بسمه تعالي
جهت تهیه و ارسال مدارک ،ابتدا كلیه موارد زیر را
به طور كامل و با دقت مطالعه فرمایید و سپس
نسبت به تهیه مدارک اقدام نمایید.

عدم رعایت موارد ذیل ،منجر به عدم ارزیابی یا
كاسته شدن از امتیاز مناقصهگر خواهد شد.
الف) نکات مهم
توجه  :1اسناد ارائه شده از سوي مناقصهگر متقاضي تنها در صورتي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت هته
منحصرا در قالب لوح فشرده ( CDیا  )DVDبه روش مشروح در بند (ب) تهیه و ارسال شده باشد
و درصورت ارائه اسناد بصورت نسخ كاغذی در قالب زونکن ،دفترچههای فنر ،شیرازه یاا
كاور شده ،یا هر روش دیگر ،اسناد ارسالی ،مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
توجه  :2پذيرش مناقصهگر متقاضي در ارزيابيها تنها با ارسال مدارك امكان پذير اس و درخواس
مناقصهگر براي ارزيابي بر اساس مدارك ارسال شده در گذشته و يا امتیازات دريافتي بر مبناي آنها (حتي
در صورت برنده شدن در مناقصه هاي گذشته شره
عمل نبوده و مدنظر قرار نخواهد گرف .
توجه  :3به مدارهي هه از سوي شره

مديري

(پیمانكار) متقاضي جه

طرح و اجراء خانه سازي ايران) مالك
شره

در فراختوان بته هارفرمتا ارائته

ميشود ،در صورتيهه فاقد فیش بانكي باشند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اصل فیش بانکی باید همراه با نسخه كاغذی جلد سوم (تشریح در بند ب) ،اصل
گواهی تایید حد اعتبار بانکیِ به روز و اصل تعهدنامه صحت و سقم اطالعات (تشریح
در ردیف  7و  8شرایط و روش تکمیل اسناد ارزیابی كیفی مناقصهگران) ارسال
گردد.

در صورت تقاضا برای بیش از یک پروژه ،حتما جهت هر پروژه ،فیش بانکی جداگانه ارائه
گردد.
جه آگاهي از روش واريز هزينه ،بند (ج) مطالعه شود.

با مراجعه به وبگاه "پایگاه ملی اطالع رسانی

توجه  :4مناقصهگر (پیمانكار) موظف اس

مناقصات" ،نسب

به درج و ثب

مشخصات خود اقدام و هد هاربري دريافتي خود را همراه با ساير

مدارك تهیه شده به روش مشروح در بند (ب) ،براي مناقصهگزار ارسال نمايد.
به هنگام ارزیابی مناقصهگران ،پيمانكار فاقد ارائه کد کاربری مذکور ،مورد ارزیابی قرار
نخواهد گرفت.
جه اطالع از روش ثب مشخصات و دريافت هتد مزبتور ،پت از مطالعته بنتد (د) ،بته نشتاني اينترنتتي
 https://iets.mporg.ir/مراجعه شود.

ب) روش تهیه و ارائه اسناد ارزیابی

 .1با مراجعه به نشاني اينترنتي  ،https://iets.mporg.ir/نسب به درج و ثبت مشخصتات حقتوقي
شره پیمانكاري خود به صورت هامل در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات اقدام و هد دريافتي
شده بر روي هاغذ  A4چاپ گردد و مطابق ردیف ()6

و ساير مشخصات ثب
نمايد (جه اطالعات بیشتر بند (د) مطالعه شود).
 .2جلدهاي اول تا سوم (شامل فرمهاي  1تا  18هه در ادامه همین متن ارائه شده اس ) چاپ و مطتابق
رديف ( )7جه

جه

اسكن آمتاده

اسكن آماده گردد.

توجه :مناقصه گر موظف است از جلد سوم به تعداد پروژه هایی كاه تقاضاای
شركت در مناقصهی آن را دارد چاپ نماید.
 .3هلیه فرمهاي مربوط به جلد اول تا سوم (فرمهاي  1تا  )18مهر و امضا شود.
 .4فقط فرمهاي مربوط به جلد اول و جلد دوم (فرمهاي  1تا  )9تكمیل گردند.
 .5هلیه مستندات مورد نظر براي پیوس
بندي شده تهیه گردند.
توجه :مناقصهگر موظف اس

هر فرم (فرمهاي  1تا  ،)9به صورت منظم ،به ترتیتب و دستته

تنها مستندات ومدارهي را هه معتر

صت

و مبتینن فترم تكمیتل

شده اس  ،تهیه هند و از اضافه نمودن هر گونه اسناد غیر ضرور پرهیز نمايد.
 .6هد چاپ شده در رديف ( )1در قالب یک فایل جداگانه بتا فرمت
تهیه شده به نام "هد" نامگذاري گردد.

 ،pdfاستكن شتود و فايتل pdf

توجه :مناقصهگر موظف اس

هد اسكن شده با فرم

 pdfرا در قالب يک فايتل جداگانته ارائته

نموده و از اضافه و ارائه نمودن نسخه هاغذي آن نیز پرهیز نمايد .عدم توجه به اين متوارد ،موجتب
حذ مناقصهگر از فرآيند ارزيابي خواهد شد.
جه درك بهتر ،نمونه هد مورد نیاز در ادامه ارائه شده اس .

 .7هر فرم (ذهر شده در رديف  )4به همراه هلیه مستندات متعلق به آن (ذهتر شتده در رديتف  ،)5در
قالب فقط یک فایل با فرم

 pdfاسكن شود.

توجه :حداهثر حجم مجاز براي هر صف هي  pdfبه میتزان  50kbمتيباشتد .مناقصتهگتر موظتف

اس از ارسال موارد اضافه خودداري نموده و فايلهاي ارسالي خود را ضمن حفظ هیفی
خوانايي ،با حداقل حجم ممكن ارسال نمايد.

 .8هر فايل  pdfتهیه شده(هه معر

در حد

يک فرم و پیوس هاي متلق به آن اس ) ،به نام فرم درون ختود

نام گذاري گردد (همانند مثال ذهر شده در رديف .)11
 .9هر  10فايل  pdfتهیته شتده (شترح داده شتده در رديتفهتاي  6و  )7درون يتک فولتدر()folder
قرارداده شود و بر روي يک لوح فشرده ( CDيتا  )DVDبتارگزاري (رايت ) و در  4نستخه (هتر
نسخه در يک هاور  CDجداگانه) ارائه گردد.

توجه :1مناقصهگر موظف است درصورت تقاضا برای بیش از یک پروژه ،جهات
هر پروژهی مورد تقاضا ،یک سریِ  4نسخهای لوح فشرده جداگانه به نام همان
پروژه ارائه نماید.
به اين معني هه:
براي  .....................تأمین اجتماعي  ..........يک سري  4نسخهاي لوح فشرده جداگانه و
براي  .....................تأمین اجتماعي  ..........يک سري  4نسخهاي لوح فشرده جداگانه و
براي  .....................تأمین اجتماعي  ..........يک سري  4نسخهاي لوح فشرده جداگانه و
براي  .....................تأمین اجتماعي  ..........يک سري  4نسخهاي لوح فشرده جداگانه و
براي  ..........تأمین اجتماعي  .........يک سري  4نسخهاي لوح فشرده جداگانه ارائه نمايد.
توجه :2مناقصه گر موظف است اكیدا از چسباندن هرگونه برچسب ،نوارچسب
یا استیکر و استفاده از هر وسیله یا روشی غیر از ماركر مخصاو

 CDبارای

نوشتن بر روی لوحهای فشرده جدا خودداری نماید.
.10نسخ هاغذي فرمهاي جلد سوم (فرمهاي  10تا  )18و اصل گواهي به روز حد اعتبار بانكي (به فترم
شماره  6در جلد دوم رجوع شود) ،اصل فیش بانكي (تشريح در بند (ج)) و اصل تعهدنامه صت
و سقم اطالعات (به رديف  7و  8شرايط و روش تكمیل اسناد ارزيابي هیفي مناقصهگران در ادامه
همین متن رجوع شود) به همراه  4نسخه لوح فشرده (تهیه شده به روش مصرح در رديفهاي  8و
 9همین بند) درون پاه

قطع  A4با جن

مناسب (جه

جلوگیري از آسیب به لوحهاي فشرده)

قرار گرفته و ارسال گردد.

توجه  :1مناقصه گر موظف است درصورت تقاضا برای بیش از یک پروژه ،جهات هار
پروژه ی مورد تقاضا ،جداگانه جلد سوم را به صورت فیزیکی (نسخه كاغذی) و مهر و
امضا شده ارائه نماید.
به اين معني هه درصورت تقاضا براي يک پروژه  1سري يا براي دو پروژه  2ستري از جلتد ستوم بته
صورت فیزيكي (نسخه هاغذي) ارائه نمايد.

توجه  :2مناقصه گر موظف است درصورت تقاضا برای بیش از یک پروژه باه صاورت
همزمان ،یک نسخه اصل و به تعداد مازاد پروژه اول ،تصاویر گاواهی باه روز حاد
اعتبار بانکی را به صورت جداگانه ارائه نماید.
 درصورت عدم ارائه نسخه اصل ،تصاویر آنها فاقد اعتبار خواهد بود.
توجه  :3مناقصه گر موظف است درصورت تقاضا برای بیش از یک پروژه باه صاورت
همزمان ،یک نسخه اصل و به تعداد مازاد پروژه اول ،تصاویر تعهدنامه صحت و ساقم
اطالعات را به صورت جداگانه ارائه نماید.
 درصورت عدم ارائه نسخه اصل ،تصاویر آنها فاقد اعتبار خواهد بود.
توجه  :4مناقصه گر موظف است درصورت تقاضا برای بیش از یک پروژه ،جهات هار
پروژه ی مورد تقاضا ،موارد تهیه شده در ردیف ( )10فوق را در پاكت های جداگاناه
قرار داده ،روی هر پاكت نام پروژه و نام شركت خود را به صاورت كامال و خواناا
نوشته و با درج عبارت "اسناد ارزیابی كیفی" به صورت مجزا ارائه نماید.
به اين معني هه درصورت تقاضا براي يک پروژه 1 ،سري هامل در یک پاه يا براي دو پتروژه 2
سري هامل در  2پاه

مجزا يا براي سه پروژه  3سري هامل در  3پاه

مجزا ارائه نمايد.

توجه  :5مناقصه گر موظف است پیش از قرار دادن نسخ كاغذی فاوق در پاكات ،از
هرگونه فنر ،شیرازه و منگنه كردن آنها خودداری نماید.
توجه  :6حتما بر روي پاه

(پست

و  )...م تتوي استناد (ارستال پستتي ،پیتک يتا حضتوري) ،بته

صورت خوانا و مشخص عبارت "اسناد ارزیابی کيفی" قید گردد .در غیتر اينصتورت ،متقاضتي
ارزيابي نميگردد و مسئولی عدم ارزيابي متوجه متقاضي ميباشد.

.11مثال:

 )1به نشاني اينترنتي  https://iets.mporg.ir/مراجعه شود و نسب بته درج و ثبت مشخصتات
حقوقي شره پیمانكاري خود به صورت هامل در پايگاه ملي اطالع رستاني مناقصتات اقتدام و

هد دريافتي و ساير مشخصات ثب

شده بر روي هاغذ  A4چاپ گردد (جه

اطالعات بیشتتر

بند (د) مطالعه شود).
 )2فرم شماره  1پ از چاپ ،مهر و امضا شود.
 )3فرم شماره  1به صورت دقیق و هامل تكمیل گردد.
 )4مستندات مورد نظر براي ارائه جه پیوس فرم  1بته شتكل دستتهبنتدي ،متنظم ،بته ترتیتب و
اولوي بندي شده تهیه گردند.
توجه :مناقصهگر موظف اس

تنها مستندات ومدارهي را هه معتر

صت

و مبتینن فترم تكمیتل

شده اس  ،تهیه هند و از اضافه نمودن هر گونه اسناد غیر ضرور پرهیز نمايد.
 )5هد چاپ شده در رديف ( )1در قالب فقط يک فايل با فرمت  pdfاستكن شتود و فايتل pdf
تهیه شده به نام "هد" نامگذاري گردد.
 )6فرم شماره  1از پیش تكمیل شده ،به همراه هلیه مستندات تهیه شدهي مربوط به آن به صتورت
منظم ،به ترتیب و اولوي بندي شده در قالب فقط يک فايل  pdfاسكن شود.
توجه :مناقصهگر موظف اس

از اسكن و ارائه نمودن اسناد به صورت هر صتف ه يتک فايتل pdf

(ارائه چندين فايل  pdfبراي معرفي يک فرم و پیوس
هر فرم تکمیل شده و مستندات پیوس آن ،فقط یک فایل با فرم  pdfتهیه و ارائه نمايد.
 )7فايل  pdfتهیه شده به نام "فرم شماره  "1نامگذاري گردد.

هاي متلق به آن) ،جدا پرهیز نمايد و بارای

 )8به همین ترتیب اين عمل براي فرمهاي  2تا  9انجام گردد.
توجه :هنگام پر هردن فرمهاي  3 ،2و  ،4چنانچه مناقصهگر مايل باشد ستوابق بیشتتري ارائته هنتد،
ميتواند تعداد بیشتري از فرمهاي  3 ،2و  4چاپ ،تكمیل و ارائه نمايد.
 )9هر  10فايل تهیه شده با فرم  pdfبر روي يک لوح فشرده ( CDيا  )DVDبارگزاري (راي )
و در  4نسخه (هر نسخه در يک هاور  CDجداگانه) ارائه گردد.
تذكر  :1حتما بر روي هر  4لوح فشرده ،نام هامل شره
تذكر  :2مناقصهگر اهیتدا موظتف است

و نام پروژه مرتبط درج گردد.

از چستباندن هرگونته برچستب ،نوارچستب يتا استتیكر و

استفاده از هر وسیله يا روشي غیر از مارهر مخصوص  CDبراي نوشتن بتر روي لتوحهتاي فشترده
خودداري نمايد.
تذكر  :3لوحهاي فشردهي راي

شده ،حتما از نظر اجرا شدن هنترل گردند .مسئولی باز نشدن يتا

خوانده نشدن لوح فشرده و در نتیجه مردود شدن در مرحله ارزيابي به عهده مناقصهگر ميباشد.
تذكر  :4درصورت ارائه لوح هاي فشرده با م تواي هر فرم

غیر از  ،pdfاسناد مورد ارزيابي قرار

نخواهد گرف .
 )10اصل هلیه فرمهاي مربوط به جلد سوم (فرمهاي  10تا  )18هه از پیش چاپ ،مهر و امضا شتده،
به صورت هاغذي ،اصل گواهي به روز حد اعتبار بانكي (به فرم شماره  6در جلتد دوم رجتوع

شود) ،اصل فیشهای واریز نقدی به تعداد پروژههای مورد تقاضا و اصل تعهدنامه ص

و سقم

اطالعات (به رديف  7و  8شرايط و روش تكمیتل استناد ارزيتابي هیفتي مناقصتهگتران رجتوع
شود) به همراه  4نسخه لوح فشرده (تهیه شده به روش مشروح در بنتد  6همتین مثتال) ،درون
پاه مناسب قرار گرفته و ارسال گردد.
توجه  :1مناقصهگر موظف اس

از هرگونه فنر ،شیرازه و منگنه هردن نسخ هاغذي فوق خودداري

نمايد.
توجاه  :2فرمها و مستندات پیوست جلد اول و دوم فقاط باه صاورت فایال  pdfو
فرمهای جلد سوم فقط به صورت كاغذی ارسال گردند.

ج) نحوه واریز هزینه خرید اسناد ارزیابی
مبلغ  500.000ريال معادل پنجاه هتزار تومتان به ازای هر پروژه ،و به ازای هر پروژه یک فیش نقدی

جداگانه به حساب شماره  60649290بانک رفاه ،تهران ،شعبه بلوار هشاورز ،به نام "شتره
طرح و اجراء خانه سازي ايران" واريز نموده و فیش بانكي مربوطه را به انضمام ستاير متدارك تشتريح
متديري

شده در بند (ب) ،درون پاه

قرار داده و در موعد مقرر ت ويل گردد.

تذكر :1از چسباندن فیش واريزي بر روي پاه

اهیدا خودداري گردد.

تذكر :2مدارک ارسالی متقاضیان منحصرا به صورت تهیه شده در قالب لاوح فشارده
( CDیا  )DVDبه روش مشروح در بند (ب) قابل پذیرش بوده و به مدارک ارسالی باه
روشهای دیگر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذكر :3متقاضي بايد  4سري در قالتب  4لتوح فشترده ( CDيتا  )DVDاز استناد و متدارك ختود را
بصورت جامع و هامل به روش مشروح در بند (ب) ارسال نمايد.

تذكر :4هنگام تكمیل فیش بانكي ،الزاماً در قسم " واريزهننده" نام شره
قسم "باب " ،نام مناقصه مورد تقاضا درج گردد.

متقاضي مناقصته و در

د) نحوه دریافت كد كاربری در "پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات"
با توجه به لزوم ثب مشخصات مناقصه مربوط به پروژه جاري در پايگاه ملي مناقصات ،از جملته اعتالم برنتده
مناقصه توسط دستگاه مناقصهگزار ،مناقصهگر (پیمانكار) موظف اس با مراجعه به وبگاه "پايگاه ملتي اطتالع
رساني مناقصات" ،نسب به درج و ثب مشخصات حقیقي و حقوقي خود به صورت هامل اقتدام و عتالوه بتر
هد هاربري دريافتي ،ساير مشخصات ثب شده خود را همراه با ساير مدارك تهیه شتده بته روش مشتروح در

ابتداي متن براي مناقصهگزار ارسال نمايد .به هنگام ارزيابي مناقصهگران ،پیمانكار فاقد ارائه هد مذهور متورد
ارزيابي قرار نخواهد گرف  .براي اين منظور:
 .1به نشاني اينترنتي  https://iets.mporg.ir/مراجعه شود.
تذكر  :1وبگاه اينترنتي مذهور تنها از طريق مرورگر  Internet Explorerپاسخگويي مناسب خواهد داش .
تذكر  :2صف ه نخس وبگاه مذهور به طور هامل و بهدق

مطالعه گردد.

 .2از طريق هلیک بر روي عبارت "ورود جهت اخذ و ثبت اطالعات تكميلی" ( )Linkدر گوشهي
باال و سم راس صف ه اول وبگاه ذهر شتده ،مراحتل بعتدي تتا اختذ هتد هتاربري (عتالوه بتر شناسته
هاربري) ادامه يابد.

تذكر  :3در صورتي هه مناقصهگر هاربر "پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات" نیس  ،ابتدا بايتد درآن پايگتاه
ثب نام نمايد.
دق شود ،با توجه به اينكه هد فعالسازي شناسته هتاربري من صترا بته پست الكترونیكتي ستامانه چاپتار ارستال
ميگردد (عدم قبول دامنههاي  yahoo, gmailو غیره بر اساس بخشنامه پايگاه ملتي اطتالع رستاني مناقصتات)،
استفاده از سامانه پس الكترونیكي "چاپار" نیاز اس .
در اين خصوص ،ابتداي صف ه اشاره شده در رديف ( )2بند (د) به دق

مطالعه گردد.

تذكر  :4مشخصات حقوقي (يا در موارد الزم حقیقي) بايد به طور هامل ثب گتردد .در صتوررت عتدم تكمیتل
مشخصات و صرفا ارسال هد هاربري ،مراحل ثب مشخصات مناقصه در وبگاه مذهور مختل شده و عقد قترارداد
با برنده مناقصه دچار مشكل خواهد شد.
تذكر  :5جه اطالعات بیشتر در اين خصوص ،با شماره تلفن  021-33272500و انتخاب گزينته ( 2پاستخگوي
گويا) تماس حاصل شود.
 .3عالوه بر هد هاربري ،مشخصات حقیقي و حقوقي مناقصهگر هه به صورت هامل در "پايگاه ملي اطتالع
رساني مناقصات" ثب گرديده اس  ،بر اساس بند (ب) ارسال شود.

جدول خالصه روش ارسال مدارك
رديف
1
2

ارسال به صورت نسخه اصل کاغذی
و برای هر پروژه به صورت مجزا

ارسال بر روی لوح فشرده در  4نسخه

اصل فیش واريز نقدی بانکی

فرم شماره  1و پیوستهای آن در يک فايل pdf

اصل کلیه فرمهای جلد سوم بهصورت مهر

فرم شماره  2و پیوستهای آن در يک فايل pdf

و امضا شده
اصل گواهی به روز حد اعتبار بانکی

3

(درصورت تقاضا برای همزمان بیش از
يک پروژه ،به تعداد مازاد پروژه اول،

فرم شماره  3و پیوستهای آن در يک فايل pdf

تصوير ارائه شود)
اصل تعهدنامه صحت و سقم اطالعات بر
روی سربرگ مناقصهگر
4

(درصورت تقاضا برای همزمان بیش از

فرم شماره  4و پیوستهای آن در يک فايل pdf

يک پروژه ،به تعداد مازاد پروژه اول،
تصوير ارائه شود)
5

فرم شماره  5و پیوستهای آن در يک فايل pdf

6

فرم شماره  6و پیوستهای آن در يک فايل pdf

7

فرم شماره  7و پیوستهای آن در يک فايل pdf

8

فرم شماره  8و پیوستهای آن در يک فايل pdf

9

فرم شماره  9و پیوستهای آن در يک فايل pdf

10

کد دريافتی و ساير مشخصات ثبت شده "پايگاه ملی اطالع
رسانی مناقصات" در يک فايل pdf

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان:
اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه دﯾﻮار ﮐﺸﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 64ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎد در اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ)رﺗﺒﻪ  5اﺑﻨﯿﻪ(
ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان1398/218/2 :

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻮﺑﺖ دوم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان اﺟﺮاي ﮐﺎر

اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه دﯾﻮار ﮐﺸﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  64ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻬﺎﺑﺎد در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ)رﺗﺒﻪ  5اﺑﻨﯿﻪ(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮاء ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي اﯾﺮان )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( درﻧﻈـﺮ دارد ﺗـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮوژهي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا در ﺻﻮرت آﻣﺎدﮔﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣـﺪارك در
اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﺪارك ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﻠﯿـﻪ ﻓﺮﻣﻬـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ و اﻟﺼـﺎق
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام و آنﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﻣﺠـﺎز ﺷـﺮﮐﺖ
رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻪ روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ آدرس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 021- 88991961آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت آن ﺷـﺮﮐﺖ در ﺧﺼـﻮص ﻧﺤـﻮه ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ :
 .1ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮاء ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص و ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﻋﺎم را ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
 .2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺳﺎﻋﺖ 16
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/03/12ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻧﻘﺺ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آن ﺷﺮﮐﺖ از ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي
ﻣﯽﺷﻮد.
 .4در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔـﺰار از ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀـﻮر آن ﺷـﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧـﻮان ﻓﻌﻠـﯽ ،ﺗﻌﻬـﺪي را ﺑـﺮاي دﺳـﺘﮕﺎه
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 .5ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :ﺗﻬﺮان ،ﺑﻠﻮارﮐﺸﺎورز ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪزاده ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﻬﺪاي ﺳـﺎزﻣﺎن آب،
ﭘﻼك ، 34واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ.

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ14156-15481 :

 .6ﻣﺪارك ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻣﺘﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳـﺎل ﮔـﺮدد و
اﮐﯿﺪا از اﺳﺘﻔﺎده از زوﻧﮑﻦ ،ﮐﺎور ،ﺷﯿﺮازه و ﯾﺎ ﻓﻨﺮ ﮐﺮدن ﻣﺪارك ﺧـﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﯾﯿـﺪ .در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼـﻮرت
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .7ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر:
اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .8ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺮوژه:
ﺗﺪارك ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه اﻋﻢ از ﻧﯿـﺮوي ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ادوات و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﭘـﺮوژه و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻫﻤﮕـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .9ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري:
دارا ﺑﻮدن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺑﺎ رﺗﺒﻪﻫـﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ درﺧﻮاﺳـﺘﯽ ،ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗـﻮان
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .10ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران:
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران از وزارت ﺗﻌﺎون  ،ﮐﺎرورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗـﻮان
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .11ﺛﺒﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺟﺎري در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت ،از ﺟﻤﻠـﻪ اﻋـﻼم
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار ،ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ )ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه "ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻠﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت" ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج و ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪام و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺪارك
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﺼﺮح در اﺑﺘﺪاي ﻣﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪﮔـﺮان،
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻓﺎﻗﺪ اراﺋﻪ ﮐﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻬـــﺖ اﻃـــﻼع از ﭼﮕـــﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒـــﺖ ﻣﺸﺨﺼـــﺎت و درﯾﺎﻓـــﺖ ﮐـــﺪ ﻣﺰﺑـــﻮر ،ﺑـــﻪ ﺑـــﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـــﯽ
 https://iets.mporg.ir/ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮاء ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ
ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز
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شرایط و روش تکمیل اسناد ارزیابی کیفی مناقصهگران
مناقصهگربایداطالعاتزیررابههمراهاسنادومدارکارزیابیتکمیلشده ،درمهلتمقررجهت
زیابیبهمناقصهگزارتحویلنماید :

بررسیکمیتهار
بندیگردیدهومناقصهگربایدمطابقباآنمدارکراتکمیلو


اسنادارزیابیبهشرحزیرتقسیم
 -1
ارائهنماید .
جلد اول :مشتمل بر فرم شماره  1به همراه پیوستهای آن که در مورد مشخصات عمومی
گرمیباشد .


مناقصه
باشدکهبایدتوسطمناقصهگرتکمیلگردیدهوبههمراه

فرمهایشماره 2تا  9
می
جلد دوم  :
مدارکمربوطومطابقباترتیبیکهدرفرمهادرجشدهاست،تهیهوپسازمهروامضاء کامل،

آنهارابهروشدرخواستیارائهنماید .
مشتملبرفرمهایشماره10تا18بودهکهبررسیوتکمیلآنتوسطکمیتهارزیابی

جلد سوم:
مناقصهگزار (شرکت مدیریت طرح و اجرای خانهسازی ایران) صورت میپذیرد و مناقصهگر باید

ضمنمطالعهدقیقوآگاهیازجزئیات،نسبت بهمهروامضادرمحلمشخصشدهدر آنها اقدام
نماید .
 -2نظم و ترتیب و دقت در ارائه اطالعات ،عالوه بر تخصیص امتیاز میتواند کمیته ارزیابی
گزاررادرتشخیصوجلوگیریازتضییعحقوقمناقصهگریارینماید .

مناقصه
شاخصکلیبهشرحزیرارزیابیمیگردد :

مناقصهگردر8

-3
 سابقه اجرایی در کار مشابه با پروژه مورد نظر(مطابقبافرمشماره)2 مشخصات کارهای تحویل موقت و یا قطعی شده طی  5سال گذشته (مطابق با فرمشماره)3
 مشخصات کارهای در دست اجرا و همزمان با مناقصه حاضر(مطابقبافرمشماره)4 حسن سابقه و فقدان سوء پیشینه حرفهای مناقصهگر(مطابقبافرمشماره)5 قدرت مالی و پشتیبانی مناقصهگر(مطابقبافرمشماره)6 لیست تجهیزات و ماشینآالت آماده به کار و در دسترس مناقصهگر (مطابق با فرمشماره)7
 کادر فنی و عناصر کلیدی مناقصهگر(مطابقبافرمشماره)8 توان برنامه ریزی و کنترل پروژه مناقصهگر(مطابقبافرمشماره)9مناقصهگربایدتماماسنادومدارکرابدونتغییر،حذفویاقراردادنشرط،تکمیلنماید .

-4

 -5مدارک ارائه شده باید مستند و معتبر باشد ،در غیر اینصورت اسناد ناقص مشمول اخذ امتیاز
نمیباشد .

بطورکلیمناقصهگرپاسخگویصحتوسقماطالعاتارائهشدهدرطولدورهارزیابیودرصورت

- 6
میباشد.درصورتمواجهه باتناقضویاخالفدر
برندهشدندرمناقصهطی دورهاجرایقرارداد 
رائهگردیدهاست،مناقصهگزارحقدارد رأسادرموردچگونگی

توسطمناقصهگر ا

مورداطالعاتیکه 
گرتصمیمگیرینماید .

رفتاربامناقصه
مناقصهگرموظفاستمطابقمتنزیر (پسازتایپرویسربرگرسمیخود)،صحتوسقم

 -7
برایمناقصهگزار درقالبلوحفشردهارسالنموده

اطالعاتارائهشدهبرمبنایاسنادومدارکیکه 
دارددرهرزمانکهمناقصهگزاراصلمدرکیراکهدرروندارزیابینیاز


استراتعهدنمایدواذعانمی
داشتهباشدارائهدهد .
”اینجانب

،........................................

،......................................

یه

فرزند

عنوان

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

،...............................

مدیرعامل/رئیس
(به

عنوان

هیأت

با

کد

ملی

مدیره

شرکت

به

آدرس

مناقصهگر)،

 ،........................................................که تقاضای شرکت در مناقصه شماره  ......................با
موضوع  .................................................................متعلق به شرکت مدیریت طرح و اجرا
خانهسازی ایران را دارد ،متعهد میگردد کلیه اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی کیفی
مناقصه مذکور که به مناقصهگزار (شرکت مدیریت طرح و اجرا خانهسازی ایران) ارائه
مینماید ،طبق مقررات قانونی تنظیم شده است و کلیه شرایط شکلی ،محتوایی و
تشریفاتی آن رعایت شده و معتبر میباشد و در هر زمان که مناقصهگزار به هر دلیلی
اصل مدارک مورد نظر را خواستار باشد ،مستندات مرتبط را ارائه نماید.
مسئولیت عدم اعتبار اسناد و مدارک مزبور به عهده اینجانب بوده و در هر زمان که
خالف صحت مندرجات مدارک ارائه شده مشخص گردد ،کلیه تبعات آن متوجه
مناقصهگر است و با امضاء این تعهدنامه حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود
سلب مینماید".
مناقصهگرباید ابتدامتنفوقرارویسربرگردرسمیخودتایپواصل(نسخهکاغذی)تعهدنامه

 -8
را،ممهوربهمهرشرکتوامضایصاحبانمجازخود ،بههمراهسایراسنادومدارک،مطابقباروش
درخواستی،بهشرکتمدیریت طرح و اجرا خانهسازی ایران ارسالدارد .
مهر و امضاء مجاز مناقصهگر



جلد اول
اسناد و مدارک جلد اول به ترتیب زیر تهیه و جداگانه ارائه گردد:
 -1فرم شماره  1تکمیل شده.
 -2تصویر اصل مصدق اظهارنامه مالیاتی.
 -3تصاویر آگهی تأسیس و روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و امضاهای مجاز.
 -4سوابق کاری هیأت مدیره و مسئولیت اجرایی آنها در شرکت.

فرم شماره  :1مشخصات عمومی مناقصهگر
محلثبت :

نامشرکت :

شمارهثبت :

تاریختأسیس :

نوعشرکت:سهامی  .............آخرینسرمایهثبتشده :

مشخصاتمدیرعامل،هیاتمدیرهوسهامدارانازنظرسمت،تحصیالتوتعدادسهام(با ذکرموظفبودنیا نبودن
هیأتمدیرهوسهامداران) 
سمت 
آخرینمدرک
(درصورتموظف تعداد
رشتهتحصیلی 
تحصیلی و
هیاتمدیره/سهامدار 
نامونامخانوادگی 
سهام 
بودنعضوهیأت
تاریخاخذ 
مدیره/سهامدار) 
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جمعکلسهام :
ناموامضاءصاحبانامضاء 
مجازوتعهدآورشرکت 
اقامتگاهقانونیشرکت 



آدرسپستالکترونیکیشرکت  

آدرسپایگاهاینترنتیشرکت 

تلفن:دورنگار :
تلفنودورنگارشرکت 
پیوستها:کلیهمدارکبیانگرصحتمواردفوقوکلیهسوابقتاسیسوتغییراتروزنامهرسمیشرکت 
مهر و امضاء مجاز مناقصهگر






جلد دوم


اسناد و مدارک جلد دوم به ترتیب زیر تهیه و جداگانه ارائه گردد:
 -1فرم تکمیل شده شماره  2به همراه پیوستهای آن.
 -2فرم تکمیل شده شماره  3به همراه پیوستهای آن.
 -3فرم تکمیل شده شماره  4به همراه پیوستهای آن.
 -4فرم تکمیل شده شماره  5به همراه پیوستهای آن.
 -5فرم تکمیل شده شماره  6به همراه پیوستهای آن.
 -6فرم تکمیل شده شماره  7به همراه پیوستهای آن.
 -7فرم تکمیل شده شماره  8به همراه پیوستهای آن.
 -8فرم تکمیل شده شماره  9به همراه پیوستهای آن.



فرمهای تخصصی (جلد دوم) مربوط به مناقصهگر
مقدمه:
بعدازتکمیلهرفرم،پیوستهایآنبهترتیبیکهدرمتنفرممشخصشدهاستتهیهوپساز

 -1
مهروامضا،پیوستهمانفرم(بهروشدرخواستی)ارائهگردد .
گربودهوکمیتهارزیابیمناقصهگزار،

مسئولیتصحتوسقماطالعاتارائهشدهبهعهدهمناقصه

 -2
مستندبهمدارکدریافتیو برمبنایاسنادومدارکیکهمناقصهگربرایمناقصهگزاردرقالبلوح
فشردهارسالنمودهاست ،قضاوتخواهدنمود.بدیهیاستدرهرزماننادرستیاطالعاتارائه
گردراختیارمناقصهگزارخواهدبود.


شدهمحرزگردد،تصمیمگیریدرموردنحوهرفتاربامناقصه
گردد،هرچهمنظم،کاملوشفافترباشد،عالوهبرکسب

هاارسالمی


مدارکیکهبهپیوستفرم
 -3
امتیازدرنظرگرفتهشده،امکانتشخیصامتیازواقعیوحفظحقوقشرکتکنندهتوسطکمیته
ارزیابیرابیشترخواهدنمود .
هاومدارکپیوستیبرایارسالدارد،میتواندمراتب


گرابهامیدرتکمیلفرم
کهمناقصه

-4درصورتی
راازطریقشمارهتلفنهایاعالمشدهویامکاتبه،پیگیرینماید.بدیهیاستفقطاظهارنظرهای

مکتوبقابلاستناداست.

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

فرم شماره  :2سابقه پیمانکار در کار تخصصی مشابه با موضوع مناقصه
پروژههایتخصصیمشابهباموضوعمناقصهراقبالًاجراکردهوی ادر
اینفرمتوسطشرکتهاییتکمیلشودکهپروژهیا 
دستاجراءدارند.درغیراینصورت،فقطمهروامضاءشرکتکنندهدرمحلپیشبینیشدهکافیاست .
درصورتوجودکارمشابهباشرکتمدیریتطرحواجراءخانهسازیایران،نامقراردادیاقراردادهایمنعقده :

درصورتوجودکارمشابهمطابقباردیففوق،ارائهرضایتنامهازشرکتمدیریتطرحواجراءخانهسازیایران .
تعدادکارهایمشابه :

نام2پروژهبرترازکارهایمشابه :

 )1

 )2

عنوان پروژه اول
نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

نوعپیمان :

استانمحلاجراء :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

متراژکلیپروژه :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

زیربنایپروژه :

تاریخانعقادقرارداد :

درصدپیشرفتفیزیکی :

نوعاسکلت :

تاریخآخرینصورتوضعیت :

درصدپیشرفتریالی :

تعدادطبقات :

مبلغآخرینصورتوضعیت(ریال) :

عنوان پروژه دوم
نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

نوعپیمان :

استانمحلاجراء :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

متراژکلیپروژه :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

زیربنایپروژه :

تاریخانعقادقرارداد :

درصدپیشرفتفیزیکی :

نوعاسکلت :

تاریخآخرینصورتوضعیت :

درصدپیشرفتریالی :

تعدادطبقات :

مبلغآخرینصورتوضعیت(ریال) :

نامهمربوطبهشرکتمدیریتطرحواجراء
ت 
پیوستها:تصویرموافقتنامهقراردادیاقراردادهایفوقالذکر،تصویررضای 
خانهسازیایران(درصورتوجود)وتصویرآخرینبرگخالصهصورتوضعیتتأییدشدهتوسطکارفرما .
مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

فرم شماره  :3کارهای تحویل موقت و یا قطعی شده پیمانکار
پروژههاییاستکهطی 5سالگذشتهتوسطپیمانکارتحویل موقتویا تحویل قطعی شده
فرمجاری برایپروژهیا  
یتواندمرتبطویاغیرمرتبطباموضوعمناقصهباشد .
باشد.پروژههایموردنظرم 

درصورت وجود کار تحویل موقت و یا قطعی شده با شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران ،نام قرارداد یا
قراردادهایمنعقده :

درصورتوجودکارتحویلموقتویاقطعیشدهمطابقباردیففوق،ارائهرضایتنامهازشرکتمدیریتطرحواجراء
خانهسازیایران .
عنوان پروژه
تاریخابالغقرارداد :

تاریختحویل⃝موقت⃝قطعی :

نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

تأخیراتمجاز :

مدتاتمامکار(ماه) :

مبلغنهاییپیمان(میلیاردریال) :

تأخیراتغیرمجاز :

زیربنایپروژه :

تعدادطبقات :

نوعاسکلت :

عنوان پروژه
تاریخابالغقرارداد :

تاریختحویل⃝موقت⃝قطعی :

نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

تأخیراتمجاز :

مدتاتمامکار (ماه) :

مبلغنهاییپیمان(میلیاردریال) :

تأخیراتغیرمجاز :

زیربنایپروژه :

تعدادطبقات :

نوعاسکلت :

یباشد،ازفرماضافهمشابهاستفادهنمائید .
تعدادپروژههایتحویلشدهبیشتراز2پروژهم 

تذکر:درصورتیکه
نامهمرب وطب هش رکتم دیریتط رحو
پیوستها:تصاویرموافقتنامهقراردادیاقراردادهایفوقالذکر،تصویررضایت 
صورتجلسههایتحویلموقتیاقطعیهرپروژهوابالغآخرینتمدید

اجراءخانهسازیایران(درصورتوجود)وتصاویر
مجازپروژه .
مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

فرم شماره  :4کارهای در دست اجرای پیمانکار همزمان با مناقصه
باشد.پروژههایموردنظراعماز

پروژههاییاستکهدرحالحاضرتوسطپیمانکاردرحالاجرام 
ی
فرمجاریبرایکلیه 
مرتبطیاغیرمرتبطباموضوعمناقصهحاضرخواهندبود .
نترباشد .
فرمازپروژههایبامبلغباالتربهسمتمبلغپائی 

الزماستترتیبتکمیل
درصورتوجودکاردردستاجراباشرکتمدیریتطرحواجراءخانهسازیایران،نامقراردادیاقراردادهایمنعقده :

درصورتوجود کار دردستاجرامطابقباردیففوق،ارائهرضایتنامه ازشرکتمدیریت طرحواجراءخانهسازی
ایران .
عنوان پروژه
تاریخابالغقرارداد :

زیربنایپروژه :

نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

پیشبینیتاریخاتمام(ماه) :


درصدپیشرفتفیزیکی :

درصدپیشرفتریالی :

زماناحتمالیتأخیر(ماه) :

مبلغآخرینصورتوضعیت :


تعدادطبقات :

نوعاسکلت :

عنوان پروژه
تاریخابالغقرارداد :

زیربنایپروژه :

نامکارفرما :

دستگاهنظارت :

ناموسمتمسئولمرتبطکارفرما :

تلفنپاسخگویکارفرما :

مهندسمشاور :

تلفنپاسخگویمهندسمشاور :

مدتاولیهپیمان(ماه) :

مبلغاولیهپیمان(میلیاردریال) :

پیشبینیتاریخاتمام(ماه) :


درصدپیشرفتفیزیکی :

درصدپیشرفتریالی :

زماناحتمالیتأخیر(ماه) :

مبلغآخرینصورتوضعیت :


تعدادطبقات :

نوعاسکلت :

یباشد،ازفرماضافهمشابهاستفادهنمائید .
پروژههایدردستاجرابیشتراز2پروژهم 
تذکر:درصورتیکهتعداد 
وتصویرکاربرگصورتوضعیت

فوقالذکر،مشخصاتکلی پروژه 
پیوستها :تصاویر موافقتنامهقراردادیا قراردادهای 
موقتکهبهتأییدکارفرمارسیدهباشد .
مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

فرم شماره  :5حسن سابقه و فقدان سوء پیشینه حرفهای
 -1ارائه منظم و به ترتیب مستندات و پیوستها (جهت کل مدارک ارسالی)
 -2مشخصات گواهینامه صالحیت پیمانکاری(حداقلهای درخواستی در فراخوان مناقصه)
رشته 

پایه 

تاریخاحراز 

تعدادمجازکار  ظرفیتآزاد 





















-3گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،کارورفاهاجتماعی 
 -4رضایت نامه و اخذ تشویق از کارفرمایان
نامدستگاهاجرایی 

عنوانپروژه 

محلاجراء 

مبلغنهاییپیمان(میلیاردریال) 

























حسن سابقه حرفهای 
(تعدادپروژهها )............:

شدهاید؟خیربلی
-5آیاتاکنونمشمولماده46شرایطعمومیپیمان(نشریه )4311
(تعدادپروژهها )............:

شدهاید؟ خیربلی
-6آیاتاکنونمشمولماده48شرایطعمومیپیمان(نشریه )4311
 -7کارهای انجام شده منتخب مناقصهگر در محل اجرای پروژه مربوط به مناقصه جاری (مشخصات کلی پروژه و
بهعالوهشمارهتماسپاسخگویکارفرمابهپیوستارائهگردد) 
مشخصاتکاملکارفرما 
 )1
 )2
آیامحلثبتشرکتمناقصهگردراستانمحلاجرایپروژهاست؟بلیخیر 

-8
 -9عضویت در انجمن های صنفی
نامانجمن 

موضوع 

تاریخعضویت 













پیوستها:بهترتیب،تصویرگواهینامهیتشخیصص الحیتپیمانک اری،تص ویرگواهینام هتائی دص الحیتایمن ی
پیمانکاران،تصاویررضایتنامهکارفرمایان،دالیلجاریشدنمواد46یا48شرایطعمومیپیم ان(درص ورتاعم ال)،
مشخصاتکلیپروژهومشخصاتکاملکارفرمایسابقبهعالوهشمارهتماسپاسخگویکارفرماوتص اویرعض ویتدر
انجمنهایصنفیمربوط .
بهمنظوراطالعازنحوهکسبامتیاز،بهفرمشماره‹‹››14مراجعهشود .

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

فرم شماره  :6قدرت مالی و پشتیبانی مناقصهگر
درصورتیاحرازمیشودکهمبل غب رآوردیمناقص ه،مع ادلی ا

امتیازتوانمالیبرایارزیابیتوانمالیمناقصهگران
کمترازیکیازمقادیرمندرجدرجدولزیرباشد .
ردیف
1
2
3
4

مبلغ براساس محاسبات مناقصهگر و اطالعات

عنوان

ارائه شده در پیوست فرم ( 15ریال)

پنجاهبرابرمالیاتمتوسطساالنهیاهفتادبرابربیم ه
تأمیناجتماعیقطعییاعلیالحسابپرداختشده 
س هبراب ردرآم دناخ الصس االنه،مس تندب ه 
صورتوضعیتهایقطعییاموقت 
پنجبرابرداراییهایثابت،مستندبهاظهارنامهمالیاتی
یاگواهیبیمهداراییهایادفاترقانونی 
تایی داعتب ارازس ویبان

ی امؤسس اتم الیو

اعتباریمعتبرتاسقفمبلغموضوعمناقصه 

ردیفهای‹‹››1تا‹‹››4رابصورتکام لومعتب ردرپیوس تارائ هنمای د.
تذکر:مناقصهگربایداطالعاتومستندات 
،مبنایمحاسباتمیباشدودرصورتیکهب االترینع ددمحاس بهش دهاز

ردیفهای‹‹››1تا‹‹››4
امتیازکسبشدهاز 
مبلغبرآوردیمناقصهکمترباشد،امتیازمالیبهتناسبکاهشمییابد.برایکس باطالع اتبیش ترب هف رمش ماره
‹‹››15مراجعهشود .
پیوستتتهتتا:پیوس تای نف رم،اس نادوم دارکیاس تک هپیمانک ارب رایاثب اتتوان اییم الیخ ودارائ ه 
مینماید .

اسناد و مدارک مورد نظر برای اثبات توان مالی مناقصه گر ،شامل کلیه موارد زیر است:
سالهای)92-96
 -1اظهارنامهمالیاتیمربوطبهعملکرد5سالآخرفعالیت(عملکرد 
سالهای)92-96
 -2برگتشخیصیاقطعیمالیاتیمربوطبهعملکرد5سالآخرفعالیت(عملکرد 
سالهای)92-96
 -3گزارشحسابرسیمربوطبهصورتهایمالی5سالآخرفعالیت(عملکرد 
 -4اصلگواهیبهروزتاییداعتباربانکیبهنامشرکتمدیریتطرحواجراءخانهسازیایران
سالهای)92-96
 -5تصویرمفاصاحساببیمهاخذشدهطی5سالآخرفعالیت(عملکرد 
تذکر:مناقصهگرموظفاستازارسالهرگونهاسناداضافیغیرموارددرخواستیخوددارینماید.

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر 


فرم شماره  :7لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار و در دسترس
ردیف

عنوان شاخصهای امتیاز آور (پاسخ ارائه شده در ردیفهای زیر ،به ترتیب شامل تعداد هر
دستگاه ،درصورت نیاز نوع یا مشخصات دستگاه و مالکیت آن – تملک یا اجاره – باشد)

1

تاورکرینیاجرثقیل40تنبهباال :

2

لودریابیلمکانیکی :

3

بچینگ :

4

ژنراتور :

5

کامیونکمپرسی :

6

غلط ویبره :

7

دوربیننقشهبرداری :


8

باالبر :

9

وانت :

 10

سواری :

 11

سیلویسیمان :

 12

خمکنوگیوتینآرماتور :


 13

دستگاههاوتجهیزاتپیشنهادیپیمانکاربرایانجامپروژهحاضر(لیستشود) 


تذکر:برایکسبامتیازکامل،به اطالعاتمندرجدرفرمشماره‹‹››16مراجعهشود .
مدارکیکهمستندوبیانگردراختیارداشتنماشینآالتفوق(بهصورتتمل یااجاره)توسطپیمانکار

پیوستها:
باشد،مبنایاخذامتیازبهتشخیصکمیتهارزیابیخواهدبود .

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر 


فرم شماره  :8کادر فنی و عناصر کلیدی مناقصهگر
عنوان شاخصهای امتیاز آور

ردیف
1

ارائهمنظموبهترتیباطالعاتوپیوستها(جهتفرمارسالیجاری) 


2

گرباذکرناماشخاصومسئولیتهایایشان 


ساختارتشکیالتیمناقصه
طی5سالگذشته اعضای هیأتمدیرهدارایتغییربودهاست⃝نبودهاست⃝ .

3

درصورتوجودهرگونهتغییر،لیستتغییراتوتاریختغییراتطی5سالگذشتهبهصورتزیرارائهگردد :
آقا/خانم...............درتاریخ...............ازهیأتمدیرهخارجو...............آقا/خانمجایگزینگردید .

4
5

لیستکارکنانامتیازآور(بهترتیبردیفهایادامه)ش املن امون امخ انوادگی،س مت،آخ رینم درک
تحصیلی،رشتهتحصیلیوتاریخاخذآن 
دونفرکارشناسمدیریتبا5سالسابقه(فقطبرایمدیرعاملواعضایموظفهی أتم دیرهمناقص هگ ر،
عالوهبرتحصیالتوتخصصذیربطایشاندرمناقصه) 

6

سهنفرکارشناسارشدمهندسیبا تجربه7سالوتخصصذیربط(عمران،معماریو)...درمناقصه 

7

سهنفرکارشناسمهندسی باتجربه10سالوتخصصذیربطدرمناقصه 

8

سهنفرکارشناسمعماری باتجربه10سال 

9

سهنفرتکنیسین(فوقدیپلم)باتجربه 5سالوتخصصذیربطدرمناقصه 

 10

نقشهبرداریباتجربه 5سال 
ی نفرتکنیسین(فوقدیپلم) 

 11

ی نفرکارشناسمترهوبرآوردباتجربه5سال وتخصصذیربطدرمناقصه 

 12

ی نفرکارشناسHSEباتجربه5سالوتخصصعمرانیامهندسیصنایع 

تذکر:
)1بهمنظوراطالعازنحوهکسبامتیاز،بهفرمشماره‹‹››17مراجعهشود .
فهای2الی12جدولفوقتهیهوضمیمهگردد .
 )2اطالعاتردی 
)2مناقصهگرموظفاستازارسالهرگونهاسناداضافیغیرموارددرخواستیخوددارینماید .
)3درصورتوجودتغییراتدرردیف3جدولفوق،ارائهروزنامهرسمیزمانتغییراتالزامیاست .

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر 




فرم شماره  :9توان برنامه ریزی و کنترل پروژه
ردیف

اتوپیوستهابهترتیبیکهدرذیلآمدهاست،ارائهگردد)

عنوان شاخصهای امتیازآور (اطالع

 -1پیشنهاد مکتوب برای مدیریت پروژه و روش اجرای کار در این حوزه با توجه به مشخصات کلی طرح،
منابع مورد نیاز و موقعیت اجرای آن
1-1

یریتپروژهشاملگردشکارورویههابههمراهنمونهگزارشاتواسنادمدیریتپروژه:مدارکمربوط

فرآیندمد
بهپیوستارائهگردد.

2-1

ریزیاجرایکار،روشتهیهوبرنامهریزیمنابعومصالحونیرویانسانی:مدارک


املبرنامه
روشاجرایکارش
مربوطبهپیوستارائهگردد.

3-1

تمهیداتالزمبراساسشرایطوموقعیتپروژهوارائهبرنامهمربوط:مدارکمربوطبهپیوستارائهگردد.

 -2مدیریت کیفیت
1-2

درصورتیکهسیستممدیریتکیفیت( ISO 9001, OHSAS, HSEو)...درآنشرکتاستقراریافتهاست،

مدارکیدالبرآنبهپیوستارائهگردد.

2-2

هاوفرمهایمربوطبهسیستماجرایمدیریتکیفیتبهپیوستارائهگردد.


دستورالعمل

 -3معرفی تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه

1-3

لیستپرسنلبخشکنترلپروژه :
شاملنامونامخانوادگی،سمت،تحصیالتورشتهتحصیلی(رزومهکاریومدارکتحصیلیودورههای
آموزشیوقراردادکاریباشرکتویاسابقهبیمهبهپیوستارائهگردد) 
مدیرپروژهمدنظرواختصاصیافتهجهتپروژهموردمناقصهجاریمعرفیگردد.

2-3

نرمافزارهایمورداستفادهدربخشکنترلپروژه

3-3

لیستپرسنلبخشمترهوبرآورد :
شاملنامونامخانوادگی،سمت،تحصیالتورشتهتحصیلی(رزومهکاریومدارکتحصیلیودورههای
آموزشیوقراردادکاریباشرکتویاسابقهبیمهبهپیوستارائهگردد)

4-3

نرمافزارهایمورداستفادهدربخشمترهوبرآورد

 -4عدم تأخیر غیرمجاز پیمانکار در  5سال گذشته در حداقل  2پروژه مشابه:مدارکبهپیوستارائهگردد.
 -5حسن سابقه پیمانکار دربخش کنترل پروژه در پروژههای گذشته آن شرکت:بررسیسوابقمربوطبهعهده
سازیایرانمیباشد.


دفترمدیریتپروژهشرکتمدیریتطرحواجراخانه

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

جلد سوم
جلد سوم مشتمل بر فرمهای شماره  10تا  ،18مخصوص کمیته ارزیابی
مناقصهگزار بوده و مناقصهگر فقط کافی است مدارک آن را مهرو امضا نموده
و اصل آنها را ارائه نماید.

فرم شماره  :10فرم نهایی ارزیابی و امتیاز کلی هر شاخص
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی مناقصهگزار)

ردیف 

1

2

3
4
5
6

شرح 
سابقهپیمانک اردرک ارتخصص یمش ابهب ا
موضوعمناقصه(مط ابقب اجزئی اتمن درج
درفرمشماره )2
کاره ایتحوی لموق توی اقطع یش ده
پیمانکار(مطابقب اجزئی ات من درجدرف رم
شماره )3
کارهایدردستاجرای پیمانکار همزمانب ا
مناقصه(مط ابقب اجزئی اتمن درجدرف رم
شماره )4
حسنسابقهوفقدانسوءپیش ینهحرف های
(مطابقباجزئیاتمندرجدرفرمشماره )5
قدرتمالیوپشتیبانیمناقصهگر(مطابقب ا
جزئیاتمندرجدرفرمشماره )6
لیست تجهیزات وماشینآالتآمادهبهک ار
ودردس ترس(مط ابقب اجزئی اتمن درج
درفرمشماره )7

ضریبوزنی
شاخص 
) (wfi

 10




 10




 10
 10
 25













 10

7

کادر فنی وعناصرکلیدی مناقصهگر(مطابق
باجزئیاتمندرجدرفرمشماره )8

 10

8

توانبرنامهریزیوکنترلپ روژه(مط ابقب ا

جزئیاتمندرجدرفرمشماره )9

 15

جمع 

امتیازشاخص 
) (wfs

امتیازنهایی
شاخص 
)(wfs * wfi


 100








= ∑ (wfs * wfi) / 100


مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :11شرح امتیاز سابقه پیمانکار در کار تخصصی مشابه با موضوع مناقصه
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی مناقصهگزار و با ضریب وزنی کلی )10
ردیف 
1
2

3
4
5

6

7

شرح 
امتیازاجرایی واحدس اختمانتخصص ی
اجراشدهمشابهتوسطپیمانکار 
امتیاز اجرایی واحدس اختمانتخصص ی
اجراشدهب اش رکتم دیریتط رحواج را
خانهسازیایران 

امتیازمیزانرضایتمندیازکارهای(مش ابه)
انجامشدهقبلیباش رکتم دیریتط رحو
اجراخانهسازیایران 

امتیازاجرایب یشازی  واح دس اختمان
تخصصیاجراشدهمشابهتوسطپیمانکار 
امتی اززیربن ایح داقلی س اختمان
تخصصیقبلی،مساوییابیش ترنس بتب ه
زیربنایساختمانموضوعمناقصه 
امتیازتعدادطبقاتح داقلی س اختمان
تخصصیقبلی،مساوییابیش ترنس بتب ه
تعدادطبقاتساختمانموضوعمناقصه 
امتی ازتش ابهج نساس کلتس اختمان
تخصصیقبلیباج نساس کلتس اختمان
موضوعمناقصه(درصورتیکههردوفلزییا
بتنیباشد،امتیازکاملاست) .

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 
 25

امتیاز 
(متعلقهبهحروف) 


امتیاز 
(متعلقهبهعدد) 






 10

 10





 15







 20




 10




 10

جمع 

 100

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000








وپیوستهایآنتکمی لو

مناقصهگربرایاخذامتیازالزم،بایدمدارکالزمراطبقمفادمندرجدرفرمشماره2

تذکر:
ارائهنماید .

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :12شرح امتیاز کارهای تحویل موقت و یا قطعی شده پیمانکار
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی مناقصهگزار و با ضریب وزنی کلی )10
ردیف 
1

2

3

4



شرح 
امتیازمیزانرضایتمندیازکارهای(تحوی ل
موقتوی ا قطع ی)انج امش دهب اش رکت
طرحواجراخانهسازیایران 

مدیریت
تعدادپروژههایتحوی لموق توی اقطع ی
شدهطی5سالگذشته(بهازایه رپ روژه
10امتیاز-تحویلموقتوقطعیهرپ روژه
فقطیکبارمحاسبهمیشود) 

تعدادپروژههایتحوی لموق توی اقطع ی
شدهطی5سالگذش تهمش ابهب اموض وع
مناقصهازنظرتخصصی(بهازایی پروژهو
بیشترحداکثرامتیاز) 
تعدادپروژههایتحوی لموق توی اقطع ی
ش دهط ی5س الگذش تهدرم دتاولی ه
پیمانویامدتزمانتمدیدمجازپروژه(ب ه
ازایهرپروژه15امتیاز) 
تعدادپروژههایتحوی لموق توی اقطع ی
شدهطی5سالگذشتهباش رکتم دیریت
طرحواجراخانهس ازیای ران(ب هازایه ر
پروژه20امتیاز) 

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

امتیاز 
(متعلقهبهعدد) 


امتیاز 
(متعلقهبهحروف) 


 10



 20




 20

 30





 20





جمع 

 100

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000








تذکر:
)1مناقصهگربرایاخذامتیازالزم،بایدمدارکالزمرابهصورتشفافومستندطبقمف ادمن درجدرف رمش ماره3و
پیوستهایآنتکمیلوارائهنماید .

)2اگرپروژهایدارایهمهویژگیهایاشارهشدهدرردیفهای1تا4باشد،امتیازآنپروژهبرایهر4ردی فجداگان ه
محاسبهوجمعمیگردد .


مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :13شرح امتیاز کارهای در دست اجرای پیمانکار همزمان با مناقصه
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی مناقصهگزار و با ضریب وزنی کلی )10
ردیف 
1

2

3



شرح 
امتی ازمی زانرض ایتمندیازکاره ای(در
دستاجرای)پیمانک ارب اش رکتم دیریت
طرحواجراخانهسازیایران 

امتیازمبل غاولی هبزرگت رینق راردادیک ه
پیمانکاردردستاجرادارد(اگ رمس اویب ا
مبلغاولیهمناقصهحاضرباشد20امتیازوبه
ازایهرمیلیاردتومانبیشترازمبلغمناقصه
5امتیازوبرایمحاسبهامتیازدرمورداعداد
کمتریابینبیشتر،میانیابیشود) 
پیشرفتریالیکارهایدردستاجراباتوجه
بهمدارکارائهشدهاگرکالمتناسببامدت
اولیهق راردادباش د(ب هازایه رپ روژه20
امتیاز) 
برایپروژههایباپیشرفتریالیباالتراز75
درصد(بهازایهرپروژه10امتیاز) 

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

امتیاز 
(متعلقهبهعدد) 


امتیاز 
(متعلقهبهحروف) 


 10



 40




 30

 20

جمع 

 100

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000











تذکر:مناقصه گربرایاخذامتیازالزم،بایدمدارککافیدرموردقرارداده ایدردس تاج راراب رایمحاس بهامتی از
توسطکمیتهارزیابیارائهنماید.جزئیاتاطالعاتموردنیازمطابقبامفادمن درجدرف رمش ماره4وپیوس ته ایآن
میباشد .


مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :14صالحیت ها و حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی و با ضریب وزنی کلی )10
ردیف 

1

2
3
4
5
6
7

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

شرح 
کیفیتارائهورعایتنظم،ترتیبوخوان ایی
درمستنداتارائهشده(جه تک لم دارک
ارسالیوب رایتط ابقروشون وعارائ هب ا
روشمورددرخواستمناقصهگزار) 

رتبهصالحیتپیمانکاری(رتبهه ایح داقل
موردنظردرفراخوانمناقصهحاض رالزام ی
بودهوبرایرتبهباالترازآندرهررشته،به
ازایهررتبهباالتر5امتیاز) 
گواهینامهتائیدصالحیتایمنیپیمانکاران 
ارائهرضایتنامهازکارفرمای5سالگذشته
(بهازایهررضایتنامه2/5امتیاز) 
عدمسوءسابقهحرفهایویاخلعید(اعمال
ماده )46ازقراردادهایمنعق دهدرط ول5
سالگذشته 
نداش تنخاتم هپیمان(اعم الم اده)48در
طول5سالگذشته 
کارهایانجامش دهدرمح لاج رایپ روژه
مربوطبهمناقصهجاری(هرپروژهاجراشده،
5امتیاز) 

امتیاز 
(متعلقهبهعدد) 


امتیاز 
(متعلقهبهحروف) 


5



 40
الزامی 
5

-









 10
5









 10

8

بومیمنطقهبودن(ثب تش رکتدراس تان
محلاجرایپروژه) 

 20

9

عضویتدرانجمنهایص نفیم رتبط(ب ه
ازایهرموردعضویت2/5امتیاز) 

5

جمع 

 100

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000
















تذکر:مناقصهگربرایاخذامتیازالزم،بایدمدارککافیبهکمیتهارزیابیارائهنماید.جزییاتاطالعاتموردنیازمط ابق
هایآنمیباشد .


وپیوست
بامفادمندرجدرفرمشماره5

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :15قدرت مالی و پشتیبانی مناقصهگر
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی و با ضریب وزنی کلی )25
ردیف

امتیاز 
امتیاز 
سقفامتیاز 
(پیشبینی)  (متعلقهبهحروف)  (متعلقهبهعدد) 

شرح
پنجاهبرابرمالیاتمتوسطساالنهیاهفت ادبراب ر

1

بیمهت أمیناجتم اعیقطع یی اعل یالحس اب




 40

پرداختشده 
2
3
4

سهبرابردرآمدناخالصساالنه،مستندبهص ورت
وضعیتهایقطعییاموقت 

پنجبرابرداراییهایثابت،مس تندب هاظهارنام ه

مالیاتییاگواهیبیمهداراییهایادفاترقانونی 

تاییداعتبارازسویبان

ی امؤسس اتم الیو

اعتباریمعتبرتاسقفمبلغموضوعمناقصه 

 15
 30
 15













جمع

100





امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

2500





تذکر:ارزیابیتوانمالیوتحققشرطبرای5سالآخرفعالیت(عملکرد سالهای)92-96میباش د.ح داکثرامتی از 
درصورتیاحرازمی شودکهمبلغبرآوردیمناقصهمعادلیاکمترازیکیازمقادیراشارهش دهدرج دولف وقباش د.

درصورتیکهباالترینعددمحاسبهشدهازمبلغبرآوردیمناقصهکمترباشد،امتیازمالیب هتناس بک اهشم ییاب د.

پیوستهایآنتهی ه

مناقصهگربایداطالعاتمربوط رابرایاحرازشروطفوق،مطابقبامفادمندرجدرفرمشماره6و
وارائهنماید .

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................






فرم شماره  :16لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار و در دسترس
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی و با ضریب وزنی کلی )10
شرح

ردیف

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

امتیاز 
امتیاز 
(متعلقهبهحروف)  (متعلقهبهعدد) 

1

ی دستگاهتاورکرینیاجرثقیل40تنبهباال  بهتشخیص 

2

ی دستگاهلودریابیلمکانیکی وبیشتر 

 15



3

ی دستگاهبچینگ وبیشتر 

 10





4

ی دستگاهژنراتور وبیشتر 

 15





5

دودستگاهکامیونکمپرسی وبیشتر 

 12





6

ی دستگاهغلط ویبره وبیشتر 

7





7

دوربیننقشهبرداری وبیشتر 

ی دستگاه

5





8

برایدودستگاهباالبر وبیشتر 

5





9

برایدودستگاهوانت وبیشتر 

5





 10

برایدودستگاهسواری وبیشتر 

4





 11

ی دستگاهسیلویسیمان وبیشتر 

5





 12

خمکنوگیوتینآرماتوروبیشتر 
دودستگاه 

2









 13

ماشینآالتپیش نهادیپیمانک ارب رایانج ام
پروژهحاضر 

 15

اضافه :

اضافه :


جمع 

 100





امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000





مدارکیکهبیانگردراختیارداشتنماشینآالتفوقباشد،مبنایاخذامتیازمیباشد .

تذکر:
وپیوستهایآنراتهیهوارائهنماید .

مناقصهگربایداطالعاتمربوطرامطابقبامفادمندرجدرفرمشماره7

پیوستها:

مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................



فرم شماره  :17کادر فنی و عناصر کلیدی مناقصهگر
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی و با ضریب وزنی کلی )10
ردیف 

شرح 

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

1

رعایتنظم،ترتیبوخواناییدرم دارکارائ ه
شده(جهتمدارکارسالیپیوستفرم )8

5

2

ارائهساختارتشکیالتیمناقصهگرب اذک رن ام
تهایایشان 
اشخاصومسئولی 

 10

3

ثباتاعضایهیأت مدیره طی 5سالگذش ت ه
(عدمتغییرامتیازکامل،وبهازایهرتغیی ر5
امتیازکاهش) 

 15

4

ارائهلیستکارکنانامتیازآور 

5

5

دونفرکارش ناسم دیریتب ا5س الس ابقه
مناقصهگر) 

(فقطبرایکادرمدیریت

 20

6

سهنفرکارشناسارشدمهندس یب اتجرب ه7
سالوتخصصذیربطدرمناقصه 

 45

7

سهنفرکارشناسمهندسی باتجربه10سالو
تخصصذیربطدرمناقصه 

 30

8

سهنفرکارشناسمعماری باتجربه10سال 

 30

9

سهنفرتکنیسین(فوقدیپلم)باتجربه 5سال
وتخصصذیربطدرمناقصه 

 15

 10

ی نفرتکنیسین(فوقدیپلم)نقشهبرداریب ا
تجربه 5سال 

5

 11

ی نفرکارشناسمترهوب رآوردب اتجرب ه5
سال وتخصصذیربطدرمناقصه 

 10

 12

سHSEب اتجرب ه5س الو
ی نفرکارش نا 
تخصصعمرانیامهندسیصنایع 

 10

جمع 

 200

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

 1000

امتیاز 
(متعلقهبهحروف) 

امتیاز 
(متعلقهبهعدد) 























































تذکر)1:مناقصه گربرایاخذامتیازالزم،بایدمدارککافیبهکمیتهارزیابیارائهنماید.جزئیاتاطالعاتموردنی ازمط ابق
هایآنمیباشد .


وپیوست
بامفادمندرجدرفرمشماره8
یگی ر د.حال تپای هدارایامتی از
)2محاسبهامتیازردیفهای5الی12بهنسبتحالتپایهذکرشدهدرهرردیفانجامم 
میباشدودرنتیجهامتیازبراساسمدارکارائهشدهوبادرنظرگرفتنمدرکتحصیلیوتجربه،کاهشیاتاسقفمق رر
بهینه 
افزایشمییابد .


مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

فرم شماره  :18توان برنامهریزی و کنترل پروژه
(فرم مخصوص کمیته ارزیابی و با ضریب وزنی کلی )15
ردیف

سقفامتیاز 
(پیشبینی) 

شرح

امتیاز 
(متعلقهبه
حروف) 

امتیاز 
(متعلقهبه
عدد) 

 -1پیشنهادمکتوببرایروشاجرایکارباتوجهبهمشخصاتکلیطرح،
منابعموردنیازوموقعیتاجرایآنتوسطمناقصهگر

1-1

فرآیندمدیریتپروژهشاملگردشکارورویههابههمراهنمونهگزارشات

واسنادمدیریتپروژه

2-1

ریزیاجرایکار،روشتهیهوبرنامهریزی

روشاجرایکارشامل  
برنامه
منابعومصالحونیرویانسانی

3-1

تمهیداتالزمبراساسشرایطوموقعیتپروژهوارائهبرنامهمربوط

25

-2مدیریتکیفیت
1-2

استقرارسیستممدیریتکیفیت

2-2

هاوفرمهایمربوطبهسیستماجرایمدیریتکیفیت


دستورالعمل

 15

معرفیتیمبرنامهریزیوکنترلپروژه

-3
1-3

معرفیکارشناسانکنترلپروژهبههمراهرزومهکاریومدارکتحصیلی
ودورههایآموزشیوقراردادکاریباشرکتویاسابقهبیمه 

معرفیمدیرپروژهاختصاصیافتهجهتپروژهموردمناقصهجاری

2-3

نرمافزارهایمورداستفادهدرحوزهکنترلپروژه


3-3

معرفیکارشناسانمترهوبرآوردبههمراهرزومهکاریومدارکتحصیلی
ودورههایآموزشیوقراردادکاریباشرکتویاسابقهبیمه


4-3

نرمافزارهایمورداستفادهدرحوزهمترهوبرآورد


30

-4عدمتأخیرغیرمجازپیمانکاردر5سالگذشتهدرحداقل2پروژهمشابه

20

 -5حسن سابقه پیمانکار دربخش کنترل پروژه در پروژههای گذشته آن
شرکت

10

جمع

100

امتیاز پس از اعمال ضریب وزنی

1500

هایآنمیباشد.


وپیوست
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مهر و امضاء مجاز مناقصهگر

ارزیاب (نام و نامخانوادگی و امضا) ...................................
تاریخ ارزیابی .................................

