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  صفحه  12از 1صفحه                                                                                         شرایط عمومی استعالم ارزیابی کیفی. 1
  . کلیات،1- 1

ی به منظور ارزیابی کیف نعتیص-نامه مالی و معامالتی سازمانهاي مناطق آزاد تجاريحاضر برطبق آیینیابی کیفی استعالم ارز
 شود تهیه شده است و از متقاضیانی که امتیازنجام میا  احداث بلوار مرکزي طوالعملیات ي گران عملیات اجرایی پروژهمناقصه

  د.اهد آمند (فهرست کوتاه) براي دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خوقابل قبول ارزیابی کیفی را کسب کرده باش
  
  . نام مناقصه گزار2- 1

  قشم ـ چهارراه پردیس ـ ساختمان مرکزي منطقه آزاد قشم و به نشانی  منطقه آزاد قشم
  )0763(5240819تلفن: 

  
  . موضوع مناقصه1-3

  احداث بلوار مرکزي طوال
  هاي الزم. مدارك صالحیت و گواهینامه4- 1

داراي ظرفیت  و بوده 4 راه باند فرودگاه حداقل رتبه گواهینامه صالحیت در رشته متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی باید داراي 
 221427ره و بخشنامه شما 31/03/1395مورخ  576756/95 ،  24/6/94مورخ  130439/94مجاز کاري برطبق بخشنامه شماره

  مهور باشند.ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهمعاونت برنا29/04/1398مورخ 
میلیون ریال )  یکصد و بیست و سهمیلیارد و چهل و چهار یال (یکصد و ر 144,123,000,000  مناقصه . برآورد اولیه موضوع5- 1

  ریال است.
  باشد.می 60مناقصه یاز قابل قبول براي دعوت به . حداقل امت6- 1
  
  ام و نشانی دستگاه نظارت. ن7- 1

شرکت و یا  .شم است معاونت فنی و عمرانی به نشانی قشم ساختمان معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قدستگاه نظارت: 
   که بعد از اعالم برنده به پیمانکار معرفی می گردد. مشاوري 

 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 
  هر و امضا:م                و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:          نام
  
  
  
  
  
  



 ١٣از  ٣ 
 

  صفحه  12از 2فحه ص                                                                                        شرایط عمومی استعالم ارزیابی کیفی. 1
  .به صورت کامل تکمیل گرددگران هاي ارزیابی کیفی باید از سوي مناقصه. استعالم8- 1
  ها باید از سوي اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.. استعالم8-1- 1
ل حا در مر. پیمانکاران متقاضی ارزیابی کیفی باید تنها استعالم ارزیابی کیفی حاضر را تکمیل کنند و مدارك درخواستی 8-2- 1

  مربوط پیوست نمایند.
  . اطالعات صحیح و کامل باشد.8-3- 1
گران از مدارك جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه. اگر اثبات شود که مناقصه8-4- 1

 2دت حداقل ه شکایات به ماند به تشخیص هیأت رسیدگی بتطمیع، رشوه و نظایر آن براي قبول پیشنهادهاي خود استفاده کرده
  شوند.سال از ارجاع کارهاي مربوط محروم می

دیق بندهاي حقوقی مستقل نسبت به دستگاه اجرایی باشند و از مصا صیتشخ. تمامی پیمانکاران استعالم شده باید داراي 8-5- 1
 ور معامالت دولتی دکارمندان دولت  ) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و1) ماده (1) و تبصره (8) و (7(

  ـ نباشند.1337کشوري ـ مصوب سال 
  
ه و پایه جاز در رشتنماید براي انجام عملیات اجرایی پروژه یاد شده در این استعالم، داراي ظرفیت کاري ممی متعهد. پیمانکار 9- 1

  مربوط است.

                        امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی          
  هر و امضا:م                نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:         
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  فحهص  12ز ا 3فحه ص                                                مشخصات عمومی متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی     . 2

  

  محل ثبت:  تاریخ ثبت:  شماره ثبت:  نام شرکت پیمانکاري

 نشانی دفتر مرکزي 
........................................................................................................................................................................................................................ 

 .............. :یتس...     کد پ........................تلفن: .....................................................       دورنگار................................ :......................... 
 ........ :نشانی الکترونیک................................................................................. 
 :نشانی شعبه / شعب پیمانکار 

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
  اسامی مدیر عامل و اعضاي هیأت مدیره

1...................................................................................... ........................................................  
2......................................................................... .....................................................................  
3...................................................................................... ........................................................  
4....................................... .......................................................................................................  
5...................................................................................... ........................................................ 

  
  .....................................ناسه ملی شرکت: ...........ش            کد اقتصادي شرکت: .......................................................                      

  هاي این فرمپیوست
 .تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی .1
 .مل آخرین تغییرات هیأت مدیره و امضاهاي مجازتصویر آخرین روزنامه رسمی شا .2
 .تصویر گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاري .3
 ارائه فرم خود اظهاري ظرفیت کارهاي اشغال و آزاد .4
 ارائه فرم بروز ظرفیت اشغال و آزاد از سایت ساجات .5

  
      امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                            
  هر و امضا:م                نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:         
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  صفحه  12 از  4فحه ص                                                 . گزارش شناخت پروژه ..................................                            3
  احداث بلوار مرکزي طوال . عنوان پروژه: 1- 3
  

  کیفی و کمی پروژه . مشخصات کلی، اهداف2- 3
  احداث بلوار مرکزي طوال

  
  . شرح مختصري از کار3- 3

   توپکا و بیندر و آسفالت ، اساس آهکی عملیات پروژه شامل زیرسازي ، پلسازي و روسازي شامل زیراساس آهکی
 

  .است ماه 9اجراي کار مدت  4- 3
  

  . اطالعات تأمین مالی پروژه5- 3
  شود.تأمین میمنطقه آزاد قشم اعتبار پروژه از محل منابع داخلی سازمان  -
  وع نماید.را شر پیش پرداخت در نظر گرفته نشده است و پیمانکار می بایستی بدون دریافت پیش پرداخت اجراي پروژه فوق -

  
  

  
 شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                  امضاهاي مجاز متقاضی

  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
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  صفحه  12از 5فحه ص                               معیارها      . معیارها، امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از 
  . ارزیابی کیفی 1- 4

  مالحظات  امتیاز  عنوان معیارها
    20  تجربه و دانش در زمینه مورد نظر .1
  تاییدیه کتبی  سوابق توسط کارفرمایان قبلی   10  حسن سابقه در کارهاي قبلی .2

  30  توان مالی .3
 ی یهمنته  هاي مالی حسابرسی شدهصورت آخرین ارائهالزاماٌ 

( توسط اعضاي جامعه حسابداران    29/21/1398دوره 
  رسمی ایران)

وز رکلیه اسناد می بایست کپی برابر اصل داراي تاریخ به   25  توان تجهیزاتی .4
  باشند در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نمی شود

      ریزي توان فنی و برنامه .5
  لیست بیمه کپی برابر اصل ارائه گردد  5  ن کلیديت کارکنا. کفای5-1      
    5  ریزي و کنترل پروژه. توان برنامه5-2      

ر د داشتن عملیات اجرایی  ،منظور از سابقه کار در منطقه  5  سابقه کار در منطقه .6
  استان هرمزگان می باشد.

    100  مجموع امتیازات
  است. امتیاز 60لیست کوتاه حداقل امتیاز براي قرار گرفتن در 

  انش در زمینه مورد نظر. تجربه و د1-1- 4
مبلغ دریافتی به   دست اجرادر   تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  ا  عنوان کارفر  عنوان پروژه/موضوع قرارداد  ردیف

  میلیون ریال
1              
2              
3              
4              
 یا ام شده بهنگمعادل  مبلغسال گذشته با  دهقایسه در شود که چهار کار قابل محداکثر امتیاز در صورتی اختصاص داده می

          پل حتما در زمینه راه , کارهاي معرفی شده باید(.گران معرفی شودبیشتر از کار موضوع مناقصه، از سوي مناقصه
 راه آهن باشند به کارهاي غیر مرتبط امتیاز تعلق نمی گیرد.) اجرايزیرسازي و 

  معادل ش محاسبه مبلغ دریافتی. رو1- 1-1- 4
 هاي خاتمه یافته مفاصاحساب گرفته شده، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحساب تأمین اجتماعی.پروژه 
  سمی رنامه  مصوب براساسپروژه هاي خاتمه یافته مفاصاحساب گرفته نشده، برطبق مبلغ مورد تأیید صورت وضعیت قطعی

 .کارفرما
 ا یورد تأیید صورت وضعیت قطعی مصورت وضعیت قطعی آنها تصویب نشده است، برطبق مبلغ هاي خاتمه یافته که پروژه

 نامه رسمی کارفرما.براساس آخرین صورت وضعیت موقت 
 دست اجرا، برطبق آخرین مبلغ صورت وضعیت موقت پرداخت شده (نامه رسمی کارفرما).در هاي پروژه  

 ی کیفی                                 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیاب
  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
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  صفحه 12از  6فحه ص                               . معیارها، امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4
  .شوندمی بهنگامیر ). مبالغ حاصل از بندهاي باال مربوط به صورت وضعیت عملیات اجرایی پروژه حسب مورد طبق رابطه ز1یادآوري 

  
  اي مربوط دوره سه ماهه زمان ارزیابی کیفی شاخص قطعی رشته× مبلغ حاصل از بندهاي فوق حسب مورد 

بهنگام شده = مبلغ معادل                                                                                                                                       
  اي مربوط دوره سه ماهه مربوط به تاریخ تحویل موقت و یا دوره سه ماهه تاریخ نامه شاخص قطعی رشته

  رهاي دست اجراتأییدیه کارفرما براي کا
  

  گردد.ی، به تناسب برطبق حداکثر امتیاز داده شده کاهش امتیاز منظور م 4) براي تعداد کارهاي کمتر از 2یادآوري 
  

  هاي این فرم:پیوست
 انش در زمینه مورد نظر.. تجربه و د1- 1-4هاي قراردادهاي درج شده در جدول شماره تصویر تمامی موافقتنامه 
 تأمین اجتماعی حسب مورد. تصویر مفاصاحساب 
 .تصویر مبلغ مورد تأیید کارفرما در صورت وضعیت قطعی و یا آخرین صورت وضعیت موقت حسب مورد 
 هاي موقت کارهاي دست اجرا حسب مورد.تصویر آخرین مبلغ مورد تأیید کارفرما در صورت وضعیت 
 .تصویر صورت جلسه مصوب تحویل موقت 
 مورد. هاي موقت و قطعی حسببر تأیید صورت وضعیت تصویر نامه رسمی ذیحساب مبنی  

  
 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
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  صفحه  12از 7صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4
  . حسن سابقه در کارهاي قبلی1-2- 4

  برطبق شرایط زیر است: ق مادهارزیابی حسن سابقه در کارهاي قبلی، برطب
  . (تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) اعالم شود.1-1-4ي کارهاي معرفی شده در بند . صرفاً برا1- 1-2- 4
  بندي پروژه است.ارفرمایان قبلی کارهاي معرفی شده نسبت به کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان. ارزیابی ک2- 1-2- 4
فنی و اجراي کار برطبق برنامه زمانی مصوب دوره اجرا به ترتیب عالی . براي هر یک از معیارهاي کیفیت کار، کفایت کادر 3- 1-2- 4

  شود.محاسبه می 25و ضعیف عدد  50، متوسط عدد 75، خوب عدد 100عدد 
  

ه و به سایر پیشنهادها به نسبت آن امتیاز تخصیص یافت 3- 2-1-4) بیشترین امتیاز به باالترین امتیاز پیشنهادي حاصل از بند 3یادآوري 
  شود.می داده

  
ي ارزیابی و امضا برا ر تهیه و پس از مهرزاگ) فرم استعالم مربوط به حسن سابقه در کارهاي معرفی شده از سوي مناقصه4یادآوري 

 ارهاي معرفیکدیگر، استعالم حسن سابقه در  در صورتی که پیش تر ، براي مناقصات شود.گر ارسال میکارفرمایان قبلی توسط مناقصه
  خواهد بود. رسیشده است، استعالم مجدد الزم نیست،تصویر برابر اصل شده آنها قابل برشده تهیه 

  
 میمه است.ضسال گذشته  دههاي معرفی شده در فرم مربوط به ارزیابی کارفرمایان قبلی از پروژه  
 تجربه و 1- 1-4شده در بند  هاي معرفیهاي تأیید شده (داراي مهر و امضاي) کارفرمایان قبلی مبنی بر ارزیابی از پروژهفرم) .

  دانش در زمینه مورد نظر).
  

 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 
  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
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  فحهص 12از  8صفحه       هاي معرفی شده به عنوان تجربه و دانش در زمینه مورد نظرفرم ارزیابی کارفرمایان قبلی از پروژه

  به: دستگاه اجرایی ...........................................................
  ...........................از: دستگاه اجرایی .................................

  پروژه: .................................................................................
  موضوع: استعالم نحوه عملکرد

  
  با سالم،

ا .......... ر............ملکرد شرکت ........ارد نحوه عدر ر نظاز آنجا که کمیسیون ارزیابی فنی بازرگانی برگزاري مناقصه ......................................... د
یاد شده  رد شرکت را در پروژهرخصوص عملکدم زیر ارزیابی نماید. خواهشمند است دستور فرمایند فر .......................در پروژه .....................

  تکمیل و گواهی نمایند.
  ام و نام خانوادگین                                                                                                                       

  ئیس دستگاه اجراییر                                                                                                                         
  

  
  کارفرما از پروژه ...........................................ارزیابی 

  عیفضتوسط               م      وب          خ          عالی                                                                                              
                                                                                           کیفیت کار پیمانکار                          .1
                                                               کیفیت کادر فنی                                                         .2
                                                                رنامه زمانی تفصیلی مصوب         مسؤولیت پذیري در اجراي ب .3

  
  مهر و امضاي مجاز کارفرما

  
  
ا پس از تکمیل آن از سوي کارفرماي مربوط ر. فرم باال 1-1-4هاي معرفی شده در بند گر باید براي پروژه) مناقصه5یادآوري 

 . نماید.2-1-4ضمیمه فرم بند 
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  صفحه  12از 9صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4
  . توان مالی1-3- 4

  برطبق شرایط زیر است. نامه ارزیابی کیفیآیین 19گران برطبق ماده ارزیابی توان مالی مناقصه
  شود.گر محاسبه میسال گذشته از سوي مناقصه 5ط به اطالعات به شرح زیر در . مبلغ مربو1- 1-3- 4

  الف ـ پنجاه برابر میانگین مالیات پرداخت شده،
  ،الحساب پرداخت شدهب ـ هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی

  ي قطعی یا موقت،هاپ ـ سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت
دست آمده از  ها یا دفاتر قانونی، باالترین مبلغ بههاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییت ـ پنج برابر دارایی

سب کرا  شود هرگاه بیشتر یا معادل مبلغ برآوردي مناقصه باشد بیشترین امتیازگران پیشنهاد میبندهاي یاد شده که از سوي مناقصه
  شود.اهش امتیاز داده میگران به نسبت آن کخواهد کرد و به مبالغ پیشنهاد دیگر مناقصه

  . به شرح زیر است:1- 3- 1- 4ربوط به هر یک از بندهاي ردیف . مستندات م2- 1-3- 4
ط اعضاي جامعه حسابداران ( توس   29/21/1398منتهی یه دوره   صورتهاي مالی حسابرسی شده آخرین ارائه(الزاماٌ تصویر برگ مالیات قطعی ـ الف ـ 

اریخ رسید تماره و شبرگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان داراي کد رهگیري یا ) رسمی ایران)
  وارده سازمان مالیاتی کشور.

  .هاي خاتمه یافتهب ـ تصویر مفاصاحساب تأمین اجتماعی مربوط به پروژه
أمین ن از بیمه تآهاي دست اجرا، یا خاتمه یافته که تاکنون مفاصاحساب ر نامه کارفرما مبنی بر پرداخت بیمه مربوط به پروژهتصوی 

  اجتماعی دریافت نشده است.
  شور.کن مالیاتی ه سازماتصویر اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان داراي کد رهگیري و یا داراي شماره و تاریخ رسید واردپ ـ 
  کشور. ان مالیاتیه سازمصویر اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان داراي کد رهگیري و یا داراي شماره و تاریخ رسید واردت ت ـ

  ث ـ تصویر تأیید اعتبار از سوي بانک یا مؤسسات مالی و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
  

انتخاب بیشترین مبلغ را داراي  دیفر، 1-3-1- 4بند » ت«تا » الف«هاي ردیفبه ه مبالغ مربوط گران باید با محاسب) مناقصه6یادآوري 
  پیشنهاد نمایند.به عنوان توان مالی مستندات مربوط به آن،  کردنپیوست  باکرده و 

  
  پیوست این فرم

  6مستندات مربوط به یادآوري.( 

  2- 3-1-4مستند مربوط به بند ث ردیف.  
  

 ز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 امضاهاي مجا
  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             

  
  
  



 ١٣از  ١١ 
 

  صفحه 12 از 10صفحه                              یارها      . معیارها، امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از مع4
  . توان تجهیزاتی1-4- 4

  برطبق شرایط زیر است. ،گرانی توان تجهیزاتی مناقصهارزیاب
  
  شود.هیت کار در استعالم ارزیابی کیفی تعیین میآالت با توجه به ماو تعداد ماشین . حداقل نوع1- 1-4- 4
  
بوط به نوع و حداقل . امتیاز مر1-4- 1-4آالت به شرح بند سقف امتیاز در نظر گرفته شده براي ماشینه . با توجه ب2- 1-4- 4

  شود.آالت در استعالم ارزیابی مشخص میماشین
  
است  ( الزم به ذکرگیرد.گران تعلق میآالت، امتیاز مربوط به مناقصهه اسناد مالکیت مربوط به نوع و تعداد ماشین. با توجه ب3- 1-4- 4

  ماشین آالت اعالم شده میبایست گواهی تایید مالکیت آن به اسم شرکت یا یکی از اعضاي هیت مدیره باشد)
  
  
  

 .فرم مربوط به توان تجهیزاتی ضمیمه است  
  

  پیوست این فرم
 آالتفرم تکمیل شده توان تجهیزاتی همراه ارائه مستندات مالکیت ماشین. 

  
 رایند ارزیابی کیفی                                 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در ف

  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ١٣از  ١٢ 
 

  
  صفحه  12 از 11فحه ص                                                                  فرم توان تجهیزاتی                                                          

  
  تملیکی  ( حداکثر)امتیاز  مورد نیاز تعداد حداقل  آالتشرح ماشین  ردیف

    10  2   )امتیاز 5ازاي هردستگاه  (به یا معادل D8بولدوزر   1

    12  3  )یازامت 4ازاي هردستگاه (به  یا معادل G14گریدر   2

    10  2  )امتیاز 5ازاي هردستگاه (به یا معادل 960لودر   3

    2  1  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به بیل مکانیکی  4

    20  10  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به چرخ 10کامیون   5

    4  2  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به تانکر آب پاش   6

7  
  یا معادل CA25غلطک ویبره خودروي چرخ آهنی 

  )امتیاز 1ازاي هردستگاه (به 
4  4    

    4  2  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به غلطک چرخ الستیکی  9

11  

با ارائه گواهی  تمام اتوماتیک آسفالتکارخانه 

 استاندارد از مرکز تحقیقات راه و مسکن (بر اساس

   ست بها راه و باند)هرمقدمه فصل پانزدهم ف

1  20    

    4  1  )امتیاز 4ازاي هردستگاه (به فینیشر  12

    2  1  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به قیرپاش   13

14  
   غلتک ویبره اي(آهنی یا کشش)

  )امتیاز 2ازاي هردستگاه (به 
4  8    

    100    جمع  4
  

  نماید. 4-1- 4گر باید نسبت به تکمیل فرم توان تجهیزاتی اقدام و آن را ضمیمه فرم بند ) مناقصه8یادآوري 
  
  
  
  

  



 ١٣از  ١٣ 
 

  صفحه 12 زا 12صفحه                              امتیاز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها       . معیارها،4
  ریزي. توان فنی و برنامه1-5- 4

  شود.ریزي براساس معیارهاي زیر انجام میارزیابی توان فنی و برنامه
  
  . کفایت کارکنان کلیدي1- 1-5- 4

هرست فدهند، هرگاه در ها فهرست کارکنان کلیدي دفتر مرکزي را به همراه لیست بیمه مربوط به آنها را ارائه میپیشنهاددهندگان تن
اعضاي  ها در مورده و تنکارکنان دفتر مرکزي اسامی وجود داشته باشد که نام آنها در لیست بیمه نباشد به آنان امتیازي تعلق نگرفت

  شود.ی آنها ضمیمه گردد، امتیاز مربوط محاسبه میهیأت مدیره که تصویر حکم بازنشستگ
 ه تناسب آنبندگان حداکثر امتیاز در نظر گرفته شده به حداکثر تعداد معرفی شده تعلق گرفته و امتیاز سایر پیشنهاد ده 

 شود.کاهش داده می
  کپی برابر اصل ارائه گرددلیست بیمه 

  
  ریزي و کنترل پروژهمه. توان برنا2- 1-5- 4

سال گذشته پیمانکار،  5شود که در سوابق ریزي و کنترل پروژه در صورتی احراز می، حداکثر امتیاز به برنامه21بند پ ماده  برطبق
  پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد. 1- 4- 4از پروژه هاي بند  2حداقل 

  شود. یه کارفرما به عنوان مستندات این بند باید پیوستگزارش تأخیرات پروژه از سوي مهندس مشاور مربوط و تأیید
  

  هاي این فرمپیوست
 .فهرست کارکنان کلیدي دفتر مرکزي به همراه لیست بیمه آنان 

 .تصویر حکم بازنشستگی اعضاي هیأت مدیره حسب مورد 

 ر غیرمجاز ژه) داراي تأخیپرو 2حداقل سال گذشته ( دهدر مربوطه با مناقصه هاي خاتمه یافته گزارش تأخیرات پروژه
 مهندس مشاور که به تأیید کارفرماي مربوط رسیده باشد..

  
 امضاهاي مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

  هر و امضا:م            نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:             
  
  
  
  

  
  
  
  


