه يا تشويق رضايت

  كارهاي مهندسي ارزش 
۲۰  

  ۲۰  -  عدم نارضايتي كارفرما و مشاور  ۳

  ۱۰۰  كل جمع

  

  .شود متناسباً از حداكثر امتياز كسر مي ۶۰تا  ۷۰شاخص ارزشيابي كمتر از : تبصره

  :مدارك و مستندات الزم

  .گواهي شاخص ارزشيابي ضميمه شود -

 .هاي صادره ضميمه گردد گواهي تاييديه -

 
  ار توان ماليمعي  -ح

  
  )۲۵ضريب وزني (زيرمعيارهاي توان مالي  -)۴-۲(جدول شماره 

  امتياز  مقدار  شرح  رديف

  ۱۰۰  معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد مناقصه  پنجاه برابر ميزان ماليات متوسط ساليانه پرداخت شده  ۱

  ۱۰۰  مبلغ برآورد مناقصه معادل يا بيشتر از  هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده  ۲

  ۱۰۰  معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد مناقصه  سه برابر درآمد ناخالص ساليانه  ۳

  ۱۰۰  معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد مناقصه  پنج برابر دارايي هاي ثابت شركت  ۴

  ۱۰۰  مناقصهمعادل يا بيشتر از مبلغ برآورد   ميزان اعتبار اخذ شده از سوي موسسات مالي معتبر  ۵
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  ۱۰۰  جمع

  

  

در صورتيكه باالترين عدد محاسبه شده مبلغ فوق، كمتر از مبلغ مناقصه باشد امتيـاز مـالي   

دهنده توان  خود به تنهايي نشان) ۴-۲(هاي جدول شماره  هر يك از رديف. يابد به تناسب كاهش مي

  . كافي است) ۱۰۰(لذا ارائه يكي از بندهاي فوق براي كسب امتياز كامل . مالي متقاضي است

ارايـه  ) ۱۰۰(هـا را بـراي كسـب امتيـاز كامـل       تواند مدارك يكي از رديف اضي به اختيار خود ميمتق

  . نمايد

  :مستندات و مدارك الزم

  .باشد كه باالترين رقم را دارا مي) و سال جاري سال گذشته ۵مربوط به (از موارد ذيل 

  و سال جاري سال گذشته ۵اظهارنامه مالياتي 

  الحساب اعي قطعي يا عليمبالغ بيمه تامين اجتم

  هاي قطعي يا موقت صورتحساب

  هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي  دارايي

  تاييد اعتبار از سوي بانك
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  معيار توان تجهيزاتي -خ
  )۲۰ضريب وزني (آالت  زيرمعيارهاي توان تجهيزاتي و ماشين -)۵-۲(جدول شماره 

  شرح  رديف
  تعداد مورد نياز

  )دستگاه(
  امتياز

 ٨  دستگاه ٨  بلدوزر   ۱

  ٨  دستگاه ١٠  مكانيكي چرخ زنجيري از نوع دكل بلند  بيل  ۲

  ٨  دستگاه ١٠  مكانيكي چرخ الستيكي از نوع دكل بلند   بيل  ۳

  ٦  دستگاه ٨  لودر   ۴

  ١٥  دستگاه ٥٠  كاميون كمپرسي   ۵

  ٤  دستگاه ٥  گريدر   ۶

  ٢  دستگاه  ١  دراگ الين  ۷

  ٣  دستگاه ٦  غلتك ويبره   ۸

  ١.٥  دستگاه ٣  غلتك ساده   ۹

  ١٠  دستگاه٢  ساز مركزي  بتن  ۱۰

  ٥  دستگاه١٠  تراك ميكسر   ۱۱

  ٢  دستگاه ١٠  ويبراتور   ۱۲

  ١٠  دستگاه ٢  شكن  دستگاه سنگ  ۱۳

  ٢  دستگاه ٤  تن  ٢٠جرثقيل   ۱۴

  ١.٥  دستگاه٦  تانكر آبپاش   ۱۵

  ١  دستگاه ٢  ليتر  ٣٠٠٠٠تانكر ثابت سوخت ذخيره   ۱۶

  ١  دستگاه ٢  ليتر  ٥٠٠٠تانكر سوخت   ۱۷

  ١.٥  دستگاه ٣  كيلو ولت آمپر ١٥٠موتور برق ديزل   ۱۸

  ١  دستگاه ١٠  موتور جوش   ۱۹

  ١.٥  دستگاه ٦  تلمبه موتوري  ۲۰

  ٢  دستگاه١٠  وانت نيسان   ۲۱

  ٢  دستگاه ١٠  خودرو سبك   ۲۲

  ١  دستگاه ٢  كمپرسور  ۲۳
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  ١  دستگاه ٢  پمپ بتن  ۲۴

  ٢  دستگاه٨  ژئوممبرانجوش   ۲۵

  ۱۰۰  جمع

  

  توضيح

  ســـازي مركـــزي و تاسيســـات مربوطـــه بـــه  انـــدازي بـــتن راه قابليـــت بايـــد حـــداقل) ژنراتـــور(موتـــور بـــرق 
  . كارگاه را در زمان قطع برق داشته باشد

  

  .انضمام مستندات مربوطه بايستي تكميل و ارائه گردده ب) ۱۴-۲(جدول شماره 

نامـه يـا كپـي     آالت،كپي اجاره عبارتند از كپي فاكتور فروش يا كپي سند دستگاه و ماشينمستندات 

سـال   ۵امتياز به ماشين آالت کمتر از ( .پيش فاكتور در حال خريد دستگاه كه بايستي پيوست گردد

  )عمر مفيد تعلق خواهد گرفت

  .آالت بايد فتوكپي برابر اصل باشد كليه اسناد مالكيت ماشين

  .گيردامتياز تعلق مي% ۳۰اي آالت اجاره ماشينبه 
  ريزي معيار توان فني و برنامه -د
  معيار توان فني -۱-د

  )۱۰ضريب وزني (زيرمعيارهاي توان فني -)۶-۲(جدول شماره 
  امتياز  حداقل سابقه كار  تعداد  حداقل مدرك تحصيلي  سمت در كارگاه  رديف

  ۱۰  سال ۲۰بيش از   ۱  سيويل -ليسانس عمران فوق  سرپرست كارگاه  ۱

  دفتر فنيمدير   ۲
   -عمران آب -ليسانس عمران فوق

  هاي هيدورليكي سازه -خاك و پي - سيويل
  ۸  سال ۲۰بيش از   ۱

  ۵  سال ۲۰-۱۰  ۲  و آبياري ليسانس سيويل  دفتر فني  ۳

  ۴  سال ۲۰-۱۰  ۲  عمران -ليسانس سيويل  كارشناس عمليات خاكي  ۴

۵  
درو يکارشناس ه

  کاليمکان
  ۳  سال ۲۰-۱۰  ۱  کيسانس مکانيل

  ۵  سال ۲۰-۱۰  ۲  ليسانس سيويل  كارشناس كارهاي بتني  ۶
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  ۵  سال ۲۰-۱۵  ۲  ديپلم سيويل فوق  كاردان عمليات خاكي  ۷

  ۴  سال ۲۰-۱۵  ۴  ديپلم سيويل فوق  كاردان عمليات بتن  ۸

  ۴  سال ۲۰-۱۰  ۴  بردار ليسانس نقشه  بردار نقشه  ۹

  ۲  -  ۵  -  ساير  ۱۰

  ۵۰  جمع 

  

  .بايستي به همراه مدارك مورد نياز پيوست گردد) ۱۵-۲(جدول شماره 

باشد كه بايسـتي پيوسـت    مستندات كپي مدارك تحصيلي مورد نياز براي هر شخص معرفي شده مي

  .گردد) ۱۵-۲(جدول شماره 

  .كليه مدارك بايد رونوشت برابر اصل باشد
 

  توان برنامه ريزي -۲-د

  
  )درصد ۱۰ضريب وزني (ريزي  توان برنامه هايمعيار -)۷-۲(شماره  جدول

  امتياز  شرح  رديف

  ۱۵  ريزيتوان برنامه  ۱

۲  

كار
مان

 پي
تي

يال
شك

ر ت
ختا

سا
  

  
  ۲  داشتن واحد كنترل  ۱

  ۴  داشتن واحد كنترل كيفيت مصالح و توليدات  ۲

  ۱  داشتن واحد متره و برآورد  ۳

  ۵  داشتن واحد دفتر فني  ۴

  ۱  داشتن واحد پشتيباني  ۵

  ۳  داشتن واحد مالي  ۶

  ۲  مديريت كيفيت برتر  ۷

  ۲  روش اجراي پروژه  ۸

۲۰  

  ۱۵  سوابق هيئت مديره و مديرعامل  ۳

  ۵۰  جمع 
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سـال گذشـته امتيـاز     ۵در صورت نداشتن تـاخير غيـر مجـاز تـا تحويـل موقـت در دو پـروژه طـي         

بنـدي   درصـد انحـراف از برنامـه زمـان     ۱۰بـه ازاي هـر   . گيـرد  به پيمانكار تعلـق مـي   ۱كامل رديف 

  .  گردد امتياز كسر مي ۱۰
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  دستورالعمل براي متقاضيان و نحوه تحويل اسناد ارزيابي -۲-۶
  

   : نام طرح

  اردبيلاي  شركت آب منطقه: كارفرما

     : مهندس مشاور

  اسناد بايستي به صورت مهر و امضا شده و ممهور و به طريق دستي يا پست سفارشي

  امور قراردادها  -اردبيلاي  شركت آب منطقه - ميدان ارتش -اردبيل: به آدرس

  . تحويل گردد ۰۴۵-۳۳۷۱۰۰۰۱: تلفن

  . باشد مي                            طرح ضمناً قيد گردد كه درخواست براي شركت در ارزيابي   

  . باشد مي) نوبت دوم يخ آگهياز تار(روز  ۱۵مدت زمان تحويل اسناد و مدارك تكميل شده 

  .ً مشخص گردد نام و آدرس پستي متقاضي بايستي بر روي پاكت دقيقا

  .فارسي باشد  اي ارزيابي كليه پيمانكاران متقاضي بايستي به زبانتمامي اطالعات درخواستي بر

نقصان و كاستي و عدم ارسال به موقع اطالعات از سوي متقاضيان در پذيرش و يا عدم پذيرش وي 

  .تاثير مستقيم دارد

پيمانكار بايستي سئواالت مربوطه را به صورت كتبي با شركت مهندسي منابع آب و خاك مطرح 

  . نمايد

  
  اطالعات به هنگام شده -۲-۷

  

به منظور تاييد معيارهاي صالحيت و اطالعـات ارسـالي، متقاضـي بايسـتي كليـه اطالعـات         

اگر متقاضي در زمان ارايه . بهنگام شده را براي ارزيابي ارائه دهد و شرايط الزم را همواره حفظ نمايد

باشد به پيشنهاد متقاضي ترتيـب اثـر   پيشنهاد حداقل شرايط الزم براي شركت در مناقصه را نداشته 

  .داده نخواهد شد
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  ضوابط كلي -۲-۸
  

  . باشد هر متقاضي ذيصالح فقط مجاز به ارايه يك پيشنهاد در اين مناقصه مي -الف

  :دارد كارفرما حقوق زير را براي خود محفوظ مي -ب

در اين صـورت  . انجام دهدتواند در مبلغ و حدود پيمان مورد مناقصه، اصالحاتي را  كارفرما مي -

ا بـرآورده سـازند   پيمان مورد مناقصه بين متقاضيان ذيصالح كه شرايط پيمان اصـالح شـده ر  

  گردد برگزار مي

  عدم پذيرش هر درخواستي پذيرش يا -

  ها لغو روند ارزيابي و عودت تمامي درخواست -

  .ي نداردكارفرما هيچگونه مسئوليت يا الزامي در خصوص اعالم موارد فوق به متقاض

  
  هاي اطالعاتينحوه تكميل و ارائه جداول و فرم -۲-۹

  

پيمانكار جهت شركت در ارزيابي كيفي كار بايد اطالعات مورد نيـاز را بسـته بـه مـورد، بـه      

در .هاي ارائـه شـده در ايـن قسـمت تنظـيم و ارائـه نمايـد       صورت تشريحي يا مطابق جداول و نمونه

پيمانكار خواسته شده، وي بايد مدارك تعيين شده را ضميمه جـدول و  مواردي كه ارائه مستندات از 

همچنين پيمانكار بايد كليه مستندات و مدارك مثبتي را كه ارائـه  . نمايد) تكميل شده(فرم مربوطه 

آنها همراه اسناد ارزيابي خواسته نشده است، در دسترس داشته باشد و درصـورت نيـاز كميتـه فنـي     

  .ت از زمان درخواست، آنها را به كميته تسليم كندساع ۲۴بازرگاني ظرف 

اطالعات مورد نظر براساس معيارهاي تعيـين شـده بـراي ارجـاع كـار تنظـيم گرديـده كـه         

فهرست اين معيارها همراه با ضريب وزني مربوطه و سقف امتياز در نظر گرفتـه شـده بـراي آنهـا در     

  مـاده » ج«نامـه اجرايـي بنـد     كـه آيـين   باشـند  متقاضيان موظف مي. بخش مربوطه آورده شده است

  .رگزاري مناقصات را رعايت نمايندقانون ب ۱۲

  

  توضيحات
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هـاي مربوطـه ضـروري    ها در محلدرج تاريخ تكميل فرم و نام شركت در همه جداول و فرم -

 .است

ايـن نـام فقـط كلمـه     . مرقوم گردد" نام شركت"ها نام شركت در جلوي عبارت  در كليه برگ -

باشد و از ذكر جمالتي مثل مهندس، سـاختماني،  اصلي مربوط به نام شركت مي اختصاري يا

 .نظاير آن همراه با نام خودداري شود... تأسيساتي و 

 .برداري شود هاي ارائه شده كپيدر صورت نياز به نسخ اضافي، از جداول و فرم -

. نمـوده و مرقـوم گـردد   ارقام كمتر از ميليون ريال را گرد . مبالغ به ميليون ريال نوشته شود -

 .واحد منظور شود ۵/۰صفر و باالتر از  ۵/۰هاي تا  براي گرد نمودن رقم

مـورد ارزيـابي    کشور يزيت و برنامه ريريسازمان مدنامه احراز صالحيت  مدارك فاقد گواهي -

 .قرار نخواهد گرفت

از اوراق فاقـد   هريك. كليه مدارك تحويلي بايد به مهر و امضا مجاز و تعهدآور پيمانكار برسد -

 .مهر و امضا مردود است و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت

هاي پيوست ارائه شوند و چنانچه پيمانكار مايل به ارائه  اطالعات بايد منطبق با جداول و فرم -

هاي پيوست تهيه  ها را عيناً مطابق فرم بايد جداول و فرم. اطالعات به صورت تايپ شده باشد

 .نمايد

نظـر   آالت، نيروي انساني و نظاير آن، موارد تخصيص يافتـه بـه طـرح مـد     ماشيندر خصوص  -

 .باشد و كل پتانسيل شركت امتيازي نخواهد داشت مي

هـا مطابقـت   گيري مستندات بايد با ترتيب درج موارد مربـوط در جـداول و فـرم   ترتيب قرار -

 .داشته باشد

معيارهـاي ارزيـابي، از آن معيـار     در صورت عدم ارائه مستندات خواسته شده در هر مـورد از  -

لـذا ضـروري اسـت پيمانكـار از درج مـوارد فاقـد       . امتيازي به پيمانكار تعلق نخواهد گرفـت 

 .مستندات تعيين شده خوداري نمايد
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نمايد، مسئول و  هاي اطالعاتي درج و ارائه مي پيمانكار نسبت به مواردي كه در جداول و فرم -

بـه عنـوان   (هـاي يـاد شـده     وي موظف به تأمين موارد مندرج در جداول و فرم. متعهد است

اما اين امر از مسئوليت وي در تأمين نيازهاي مازاد بر آنچه در اين جـداول  . است) هاحداقل

 .كاهدآمده، در طول اجراي طرح و بنا به تشخيص مهندس ناظر نميها  و فرم

  كميتـه ) حتي يـك مـورد  (در صورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده توسط متقاضيان  -

 .باشدفني بازرگاني مجاز به حذف متقاضي از شركت در مناقصه مي

 . مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد -

الزم است كليه مستندات خواسته شده پيوست جـداول  جهت سهولت در بررسي و ارزشيابي  -

  .دار باشدهاي مربوطه داراي روكش عنوان و فرم
  اطالعات كلي براي متقاضيان -١-٩-٢

  : محل ثبت            : نام شركت

  : تاريخ ثبت            : شماره ثبت

  : سرمايه پرداخت شده          : سرمايه ثبت شده

  : گروه رشته كاري

  ): ق اساسنامهطب(موضوع فعاليت شركت 

  :گواهي احراز صالحيت و كد احراز صالحيت

  : ظرفيت مجاز باقيمانده از نظر تعداد كار رشته موضوع كار

  : بندي و احراز صالحيت امتياز صالحيت براساس آخرين رتبه

  : نشاني قانوني شركت

  : شماره تلفن و شماره نمابر ،كد پستي

  
  ره و سهامداران مشخصات اعضا هيات مدي -)٨-٢(جدول شماره 

  سمت   رديف
نام و نام 
  خانوادگي

مدرك و رشته 
  تحصيلي

تاريخ اخذ 
  مدرك 

  درصد سهام
تاريخ ورود به 

  شركت 
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            مدير عامل   ١

            رئيس هيئت مديره   ٢

            نايب رئيس هيئت مديره   ٣

            عضو هيئت مديره   ٤

            عضو هيئت مديره   ٥

            سهامداران  ٦
  

  

يك نسخه از اساسنامه و روزنامه رسمي مربوط به تاسيس شركت و تغييرات بعدي به ضميمه ارسال 

  . شود

 . فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي اعضا هيات مديره و ساير سهامداران به ضميمه ارسال شود

 . شود بندي پيمانكار به ضميمه ارسال  نامه احراز صالحيت و رتبه گواهي

  خالصه سوابق كاري اعضا هيئت مديره شركت و سهامداران -)٩-٢(جدول شماره 

  خالصه سوابق كاري

  نام كارفرما  نوع و فعاليت كاري  سمت   تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  نام نام خانوادگي 

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 .مورد نياز تكثير گرددچنانچه اين برگ براي درج اطالعات كافي نيست به تعداد 

 .الذكر ارايه گردد فتوكپي سوابق كاري فوق
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  هاي منعقده در پنج سال اخير  پيمان -)١٠-٢(جدول شماره 

موضوع 
  پيمان

  مبلغ پيمان
  )ريال(

تاريخ شروع 
  قرارداد

تاريخ خاتمه 
  قرارداد

تاريخ تحويل 
  موقت

نام 
  كارفرما

نام 
  مشاور

مدت 
  پيمان

  مالحظات

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

ارزشيابي  نامه خاتمه پيمان مربوطه براي هيهاي منعقده به انضمام گوا ارايه فتوكپي مصدق پيمان

  . باشد ضروري مي

ها ارائه  پرداخت پيمان پيش و هاي بانكي مربوط به شركت در مناقصه، انجام تعهدات نامه كپي ضمانت

 . گردد

 تصوير صورتجلسه تحويل موقت يا قطعي براي كارهاي پايان يافته

  وضعيت موقت يا قطعي تأييد شده توسط كارفرما تصوير نامه تأييد آخرين صورت
  

  ) حاضر(هاي جاري  مشخصات پيمان-)١١-٢(جدول شماره 

  مالحظات  تاريخ اتمام   موقعيت   ) ريال(مبلغ   مشاور   كارفرما  نام پيمان   رديف
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  .مدارك و مستندات ارائه گردد
  هاي مهم  صورت اسامي كاركنان كليدي در كارگاه -)١٢-٢(جدول شماره 

  نام و نام خانوادگي
نوع مدرك و رشته 

  تحصيلي
  تاريخ اخذ مدرك

تاريخ همكاري با 
  آن شركت

سوابق كاري در خارج 
  از آن شركت

  سمت در شركت

            

            

            

            

            

            

            

            

  

اطالعات مندرج در جدول فوق وقتي معتبر است كه فتوكپي مصدق ليست بيمه تامين اجتماعي با 

اصل گواهي سازمان تامين اجتماعي و همچنين كپي آخرين مدرك تحصيلي و گواهي سوابق كاري 

  . افراد مذكور ضميمه اين جدول گردد

در صورتيكه اين جدول جهت درج اطالعات كافي نيست، اطالعات اضافي مربوط به اين جدول را در 

 . هاي جداگانه درج و ضميمه اين جدول گردد برگ
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  ها جزئيات پيمان -۲-۹-۲
  

  .براي هر پيمان از يك صفحه جداگانه استفاده كنيد

  
  جزئيات پيمان -)۱۳-۲(جدول شماره 

۱  

  شماره پيمان

  نام پيمان 

  كشور 

  نام كارفرما  ۲

  آدرس كارفرما  ۳

  نام مشاور   ۴

  آدرس مشاور   ۵

  نوع كار   ۶

 همكاري مشترك     پيمانكار جز  قرارداد انحصاري   ۷

۸  
مشخص شده در اتمام قرارداد يا در تـاريخ ارائـه پيشـنهاد در مـورد قراردادهـاي      (ارزش كل قرارداد 

  )جاري

  )                               ايران -ريال (مبلغ  

  تاريخ ابالغ   ۹

  تاريخ تكميل   ۱۰

۱۱  
  )سال و ماه(طول مدت قرارداد

  ...................................سال....................................                                         ماه

  )در صورت وجود(شرايط ويژه   ۱۲

  

نامه خاتمه پيمان مربوطه و براي          هاي منعقده به انضمام گواهي ارايه فتوكپي مصدق پيمان

  . باشد ارزشيابي ضروري مي
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پيش پرداخت در  به شركت در مناقصه، انجام تعهدات وهاي بانكي مربوط  نامه چنانچه كپي ضمانت

  .دست است ارائه گردد
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  زات پيمانكار يتجهآالت و  ماشين  -)۱۴-۲(جدول شماره 

  تعداد  مدل  مارك   آالت و تجهيزات  ماشين  رديف
  نحوه تامين 

  مالحظات 
  استيجاري  تمليكي

              بلدوزر   ۱

              مكانيكي چرخ زنجيري از نوع دكل بلند  بيل  ۲

              مكانيكي چرخ الستيكي از نوع دكل بلند   بيل  ۳

              لودر   ۴

              كاميون كمپرسي   ۵

              گريدر   ۶

              دراگ الين  ۷

              غلتك ويبره   ۸

              غلتك ساده   ۹

              ساز مركزي  بتن  ۱۰

              تراك ميكسر   ۱۱

              ويبراتور   ۱۲

              شكن  دستگاه سنگ  ۱۳

              تن  ٢٠جرثقيل   ۱۴

              تانكر آبپاش   ۱۵

              ليتر  ٣٠٠٠٠تانكر ثابت سوخت ذخيره   ۱۶

              ليتر  ٥٠٠٠تانكر سوخت   ۱۷

              كيلو ولت آمپر ١٥٠موتور برق ديزل   ۱۸

              موتور جوش   ۱۹

              تلمبه موتوري  ۲۰

              وانت نيسان   ۲۱

              خودرو سبك   ۲۲

              كمپرسور  ۲۳

              پمپ بتن  ۲۴
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آالت  ماشين(فتوكپي برابر اصل كاغذ خريد در مورد انواع وسايل و ابزار كار و اسناد مالكيت يا اجاره 

درصد امتياز تعلق  ٣٠اي  آالت اجاره به ماشين(بايستي ضميمه اين جدول گردد ) و تجهيزات

  .اعتباري اطالعات است عدم ارائه موجب بي.) گيرد مي
  مديريت فني، دانش و تجارب  -۲-۹-۳

 

پيمانكار بايستي در خصوص مديريت فني، دانش و تجارب خود حـداقل دو صـفحه گـزارش    

  . تهيه و ارائه نمايد

  
  هاي پرسنلي قابليت -۲-۹-۴

  
  اند بيني گرديده مديران و افراد فني و اجرايي كه جهت اجراي طرح پيش -) ١٥-٢(جدول شماره      

  رشته تحصيلي  خانوادگينام و نام 
  سمت و مسئوليت  سابقه 

  در اين پروژه  قبلي كارهاي  سابقه در شركت  سابقه مرتبط  كل سابقه

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              جوش ژئوممبران  ۲۵
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  . ارايه تصوير مصدق مدارك تحصيلي و سابقه كار همراه با ليست بيمه الزامي است
  توان مالي   -۲-۹-۵

  
  )ميليون ريال(سال اخير  ۵توان مالي در  -)۱۶-۲(جدول شماره 

  ۹۴سال  ۹۳سال  ۹۲سال  ۹۱سال  ۹۰سال  شرح  رديف

            ميزان ماليات متوسط ساليانه پرداخت شده  ۱

            اجتماعي پرداخت شدهميزان بيمه تامين   ۲

            ميزان درآمد ناخالص ساليانه  ۳

            هاي ثابت شركتميزان دارائي  ۴

            ميزان اعتبار اخذ شده از موسسات مالي معتبر  ۵

  

متقاضي بايستي ميزان مبلغي را كه قادر به تامين آن جهت به جريان انداختن طرح است را 

  .مشخص نمايد
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  سابقهحسن  -۲-۹-۶
  

  سال ارزيابي سابقه طرح ها-)۱۷-۲(جدول شماره 
  شاخص ارزيابي  سال ارزيابي
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  .گردد فتوكپي مصدق مدارك و مستندات ارائه 
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  اي حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه حرفه -۲-۹-۷
  

نامـه   نامه و يـا تقـدير   نامه و تشويق براي انجام آنها از كارفرما رضايتهايي كه پيمانكار  پروژه

  .دريافت كرده است

  
  حسن سابقه در كارهاي قبلي -)۱۸-۲(جدول شماره 

  مالحظات  تقديرنامه  نامه تشويق  نامه رضايت  مهندس مشاور  كارفرما  محل اجرا  نام پروژه  رديف

۱                  

۲                  

۳                  

۴                  

۵                  

۶                  

  

  .فتوكپي مصدق مدارك و مستندات ارائه گردد
  
  اطالعات مربوط به محل و سوابق تغييرات شركت -۲-۹-۸

  
  اطالعات مربوط به حمل و سوابق تغيير شركت -)۱۹-۲(جدول شماره 

  مشخصات تغييرات انجام شده تاكنون  محل دفتر مركزي  شماره و تاريخ ثبت  محل ثبت

        

        

  
هاي روزنامه رسمي در خصوص محل ثبت، استقرار،  مستندات اين بخش عبارت است از تصوير آگهي

 .تغييرات محل استقرار، تغيير نام و مانند آن
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  خود اظهاري كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -۲-۹-۹
  

گـردد در   امضـاكننده زيـر متعهـد مـي     کشور يزيت و برنامه ريريسازمان مدمطابق ضوابط 

و كارهـاي در دسـت   نـ ين منابع آب شبکه خدا آفريتامطرح براي شركت در مناقصه .................. تاريخ 

هـاي اجرايـي   باشد و با آگاهي از ظرفيتاجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي

كار مجاز در دست اجرا، ظرفيـت آمـاده بـه كـار الزم بـراي      پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد 

  .باشدشركت در مناقصه و عقد قرارداد مذكور با مبلغ تعيين شده را دارا مي

  
  خود اظهاري -)۲۰-۲(جدول شماره 

  رشته كار  نام پروژه  رديف
  نام دستگاه اجرايي 

  طرف قرارداد
  مبلغ قرارداد

  )ميليون ريال(
  مبلغ كاركرد قرارداد

  )ميليون ريال(
ظرفيت پايه 

  در رشته
  مانده ظرفيت

                

                

  

آماده به كار مذكور را تاييد ننمايد مسئوليت تـاخير در  کشور يزيت و برنامه ريريسازمان مدچنانچه 

اجراي طرح به عهده پيمانكار بوده و مطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايـت  

  .گرددبه كار با آن پيمانكار رفتار مي ضوابط ارجاع

  
 امضا مجاز و تعهدآور              تاريخ
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  ها  نامه بانكي پروژه ضمانت -۲-۹-۱۰
  

  .سال اخير را شرح دهد ۵هاي صادره از سوي بانك در  نامه ضمانت  متقاضي بايستي

  
  نامه بانكي اطالعات ضمانت -)۲۱-۲( هجدول شمار

  نام پروژه  )ريال(مبلغ   نامه نوع ضمانت  سال

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  :باشد نامه به شرح ذيل مي انواع ضمانت

  نامه مناقصه ضمانت

 پرداخت نامه پيش ضمانت

 تعهدات  نامه حسن انجام ضمانت
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 كار حسن انجام/الضمان وجه/ نامه ضمانت
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 )نين منابع آب شبکه خدا آفريتامطرح (روش اجراي طرح حاضر  -۲-۹-۱۱
    

  . اجرا تهيه و ارائه گردد برايصفحه و  ۵حداكثر در 

  
  )دعوي(سابقه حقوقي  -۲-۹-۱۲

 

سـال   ۱۰يشان و آراء صادره نسـبت بـه آنهـا ظـرف      متقاضيان بايستي سابقه حقوقي و دعوا  

  .اخير را ارائه دهند

  
  هاي پيشين  شرح هرگونه ابتكار و خالقيت در پروژه -۲-۹-۱۳

  

هـاي پيمانكـار در كارهـاي     صفحه ابتكـارات و خالقيـت   ۲در اين رابطه بايستي حداكثر در   

  . اجرايي تهيه و ارائه گردد
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  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت نيرو
  شركت مديريت منابع آب ايران 

  
  

  اردبيلاي  منطقهشركت آب 

  فراخوان نخست
  )                                                            طرح (

  )ارزيابي توان اجراي كار(
  

  

 ين نامـه هـا  يـي و آ مجلس شـوراي اسـالمي   ۱۳۸۳در اجراي قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 

 يبـرا  يمانکـاران تخصصـ  يدر نظر دارد نسبت به انتخـاب پ  اردبيلاي  منطقه شركت آب، آن يياجرا

  :دير اقدام نمايبا مشخصات ز يامرحله تک يق مناقصه عمومياز طر                     طرح 

   : موضوع مناقصه

  : محل اجرا کار

  لياردب يشرکت آب منطقه ا: دستگاه مناقصه گزار

  : دستگاه نظارت

  ماه           : کار يمدت اجرا

   : پروژه يمشخصات کل

   : هيمبلغ برآورد اول
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ـ پا  يزيــت و برنامـه ر يريسـازمان مـد  ت يد صــالحييـ طبـق ضـوابط و تا  : ازيــرشـته مـورد ن  ه و ي

تواننـد  يشده باشـند مـ   تين صالحييرشته آب که تع             حداقل رتبه  يمانکاران دارايپکشور

  .نديمشارکت نما

  روز ۵ نوبت دوم به مدت يدرج آگه خياز تار: ه اسناديمهلت ته

      : افت اسناديمحل در

  اسناد هيمهلت ته نيروز  پس آخر۱۰حداکثر تا  : ل اسناديل و تحويمهلت تکم

دفتـر  -ليـ اردب يشـرکت آب منطقـه ا  -دان ارتـش يـ م-ليـ اردب: ل شدهيل اسناد تکميمحل تحو

  ۰۴۵-۳۳۷۱۰۰۰۱-۳: قراردادها

  .ار تام دارديدر تمام مراحل اخت ا قبول مدارک مناقصه گرانيالزم بذکر است کارفرما در رد 

  .برعهده برنده مناقصه خواهد بود يآگه ينه هايضمنا هز

  
  لياردب ياشرکت اب منطقه يروابط عموم

  
 
  

   



  
  
  
  
  
٣٨ 

  

   ------ : شماره                    
  ------- : تاريخ                    

    
  

  اظهارنامه ارزيابي توان اجراي كار 
  

 ------------بـه شـماره    -------------در روزنامـه   اردبيـل اي  شركت آب منطقه فراخوانپيرو 

ــورخ  ــورد  --------------م ــروژه در م ــب                                  پ  ---------------اينجان

با آگاهي كامـل از قـانون مناقصـات و     ----------------مشاركت /نماينده مجاز شركت/مديرعامل

نمايم، اطالعات ارائه شده در اين اظهارنامه و مدارك منضم بـه آن   هاي اجرايي آن، تائيد مي نامه آيين

  . صحيح است

، اردبيلاي  شركت آب منطقههر گاه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد، پس از گزارش 

تواند نسبت به هرگونه جريمه يا محروميتي اقدام كند و با  مي کشور يزيت و برنامه ريريسازمان مد

  .نمايم امضا اين تعهدنامه، حق هرگونه اعتراض را در اين باره از خود سلب مي

  
  : مشاركت/ نماينده مجاز شركت/ مدير عامل

  امضا
  تاريخ

  

  

  


