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 صفحه  12از 1صفحه                                                                                         شرایط عمومی استعالم ارزیابی کیفی. 1

 کلیات، .1-1

به منظور ارزیابی کیفی  صنعتی-نامه مالی و معامالتی سازمانهای مناطق آزاد تجاریحاضر برطبق آییناستعالم ارزیابی کیفی 

شود تهیه شده است و از انجام می  راهنمایی مجتمع فرهنگ –احداث مدرسه دبستان ی گران عملیات اجرایی پروژهمناقصه

ول ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند )فهرست کوتاه( برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل متقاضیانی که امتیاز قابل قب

 خواهد آمد.

 

 . نام مناقصه گزار1-2

 قشم ـ چهارراه پردیس ـ ساختمان مرکزی منطقه آزاد قشم و به نشانی  منطقه آزاد قشم

 (0670)9280415تلفن: 

 

 . موضوع مناقصه1-0

 راهنمایی مجتمع فرهنگ –احداث مدرسه دبستان 

   

 های الزم. مدارک صالحیت و گواهینامه1-8

 برقی و مکانیکی تاسیسات رشته و 0 رتبه ابنیهگواهینامه صالحیت در رشته متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی باید دارای 

مورخ  697967/59 ،  28/7/58مورخ  100805/58دارای ظرفیت مجاز کاری برطبق بخشنامه شمارهو  بوده 8حداقل

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.معاونت برنامه25/08/1054مورخ  221826و بخشنامه شماره  01/00/1059

 

هزار و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و شش میلیون و چهارصد و چهل و نه ) 517/885/787/80  مناقصه . برآورد موضوع1-9

 .و قطعی  می باشدو هزینه ها تا مرحله بهره برداری ، کسورات یه ضرایب با احتساب کل ریال (انزده نهصد و ش

 باشد.می 60مناقصه . حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به 1-7

 

 ام و نشانی دستگاه نظارت. ن1-6

 معاونت فنی و زیربناییدستگاه نظارت: 

 

                     امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی             

 نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا:
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 صفحه  12از 2صفحه                                                                                         شرایط عمومی استعالم ارزیابی کیفی. 1

 .به صورت کامل تکمیل گرددگران های ارزیابی کیفی باید از سوی مناقصه. استعالم1-4

 ها باید از سوی اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.. استعالم1-4-1

و مدارک درخواستی را در محل . پیمانکاران متقاضی ارزیابی کیفی باید تنها استعالم ارزیابی کیفی حاضر را تکمیل کنند 1-4-2

 مربوط پیوست نمایند.

 . اطالعات صحیح و کامل باشد.1-4-0

گران از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه. اگر اثبات شود که مناقصه1-4-8

 2ند به تشخیص هیأت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل اتطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده

 شوند.سال از ارجاع کارهای مربوط محروم می

حقوقی مستقل نسبت به دستگاه اجرایی باشند و از مصادیق بندهای  شخصیت. تمامی پیمانکاران استعالم شده باید دارای 1-4-9

ه وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و ( قانون راجع به منع مداخل1( ماده )1( و تبصره )4( و )6)

 ـ نباشند.1006کشوری ـ مصوب سال 

 

نماید برای انجام عملیات اجرایی پروژه یاد شده در این استعالم، دارای ظرفیت کاری مجاز در رشته و پایه می متعهد. پیمانکار 1-5

 مربوط است.

 ند ارزیابی کیفی                                 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرای

 نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا:
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 فحهص  12از  3صفحه                                                 مشخصات عمومی متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی     . 2
 

 محل ثبت: تاریخ ثبت: شماره ثبت: نام شرکت پیمانکاری

 نشانی دفتر مرکزی 

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

 ستی: .........................................................تلفن: .....................................................       دورنگار: .........................................     کد پ 

 ......................................................................................... :نشانی الکترونیک 

 :نشانی شعبه / شعب پیمانکار 

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

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

 اسامی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

1........................................................................................................................... ................... 

2......................................................................... ..................................................................... 

0........................................................................................................................... ................... 

8....................................... ....................................................................................................... 

9........................................................................................................................... ................... 

 

 .............................................کد اقتصادی شرکت: .......................................................                                  شناسه ملی شرکت: ...

 های این فرمپیوست

 .تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی .1

 .مل آخرین تغییرات هیأت مدیره و امضاهای مجازتصویر آخرین روزنامه رسمی شا .2

 .تصویر گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری .0

 ظرفیت کاری مجاز در رشته و پایه مربوط است. .8

 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 تاریخ:                         مهر و امضا:                          نام و نام خانوادگی :                           
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 صفحه  12 از  4صفحه                                                  . گزارش شناخت پروژه ..................................                            3

   راهنمایی مجتمع فرهنگ –درسه دبستان احداث م . عنوان پروژه: 0-1
 

 . مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه0-2
  اجرای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازیتهیه مصالح و شامل این پروژه 

 

 . شرح مختصری از کار0-0
  زیاجرای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سا تهیه مصالح و این پروژه شامل

 .است ماه 11اجرای کار مدت  0-8
 

 . اطالعات تأمین مالی پروژه0-9
 به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گردد.  1-0-9
 
 
 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 تاریخ:                         مهر و امضا:               نام و نام خانوادگی :                                      
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 صفحه  12از 5صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      

 . ارزیابی کیفی 8-1

 مالحظات امتیاز عنوان معیارها
  00 به و دانش در زمینه مورد نظرتجر .1

 تاییدیه کتبی  سوابق توسط کارفرمایان قبلی  5 ه در کارهای قبلیسابقن حس .2

 29 توان مالی .0
اعضای توسط  ) صورتهای مالی حسابرسی شده آخرین ارائه

 (56مربوط به سال  جامعه حسابداران رسمی ایران

 20 توان تجهیزاتی .8
ر اصل دارای تاریخ به روز کلیه اسناد می بایست کپی براب

 باشند در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نمی شود

  - ریزی توان فنی و برنامه .9

 لیست بیمه کپی برابر اصل ارائه گردد 4 دییت کارکنان کلی. کفا9-1      

  4 ریزی و کنترل پروژه. توان برنامه9-2      

 8 سابقه کار در منطقه .7

 عملیات اجرایی دو منطقه داشتنمنظور از سابقه کار در 

 در استان هرمزگان می باشد.  مرتبط در هفت سال گذشته

 به ازای هر قرارداد دو امتیاز تعلق می گردد.

  100 مجموع امتیازات

 است. امتیاز 60لیست کوتاه حداقل امتیاز برای قرار گرفتن در 

 . تجربه و دانش در زمینه مورد نظر8-1-1

 دست اجرادر  تاریخ خاتمه تاریخ شروع ا عنوان کارفر /موضوع قراردادعنوان پروژه ردیف
مبلغ دریافتی به 

 میلیون ریال

1       

2       

0       

8       

 یا بهنگام شده معادل  مبلغشود که چهار کار قابل مقایسه در پنج سال گذشته با حداکثر امتیاز در صورتی اختصاص داده می

حداقل کار مرتبط  4حداکثر امتیاز، مجموع  برای دریافت)گران معرفی شودوع مناقصه، از سوی مناقصهبیشتر از کار موض

 محوطه سازی , ابنیه کارهای معرفی شده باید حتما در زمینه ).( باشداعالم شده مبلغ مناقصه ارزیابی  مقدار به

 باشند به کارهای غیر مرتبط امتیاز تعلق نمی گیرد.(

 محاسبه مبلغ دریافتی معادل. روش 8-1-1-1

 های خاتمه یافته مفاصاحساب گرفته شده، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحساب تأمین اجتماعی.پروژه 

  مصوب براساس نامه رسمی پروژه های خاتمه یافته مفاصاحساب گرفته نشده، برطبق مبلغ مورد تأیید صورت وضعیت قطعی

 .کارفرما

 رت وضعیت قطعی آنها تصویب نشده است، برطبق مبلغ مورد تأیید صورت وضعیت قطعی یا های خاتمه یافته که صوپروژه

 نامه رسمی کارفرما.براساس آخرین صورت وضعیت موقت 

امضاهای مجاز متقاضی  دست اجرا، برطبق آخرین مبلغ صورت وضعیت موقت پرداخت شده )نامه رسمی کارفرما(.در های پروژه

 یفی                                 شرکت در فرایند ارزیابی ک

 :نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا 
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 صفحه 12از  6صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4

 .شوندمی بهنگام(. مبالغ حاصل از بندهای باال مربوط به صورت وضعیت عملیات اجرایی پروژه حسب مورد طبق رابطه زیر 1یادآوری 

 

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

بهنگام شده = مبلغ معادل                                                                                                                                       

 ای مربوط دوره سه ماهه مربوط به تاریخ تحویل موقت و یا دوره سه ماهه تاریخ نامه شاخص قطعی رشته

 های دست اجراتأییدیه کارفرما برای کار

 گردد.، به تناسب برطبق حداکثر امتیاز داده شده کاهش امتیاز منظور می 8( برای تعداد کارهای کمتر از 2یادآوری 

 (کار مرتبط حداقل به مقدار مبلغ مناقصه ارزیابی اعالم شده باشد 4برای دریافت حداکثر امتیاز، مجموع  (0یادآوری 

 های این فرم:پیوست

 تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.1-1-8های قراردادهای درج شده در جدول شماره ی موافقتنامهتصویر تمام . 

 .تصویر مفاصاحساب تأمین اجتماعی حسب مورد 

 .تصویر مبلغ مورد تأیید کارفرما در صورت وضعیت قطعی و یا آخرین صورت وضعیت موقت حسب مورد 

 های موقت کارهای دست اجرا حسب مورد.رت وضعیتتصویر آخرین مبلغ مورد تأیید کارفرما در صو 

 .تصویر صورت جلسه مصوب تحویل موقت 

 های موقت و قطعی حسب مورد.تصویر نامه رسمی ذیحساب مبنی بر تأیید صورت وضعیت 
 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا:
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 صفحه  12از 7صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4

 . حسن سابقه در کارهای قبلی8-1-2

 برطبق شرایط زیر است: ق مادهارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی، برطب

 . )تجربه و دانش در زمینه مورد نظر( اعالم شود.1-1-8. صرفاً برای کارهای معرفی شده در بند 8-1-2-1

 بندی پروژه است.کار، کفایت کادر فنی و زمان . ارزیابی کارفرمایان قبلی کارهای معرفی شده نسبت به کیفیت8-1-2-2

. برای هر یک از معیارهای کیفیت کار، کفایت کادر فنی و اجرای کار برطبق برنامه زمانی مصوب دوره اجرا به ترتیب عالی 8-1-2-0

 شود.محاسبه می 29و ضعیف عدد  90، متوسط عدد 69، خوب عدد 100عدد 

 

تخصیص یافته و به سایر پیشنهادها به نسبت آن امتیاز  0-2-1-8االترین امتیاز پیشنهادی حاصل از بند ( بیشترین امتیاز به ب0یادآوری 

 شود.داده می

 

ر تهیه و پس از مهر و امضا برای ارزیابی زاگ( فرم استعالم مربوط به حسن سابقه در کارهای معرفی شده از سوی مناقصه8یادآوری 

در صورتی که پیش تر ، برای مناقصات دیگر، استعالم حسن سابقه در کارهای معرفی  شود.ارسال می گرکارفرمایان قبلی توسط مناقصه

 خواهد بود. رسیشده تهیه شده است، استعالم مجدد الزم نیست،تصویر برابر اصل شده آنها قابل بر

 

 میمه است.های معرفی شده در پنج سال گذشته ضفرم مربوط به ارزیابی کارفرمایان قبلی از پروژه 

 تجربه و 1-1-8های معرفی شده در بند های تأیید شده )دارای مهر و امضای( کارفرمایان قبلی مبنی بر ارزیابی از پروژهفرم( .

 دانش در زمینه مورد نظر(.
 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 تاریخ:                         مهر و امضا:                                                    نام و نام خانوادگی : 
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 فحهص 12از  1صفحه       های 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،

............................ را آنجا که کمیسیون ارزیابی فنی بازرگانی برگزاری مناقصه ......................................... در نظر دارد نحوه عملکرد شرکت ..از 

زیر درخصوص عملکرد شرکت را در پروژه یاد شده  ارزیابی نماید. خواهشمند است دستور فرمایند فرم .......................در پروژه .....................

 تکمیل و گواهی نمایند.

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                       

 رئیس دستگاه اجرایی                                                                                                                         

 

 

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

 خوب                متوسط               ضعیف            عالی                                                                                            

                                                               کیفیت کار پیمانکار                                                      .1

                                                                       کیفیت کادر فنی                                                 .2

                                                               مسؤولیت پذیری در اجرای برنامه زمانی تفصیلی مصوب          .0

 

 مهر و امضای مجاز کارفرما

 
 

. فرم باال را پس از تکمیل آن از سوی کارفرمای مربوط 1-1-8های معرفی شده در بند ی پروژهگر باید برا( مناقصه9یادآوری 

 . نماید.2-1-8ضمیمه فرم بند 
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 صفحه  12از 9صفحه                                . معیارها، امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      4

 توان مالی. 8-1-0

 نامه ارزیابی کیفی برطبق شرایط زیر است.آیین 15گران برطبق ماده ارزیابی توان مالی مناقصه

 شود.گر محاسبه میسال گذشته از سوی مناقصه 9. مبلغ مربوط به اطالعات به شرح زیر در 8-1-0-1

 الف ـ پنجاه برابر میانگین مالیات پرداخت شده،

 ،الحساب پرداخت شدهین اجتماعی قطعی یا علیب ـ هفتاد برابر بیمه تأم

 های قطعی یا موقت،پ ـ سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت

ها یا دفاتر قانونی، باالترین مبلغ به دست آمده از های ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییت ـ پنج برابر دارایی

شود هرگاه بیشتر یا معادل مبلغ برآوردی مناقصه باشد بیشترین امتیاز را کسب گران پیشنهاد میکه از سوی مناقصه بندهای یاد شده

 شود.گران به نسبت آن کاهش امتیاز داده میخواهد کرد و به مبالغ پیشنهاد دیگر مناقصه

 ست:. به شرح زیر ا1-0-1-8. مستندات مربوط به هر یک از بندهای ردیف 8-1-0-2

برگ تشخیص  ( 1056سال منتهی به اسفند )آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده الف ـ تصویر برگ مالیات قطعی ـ سال عملکرد 

 مالیات اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان دارای کد رهگیری یا شماره و تاریخ رسید وارده سازمان مالیاتی کشور.

 .های خاتمه یافتهتأمین اجتماعی مربوط به پروژهب ـ تصویر مفاصاحساب 

های دست اجرا، یا خاتمه یافته که تاکنون مفاصاحساب آن از بیمه تأمین تصویر نامه کارفرما مبنی بر پرداخت بیمه مربوط به پروژه 

 اجتماعی دریافت نشده است.

 و یا دارای شماره و تاریخ رسید وارده سازمان مالیاتی کشور.تصویر اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان دارای کد رهگیری پ ـ 

 صویر اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان دارای کد رهگیری و یا دارای شماره و تاریخ رسید وارده سازمان مالیاتی کشور.ت ت ـ

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

 

انتخاب بیشترین مبلغ را دارای  ردیف، 1-0-1-8بند « ت»تا « الف»های ردیفبه گران باید با محاسبه مبالغ مربوط ( مناقصه7یادآوری 

 پیشنهاد نمایند.به عنوان توان مالی مستندات مربوط به آن،  کردنپیوست  باکرده و 

 

 پیوست این فرم

  7مستندات مربوط به یادآوری.) 

  2-0-1-8مستند مربوط به بند ث ردیف. 
 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا:

 

  

 

 

 



 11از  11 

 

 صفحه 12 از 11صفحه                              امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها       . معیارها،4

 . توان تجهیزاتی8-1-8

 برطبق شرایط زیر است. ،گرانی توان تجهیزاتی مناقصهارزیاب

 

 شود.تعالم ارزیابی کیفی تعیین میآالت با توجه به ماهیت کار در اس. حداقل نوع و تعداد ماشین8-1-8-1

 

. امتیاز مربوط به نوع و حداقل 1-8-1-8آالت به شرح بند . با توجه به سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای ماشین8-1-8-2

 شود.آالت در استعالم ارزیابی مشخص میماشین

 

) الزم به ذکر است گیرد.گران تعلق میامتیاز مربوط به مناقصهآالت، . با توجه به اسناد مالکیت مربوط به نوع و تعداد ماشین8-1-8-0

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

 

 

 

 .فرم مربوط به توان تجهیزاتی ضمیمه است 
 

 پیوست این فرم

 آالتدات مالکیت ماشینفرم تکمیل شده توان تجهیزاتی همراه ارائه مستن. 

 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:                         مهر و امضا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11از  12 

 

 صفحه  12 از 11صفحه                                                                                                                        فرم توان تجهیزاتی     

 

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

  10 2  (امتیاز 9ازای هردستگاه  )به میکسر 1

  10 2 (امتیاز 9ازای هردستگاه )به  رلود 2

  19 1 (امتیاز 19ازای هردستگاه )به بچینگ  0

  19 1 (امتیاز 19ازای هردستگاه )به تاور  8

  19 0 (امتیاز 9ازای هردستگاه )به چرخ 10کامیون  9

  10 2 (امتیاز 9ازای هردستگاه )به تانکر آب  7

  10 2 (امتیاز 9اه ازای هردستگ)به دوربین نقشه برداری  6

  10 1 (امتیاز 10ازای هردستگاه )به دیزل  4

  9 1 (امتیاز 9ازای هردستگاه )به پمپ بتنی هوایی 5

  100  جمع 
 

 نماید. 8-1-8گر باید نسبت به تکمیل فرم توان تجهیزاتی اقدام و آن را ضمیمه فرم بند ( مناقصه4یادآوری 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صفحه 12 زا 12صفحه                              ارها، امتیاز، مدارک و مستندات الزم و روش محاسبه هر یک از معیارها      . معی4



 11از  11 

 

 ریزی. توان فنی و برنامه8-1-9

 شود.ریزی براساس معیارهای زیر انجام میارزیابی توان فنی و برنامه

 

 . کفایت کارکنان کلیدی8-1-9-1

دهند، هرگاه در فهرست ان تنها فهرست کارکنان کلیدی دفتر مرکزی را به همراه لیست بیمه مربوط به آنها را ارائه میپیشنهاددهندگ

کارکنان دفتر مرکزی اسامی وجود داشته باشد که نام آنها در لیست بیمه نباشد به آنان امتیازی تعلق نگرفته و تنها در مورد اعضای 

 شود.نشستگی آنها ضمیمه گردد، امتیاز مربوط محاسبه میهیأت مدیره که تصویر حکم باز

  حداکثر امتیاز در نظر گرفته شده به حداکثر تعداد معرفی شده تعلق گرفته و امتیاز سایر پیشنهاد دهندگان به تناسب آن

 شود.کاهش داده می

  کپی برابر اصل ارائه گرددلیست بیمه 

 

 ریزی و کنترل پروژه. توان برنامه8-1-9-2

پیمانکار،  سال گذشته 9در سوابق شود که ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می، حداکثر امتیاز به برنامه21برطبق بند پ ماده 

 پروژه بدون تأخیر غیرمجاز )تا تحویل موقت( وجود داشته باشد. 1-8-8از پروژه های بند  2حداقل 

 تأییدیه کارفرما به عنوان مستندات این بند باید پیوست شود.گزارش تأخیرات پروژه از سوی مهندس مشاور مربوط و 

 

 های این فرمپیوست

 .فهرست کارکنان کلیدی دفتر مرکزی به همراه لیست بیمه آنان 

 .تصویر حکم بازنشستگی اعضای هیأت مدیره حسب مورد 

 پروژه( دارای تأخیر غیرمجاز  2 در پنج سال گذشته )حداقلمربوطه با مناقصه های خاتمه یافته گزارش تأخیرات پروژه

 مهندس مشاور که به تأیید کارفرمای مربوط رسیده باشد..

 

 امضاهای مجاز متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی                                 

 مهر و امضا:             نام و نام خانوادگی :                                                     تاریخ:            

 

 

 

 

 


