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بخش اول :كلیات

استعالم ارزيابی کیفی حاضر بر اساس آيیننامه اجرايی بند «ج» ماده ( )12قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه مورخ 1385/07/5
هیأت وزيران به منظور ارزيابی کیفی مناقصهگران عملیات اجرايی مرحله اول کارهای سیويل و تاسیسات زيربنائی طرح چشمه نور ايران
(شتابگر ملی) که به صورت دو مرحلهای انجام میشود ،تهیه شده ا ست .متعاقبا از متقاضیانی که در ارزيابی کیفی امتیاز قابل قبول را
کسب نمايند (فهرست کوتاه) برای دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 -1-1اطالعات كلی مناقصهگزار
عنوان دستگاه مناقصهگزار :پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،طرح چشمه نور ايران
آدرس :تهران ،ابتداي بلوار ارتش ،روبروی اراج ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،دفتر طرح چشمه نور ايران(شتابگر ملی)
تلفن تماس 22813738 :و 2310

دورنگار22813722 :

پست الكترونیكیilsf@ipm.ir :

وب سایتhttp://ilsf.ipm.ac.ir :

صندوق پستی19395-5746 :

كد پستی1956836489 :

 -2-1موضوع مناقصه
اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی و مرحله اول تاسیسات زيربنائی طرح چشمه نور ايران (شتابگر ملی)در قزوين.
 -3-1مدارک صالحیت و گواهینامههای الزم
متقاضیان شرکت در ارزيابی کیفی بايد حداقل دارای گواهینامه صالحیت رتبه  3رشته ساختمان و ابنیه و رتبه  5رشته تاسیسات و
تجهیزات بوده و دارای ظرفیت مجاز کاری باشند.
 -4-1برآورد اولیه موضوع مناقصه
مبلغ اولیه کارهای موضوع مناقصه ( 25.000.000.000بیست و پنج میلیارد) ريال برآورد میشود .اين مبلغ بر اساس فهارس بهای سال
 1400ابالغی سازمان برنامه و بودجه و با اعمال ضرايب باالسری ،منطقه و منظور نمودن هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه برآورد شده است.
 -5-1محل تامین اعتبار پروژه
هزينه پروژه از محل اعتبارات عمومی تامین و بصورت اسناد خزانه اسالمی با سررسید مهر ماه سال  1403پرداخت میشود.
 -6-1تداركات پروژه
تد ارك نیروی انسـانی مورد نیاز برای اجرای پروژه اعم از نیروی متخصـو و غیرمتخصــــــو و تامین کلیه مصـال  ،ادوات و ماشـین آالت،
ســوخت ،آو و برو و حمل و نقل و ســاير ملزومات مورد نیاز و رعايت الزامات ايمنی ،بهداشــت و محیط زيســت ) (HSEبرای اجرای پروژه
مطابق شرايط عمومی پیمان بـر عهده پیمانكار بوده و کارفرما در اين خصوص هیچگونه تعهد و يا مسئولیتی ندارد.
* حداقل صـالحیت مورد نیاز برای سـرپرسـتی کارگاه :کارشـناس مهندسـی عمران با حداقل  5سـال تجربه کاری مرتبط و با حضـور دائم در
کارگاه
نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:
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 -7-1محل ،زمان و مهلت دریافت و بررسی استعالمها
 -1-1-1محل تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی
تهران ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی اراج ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،دفتر طرح چشمه نور ايران(شتابگر ملی)
تلفن 22813738 :دورنگار 22813722
 -1-1-2مهلت تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی
آخرين مهلت ارسال مدارک موضوع اين استعالم ارزيابی کیفی ،روز سهشنبه مورخ  1400/10/28میباشد .به مدارکی که پس از موعد
تعیین شده واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -1-1-3زمانبندی ارزیابی كیفی
مدارك دريافتی از متقاضیان ظرف مدت يک هفته از تاريخ پايان مهلت تحويل ،بررسی و نتايج آن به اطالع مناقصهگران خواهد رسید.
نتايج استعالم حاضر به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت.
 -8-1معیارهای ارزیابی كیفی مناقصهگران و درصدهای وزنی آنها
ارزيابی کیفی مناقصهگران ،به روش وزنی انجام میشود .در اين روش ،مجموع ضريب وزنی معیارها معادل  100میباشد و هر مناقصهگر
در ازای هر معیار ،امتیازی بین صفر تا صد کسب میکند .امتیاز کل هر مناقصهگر ،معادل مجموع حاصل ضرو امتیاز کسب شده برای
هر معیار در ضريب وزني مربوط میباشد.
جدول  )1معیارهای اصلی ارزيابی کیفی مناقصهگران و ضرايب وزنی آنها
ضريب وزنی

رديف

معیارهای ارزيابی کیفی

1

تجربه و سوابق کاری پیمانكار ( مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )3

40

2

حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای (مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )4

15

3

توان مالی مناقصهگر (مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )5

15

4

تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار (مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره ) 6

20

5

ساختار سازمانی و کارکنان کلیدی ( مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )7

5

6

توان برنامهريزی و کنترل پروژه (مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )8

5
جمع

توجه :امتیاز بومی بودن مناقصهگر بصورت زير بر مجموع امتیاز ارزيابی کیفی وی اعمال میشود:
بومی با کار محلی ،1/05 :بومی بدون کار محلی ،1/04 :غیربومی با کار محلی ،1/03 :غیربومی بدون کار محلی1 :

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:
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 -9-1حداقل امتیاز فنی قابل قبول
حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول  70امتیاز میباشد.
 -10-1نحوه تاثیرگذاری امتیاز فنی بر قیمت و محاسبه قیمت تراز شده
بر اساس نتايج ارزيابی کیفی ،قیمتهای پیشنهادی مناقصهگران به نحو زير تراز خواهد شد:
])L = 100 × C / 100 - [I × (100 – t
که در آن:
 = Lقیمت تراز شده
 = Cقیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)
 = Iضريب تاثیر امتیاز فنی (برحسب درصد)
 = tامتیاز فنی است.
در اين مناقصه ضريب تأثیر امتیاز فنی 20 ،درصد ( )0/2میباشد.
 -11-1شرایط حاكم بر استعالم
-1
-2
-3

-4

-5

دارا بودن گواهینامههای صالحیت با رتبههـــای حـــداقل مورد نیاز ،بـــه هنگـــام ارزيـــابی الزامی بوده و مدارك پیمانكاران فاقد
صالحیت مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.
مناقصـهگر تأيید مینمايد برای انجام عملیات اجرايی پروژه ياد شـده در اين اسـتعالم ،دارای ظرفیت کاری مجاز در رشـته و پايه
مربوط است.
مناقصـهگر تمام اسـناد و مدارک ارزيابی (کلیه اوراو ارزيابی اسـت که از طرف مناقصـهگزار در اختیار مناقصـهگر قرار داده شـده به
انضـمام اسـناد و مدارکی که جهت تكمیل کاربرگهای مذکور از طرف پیمانكار ضـمیمه و ارائه میشـود) را ،بدون تغییر ،حذف و
يا قرار دادن شـرط در آن ،تنظیم و حسـب مورد تكمیل و مهر و امضـاء نموده و در پاکت دربسـته به دسـتگاه مناقصـهگزار تسـلیم
مینمايد .اوراو و مدارکی که فاقد مهر و امضـای مجاز مناقصـهگر باشـند ،کان لم يكن تلقی میگردند .اگر اين فقدان در مدارک
مربوط به احراز صـالحیت پیمانكاری باشـد وی به کلی از فرآيند ارزيابی خارج و چنانچه در سـاير مدارک (امتیاز آور) باشـد ،امتیاز
مربوط حذف خواهد شـد .در صـورت وجود خدشـه ،نقو و يا قلمخوردگی در اسـناد يا اينكه ارائه آنها به صـورت مشـروط ،مبهم و
برخالف شرايط ارزيابی باشد ،آن مدارک ،مردود تلقی خواهد شد.
مناقصــهگزار حق تغییر ،اصــالح يا تجديدنظر در اســناد مشــخصــات را قبل از انقض ـای مهلت تس ـلیم مدارک برای خود محفوظ
میدارد و اگر چنین موردی پیش آيـد مراتـب بـه منـاقصـــهگران ابالغ میشـــود .در صـــورتی کـه مـدارکی قبـل از ابالغ مراتـب مزبور
تسلیم شده باشد ،مناقصهگر حق دارد تقاضای استرداد آن را بنمايد.
مناقصـهگر مطابق "تعهدنامه تضـمین صـحت اطالعات ارائه شـده توسـط مناقصـهگران" صـحت و سـقم اطالعات ارائه شـده را تعهد
نموده و اعالم میدارد هر زمان که مناقصــهگزار اصــل مدارکی را در روند ارزيابی نیاز داشــته باشــد ،ارائه خواهد نمود .هر زمان
نـادرســـتی اطالعـات محرز گردد مطـابق بنـد "ت" مـاده  9آيیننـامـه اجرايی بنـد جا مـاده ( )12قـانون برگزاری منـاقصـــات بـا وی
برخورد خواهد شد.
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 -6مناقصــهگر مســئول مواردی اســت که در کاربرگها درج و ارائه مینمايد و تعهد مینمايد که در صــورت انتخاو شــدن ،قادر به
تامین و به کارگیری نیروی انسـانی ،ماشـینآالت و ملزومات اجرای پروژه (حداقلهای مندرج در کاربرگها) میباشـد .لیكن اين
امر از مســـئولیت وی در طول اجرای پروژه در تامین نیازهای مازاد (بنا به تشـــخیو دســـتگاه نظارت) بر آنچه در اين کاربرگها
آمده ،نمیکاهد.
 -7پس از ارزيابی کیفی مناقصهگران ،به تشخیو دستگاه مناقصهگزار از تعداد متناسبی از مناقصهگران واجد شرايط برای دريافت
اســناد مناقصــه و ارائه پیشــنهادات فنی ،مالی و زمانی دعوت به عمل خواهد آمد .بنابراين حضــور آن شــرکت در اين فراخوان
تعهـدی را برای دستگاه مناقصهگزار ايجاد نمینمايد و مناقصهگزار در انتخاو يا رد مناقصهگران مختار است.
 -12-1روش تهیه و ارائه اسناد ارزیابی
 -1کل مدرک پیش رو ،چاپ شده و تمام صفحات آن مهر و امضا شود.
 -2کاربرگهای  1تا  8تكمیل گردند.
 -3کلیه مستندات مورد نظر برای پیوست هر کاربرگ به صورت منظم ،مرتب و دسـتهبندی شده تهیه و اسكن گردند.
توجه :مناقصـهگر میبايسـت تنها مسـتندات و مدارك مصـدو صـــــحت و مبــــین اطالعات تكمیل شـده در هر کاربرگ را تهیه و
ارسال نمايد و از اضافه نمودن و ارسال هر گونه مدرک مازاد پرهیز نمايد.
 -4هر کـاربرگ بـه همراه کلیـه مســـتنـدات متعلق بـه آن در قـالـب يـ فـايـل بـا فرمـت  pdfتجمیع و ارائـه شـــود .برای اين منظور ،پس از
اسكن مستندات ،اسكنهای منفرد در قالب يک فايل واحد تجمیع شوند( .با استفاده از ابزار  Combine Filesنرمافزار Adobe
)Acrobat
 -5هر فايل  pdfتهیه شده (که معرف ي کاربرگ و پیوستهای متعلق به آن است) ،به نام همان کاربرگ ،نامگذاری گردد.
 -6فايلهای  pdfتهیه شده بـر روی يـ لـوح فشـرده (  CDيـا  ) DVDبـارگذاری (رايـت) و در  2نسخه ارائه گردد.
توجه :لوحهای فشــردهی رايت شــده ،حتما از لحاظ خوانا بودن (اجرا شــدن) کنترل گردند .مســئولیت باز نشــدن يـــــا خوانده
نشدن لوح فشرده به عهده مناقصهگر خواهد بود.
 -7نســخه کاغذی کل صــفحات اين مدرک که به مهر و امضــای صــاحبان امضــای مجاز مناقصــهگر رســیده و کاربرگهای  1تا  8آن
تكمیل شــده اســت (صــرفا خود کاربرگهای تكمیل شــده و مســتنداتی که ارائه نسـخه کاغذی آنها تاکید شــده باشــد) به همراه
لوحهای فشـرده درون پاکت مناسـب (جهت جلوگیری از آسـیب به لوحهای فشـرده) قرار گرفتـــــه و به همراه نامه اعالم آمادگی
مناقصهگر جهت شرکت در اين فراخوان که در سربرگ شرکت و با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز تحويل گردد.
 -8روی پاکت عبارت "اسناد ارزيابی کیفی پروژه احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجــرای مرحله اول تاسیسات زيربنائی
طرح چشـمه نور ايران (شـتابگر ملی)" و نیز نام و نشـانی شـرکت کننده و تاريخ تسـلیم مدارک نوشـته شـود و در مهلت مقرر با اخذ
رسید حاوی تاريخ وصول به دستگاه مناقصهگزار تسلیم گردد.
 -9مناقصـهگران در صـورت نیاز برای کسـب اطالعات بیشـتر و يا رفع ابهامات احتمالی میتوانند با طرح چشـمه نور ايران با نشـانی
فوو الذکر مكاتبه و يا با شماره تلفن  2310داخلی  5202تماس حاصل فرمايند.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  5از 28

گـزارش شنـاخـت پـروژه

عنوان پروژه:

احداث سـاختمان حراسـت و سـردر ورودی و اجرای مرحله اول تاسـیسـات زيربنائی طرح چشـمه نور ايران
(شـتابگر ملی) شـامل اجرای خطوط انتقال آو و مسـیر انتقال برو به طول تقريبی يک کیلومتر ،احداث
سـاختمان حراسـت ورودی به مسـاحت  61مترمربع ،اجرای فونداسـیون پسـتهای برو کامپكت ،ديوار
کشی و تسطی

محل پروژه:

قزوين ،جاده باراجین ،جنب پارک علم و فناوری امام خمینی(ره) ،ساختگاه طرح چشمه نور ايران

مبلغ برآورد تقريبی:

 25.000.000.000ريال بر اساس فهارس بهای سالهای 1400

مدت اجرای پروژه:

 4ماه

محل تامین اعتبار:

اعتبارات عمومی (تملک دارايیهای سرمايهای)

کارفرما:

پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،طرح چشمه نور ايران

مشخصات كلی كارها:
 -1احداث مسیر انتقال برق:
مالحظات

آیتمهای اصلی
طول خط:

 1000متر

توان انتقالی:

 1مگا وات

نوع انتقال:

دفنی از طريق غالفگذاری

نوع کابل:

انجام کارهای سیويل و احداث مسیر انتقال برو مد نظر است و اين فراخوان شامل کابلکشی نیست.

منهولها:

آجری

 -2خط انتقال آب آشامیدنی:
مالحظات

آیتمهای اصلی
طول خط لوله:

 1160متر

نوع انتقال:

دفنی

جنس لوله:

پلیاتیلن آبی

قطر لوله:

 160میلیمتر

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  6از 28

 -3ساختمان حراست ورودی شرقی:
مالحظات

آیتمهای اصلی
مساحت زيربنا:

 61متر مربع

سیستم سازهای:

ساختمان بنايی محصور شده با کالف

سقف سازهای:

تیرچه و بلوک

فونداسیون:

پی نواری

کفپوش بام:

موزائیک ايرانی

تعداد طبقات:

 1طبقه

پنجره:

يوپیویسی و آلمینیومی با شیشه دوجداره

در:

يوپیویسی  +فوالدی

سفتکاری:

آجر فشاری

نازککاری:

متعارف و مطابق جدول نازککاری

نما:

آجر نسوز +سنگ تراورتن کرم

تاسیسات برقی:

سیستم روشنائی  +تلفن  +اينترنت +دوربین مداربسته +اعالن حريق +پريز و مانند آن

تاسیسات مكانیكی:

سرمايش با کولر آبی +گرمايش با پكیج و رادياتور +لولهکشی گاز طبیعی +لولهکشی آو آشامیدنی+
لولهکشی فاضالو و آو باران

سیستم دفع فاضالو:

چاه جذبی

 -3محصورسازی و درب ورودی:
مالحظات

آیتمهای اصلی
مشخصات ديوار:

به طول  150متر بحر جاده باراجین ،ترکیب مصال بنايی و نرده فوالدی

سردر و درو ورودی:

فوالدی با استفاده از پروفیلهای توخالی و درو فوالدی دو لنگه به همراه جک برقی و راه بند به عرض
 6متر

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  7از 28

-2

بخش دوم :مشخصات عمومی و تعهدنامه تضمین صحت اطالعات مناقصهگران

شامل:
 -1كاربرگ شماره یک :مشخصات عمومی متقاضی شركتكننده در فرایند ارزیابی كیفی
 -2كاربرگ شماره دو :تعهدنامه تضمین صحت اطالعات ارائه شده توسط مناقصهگران

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  8از 28

كاربرگ شماره یک :مشخصات عمومی متقاضی شركتكننده در فرایند ارزیابی كیفی
نام شرکت:
آخرين سرمايه ثبتشده:

تاريخ تأسیس:

محل ثبت:
شماره ثبت:
نوع شرکت :سهامی خاص□ ،سهامی عام□

گواهینامه تشخیو صالحیت پیمانكاری:
رشته

رديف

مرجع صدور

رتبه

تاريخ اعتبار

1
2
3
مشخصات مديرعامل ،هیئت مديره و سهامداران از نظر سمت ،تحصیالت و تعداد سهام
رديف

نام و نام خانوادگی

هیئت مديره /سهامدار

تعداد سهام

آخرين مدرک تحصیلی و تاريخ اخذ

1
2
3
4
5
6
7
100

جمع کل سهام
صاحبان امضاء تعهدآور:
اقامتگاه قانونی شرکت:
پست الكترونیكی شرکت:
کد اقتصادی شرکت:
تلفن و دورنگار شرکت:

دورنگار:

تلفن :

پیوستها:
 -1مصدو اظهارنامه تاسیس شرکت بصورت کاغذی و اسكن شده.
 -2اسكن روزنامه رسمی حاوی آخرين تغییرات و امضاهای مجاز بصورت کاغذی و اسكن شده.
 -3سوابق کاری هیئت مديره و مسئولیت اجرايی آنها در شرکت بصورت اسكن شده.
 -4مصدو گواهینامههای تشخیو صالحیت پیمانكاری بصورت کاغذی و اسكن شده.
 -5مصدو گواهینامه تأيید صالحیت ايمنی پیمانكاری بصورت کاغذی و اسكن شده.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  9از 28

كاربرگ شماره دو :تعهدنامه تضمین صحت اطالعات ارائه شده توسط مناقصهگران
اينجانب  ................................فرزند  ....................................با کد ملی ..................................................
به عنوان مديرعامل  /رئیس هیات مديره شرکت ..............................................................................................
به آدرس  .............................................................................................................................تقاضای
شرکت در مناقصه حاضر با موضوع ........................................................................................................
را دارم ،متعهد میشوم کلیه اسناد و مدارك مربوط به ارزيابی کیفی مناقصه مذکور را که اين شرکت به مناقصهگزار ارائه مینمايد ،طبق
مقررات قانونی تنظیم شده است و کلیه شرايط شكلی ،محتوايی و تشريفاتی آن رعايت شده و معتبر میباشد و در هر زمان که
مناقصهگزار به هر دلیلی اصل مدارك مورد نظر را خواستار باشد مناقصهگر مستندات مرتبط را ارائه نمايد.
مسئولیت عدم اعتبار اسناد و مدارك مزبور به عهده اين شرکت بوده و در هر زمان که خالف صحت مندرجات مدارك ارائه شده مشخو
گردد کلیه تبعات آن متوجه مناقصهگر است و مناقصهگر با امضای اين تعهدنامه حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود صلب
مینمايد.

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء صاحب /صاحبان امضای مجاز
تذكر :اصـل تعهد نامه بصـورت نسـخه کاغذی ممهور به مهر شـرکت و امضـای صـاحبان مجاز شـرکت ،به همراه سـاير اسـناد و مدارك
مطابق روشــی که در اين مدرک تعیین شــده اســت تحويل گردد .همچنین تصــوير اين تعهدنامه به همراه فايلهای الكترونیكی ســاير
مستندات ،در لوح فشرده نیز گنجانده شود.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  10از 28

-3

بخش سوم :كاربرگهای اطالعات ارزیابی كیفی مناقصهگران

شامل:
 -1كاربرگ شماره سه :تجربه و سوابق كاری مناقصهگر
 -2كاربرگ شماره چهار :حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای
 -3كاربرگ شماره پنج  :توان مالی مناقصهگر
 -4كاربرگ شماره شش :لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به كار
 -5كاربرگ شماره هفت :ساختار سازمانی و كاركنان كلیدی
 -6كاربرگ شماره هشت  :توان برنامهریزی و كنترل پروژه

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  11از 28

كاربرگ شماره سه :تجربه و سوابق كاری مناقصهگر
عنوان چهار پروژه قابل مقايسه (با موضوع مناقصه حاضر) در پنج سال گذشته:
-1
-2
-3
-4
تذكر :1حداکثر امتیاز در صـورتی اختصـاص داده می شـود که چهار کار قابل مقايسـه در پنج سـال گذشـته با مبلغ معادل بهنگام شـده يا
بیشتر از کار موضوع مناقصه ،از سوی مناقصهگران معرفی شود.
پیوستهای اين کاربرگ:
−

تصوير تمامی موافقتنامههای قراردادهای درج شده در صدر کاربرگ

−

تصوير مفاصاحساو تأمین اجتماعی حسب مورد.

−

تصوير مبلغ مورد تأيید کارفرما در صورت وضعیت قطعی و يا آخرين صورت وضعیت موقت حسب مورد.

−

تصوير آخرين مبلغ مورد تأيید کارفرما در صورت وضعیتهای موقت کارهای دست اجرا حسب مورد.

−

تصوير صورت جلسه مصوو تحويل موقت.

تصوير نامه رسمی ذيحساو مبنی بر تأيید صورت وضعیتهای موقت و قطعی حسب مورد.
روش محاسبه مبلغ دريافتی معادل:
در پروژه های خاتمه يافته مفاصاحساو گرفته شده :طبق مبلغ درج شده در مفاصاحساو تأمین اجتماعی.
در پروژههای خاتمه يافته مفاصاح ساو گرفته نشده :طبق مبلغ مورد تأيید صورت وضعیت قطعی مصوو براساس نامه رسمی کارفرما.
در پروژه های خاتمه يافته که صـورت وضـعیت قطعی آنها تصـويب نشـده اسـت :طبق مبلغ مورد تأيید صـورت وضـعیت قطعی يا آخرين
صورتوضعیت موقت براساس نامه رسمی کارفرما.
در پروژههای در دست اجرا :طبق آخرين مبلغ صورتوضعیت موقت پرداخت شده (نامه رسمی کارفرما).

تذكر :2مبالغ حاصل از بندهای باال مربوط به صورت وضعیت عملیات اجرايی پروژه حسب مورد طبق رابطه زير بهنگام میشوند.
مبلغ حاصل از بندهای فوو حسب مورد × شاخو قطعی رشتهای مربوط دوره سه ماهه زمان ارزيابی کیفی

= مبلغ معادل بهنگام شده

شاخو قطعی رشته ای مربوط دوره سه ماهه مربوط به تاريخ تحويل موقت و يا دوره سه ماهه تاريخ نامه تأيیديه کارفرما برای کارهای دست اجرا

تذكر :3برای تعداد کارهای کمتر از  ، 4به تناسب برطبق حداکثر امتیاز داده شده کاهش امتیاز منظور میگردد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  12از 28

مشخصات پروژه اول
محل پروژه:

- 1عنوان پروژه:
موضوع و احجام کلی پروژه:

راه ☐ ،به طول:

متر ،با مشخصات:

ابنیه ☐ ،به مساحت:

متر ،با مشخصات:

خط انتقال برو ☐ ،به طول:
خط انتقال آو ☐،به طول:

متر ،با مشخصات:
متر ،با مشخصات:

کارهای سیويل ☐ ،شامل /با مشخصات:
ساير ،شامل:
تاريخ انعقاد قرارداد:

ماه

مدت اولیه:

تحويل موقت ☐  ،تحويل قطعی ☐،

در دست اجرا ☐ ،

تاريخ تحويل موقت:

درصد پیشرفت:

مبلغ اولیه پیمان:

میلیارد ريال

مبلغ نهايی پیمان:

میلیارد ريال

مدت اتمام کار:

تاريخ آخرين صورت وضعیت:
میلیارد ريال

مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:
کارفرما:

تلفن کارفرما:

مهندس مشاور:

تلفن مهندس مشاور:

مستندات پیوست :اسكن موافقتنامه مربوطه ،اسكن تحويل موقت يا قطعی ،و آخرين مستندات مالی

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

ماه

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  13از 28

مشخصات پروژه دوم
محل پروژه:

- 2عنوان پروژه:
موضوع و احجام کلی پروژه:

راه ☐ ،به طول:

متر ،با مشخصات:

ابنیه ☐ ،به مساحت:

متر ،با مشخصات:

خط انتقال برو ☐ ،به طول:
خط انتقال آو ☐،به طول:

متر ،با مشخصات:
متر ،با مشخصات:

کارهای سیويل ☐ ،شامل /با مشخصات:
ساير ،شامل:
تاريخ انعقاد قرارداد:

ماه

مدت اولیه:

تحويل موقت ☐  ،تحويل قطعی ☐،

در دست اجرا ☐ ،

تاريخ تحويل موقت:

درصد پیشرفت:

مبلغ اولیه پیمان:

میلیارد ريال

مبلغ نهايی پیمان:

میلیارد ريال

مدت اتمام کار:

تاريخ آخرين صورت وضعیت:
میلیارد ريال

مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:
کارفرما:

تلفن کارفرما:

مهندس مشاور:

تلفن مهندس مشاور:

مستندات پیوست :اسكن موافقتنامه مربوطه ،اسكن تحويل موقت يا قطعی ،و آخرين مستندات مالی

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

ماه

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  14از 28

مشخصات پروژه سوم
محل پروژه:

- 3عنوان پروژه:
موضوع و احجام کلی پروژه:

راه ☐ ،به طول:

متر ،با مشخصات:

ابنیه ☐ ،به مساحت:

متر ،با مشخصات:

خط انتقال برو ☐ ،به طول:
خط انتقال آو ☐،به طول:

متر ،با مشخصات:
متر ،با مشخصات:

کارهای سیويل ☐ ،شامل /با مشخصات:
ساير ،شامل:
تاريخ انعقاد قرارداد:

ماه

مدت اولیه:

تحويل موقت ☐  ،تحويل قطعی ☐،

در دست اجرا ☐ ،

تاريخ تحويل موقت:

درصد پیشرفت:

مبلغ اولیه پیمان:

میلیارد ريال

مبلغ نهايی پیمان:

میلیارد ريال

مدت اتمام کار:

تاريخ آخرين صورت وضعیت:
میلیارد ريال

مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:
کارفرما:

تلفن کارفرما:

مهندس مشاور:

تلفن مهندس مشاور:

مستندات پیوست :اسكن موافقتنامه مربوطه ،اسكن تحويل موقت يا قطعی ،و آخرين مستندات مالی

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

ماه

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  15از 28

مشخصات پروژه چهارم
محل پروژه:

- 4عنوان پروژه:
موضوع و احجام کلی پروژه:

راه ☐ ،به طول:

متر ،با مشخصات:

ابنیه ☐ ،به مساحت:

متر ،با مشخصات:

خط انتقال برو ☐ ،به طول:
خط انتقال آو ☐،به طول:

متر ،با مشخصات:
متر ،با مشخصات:

کارهای سیويل ☐ ،شامل /با مشخصات:
ساير ،شامل:
تاريخ انعقاد قرارداد:

ماه

مدت اولیه:

تحويل موقت ☐  ،تحويل قطعی ☐،

در دست اجرا ☐ ،

تاريخ تحويل موقت:

درصد پیشرفت:

مبلغ اولیه پیمان:

میلیارد ريال

مبلغ نهايی پیمان:

میلیارد ريال

مدت اتمام کار:

تاريخ آخرين صورت وضعیت:
میلیارد ريال

مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:
کارفرما:

تلفن کارفرما:

مهندس مشاور:

تلفن مهندس مشاور:

مستندات پیوست :اسكن موافقتنامه مربوطه ،اسكن تحويل موقت يا قطعی ،و آخرين مستندات مالی

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

ماه

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  16از 28

كاربرگ شماره چهار :حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای
گواهیهای حسن سابقه و رضایت كارفرمایان قبلی (در  5سال گذشته)
عنوان پروژه

محل اجرا

نام كارفرما

مبلغ نهایی پیمان
(میلیارد ریال)

تلفن كارفرما
(تلقن ثابت)

سوء سابقه حرفهای
آيا در  5سـال گذشـته مشـمول ماده  46شـرايط عمومی پیمان (فسـخ قرارداد) و اعمال آن از سـوی کارفرما شـدهايد؟ خیر □ بلی□ ،
در (.......تعداد) قرارداد ،عنوان قرارداد /قراردادهای فسخ شده:

آيا در  5سـال گذشـته مشـمول ماده  48شـرايط عمومی پیمان(خاتمه قرارداد) شـده اسـت؟ خیر □ بلی□  ،در (.......تعداد) قرارداد،
عنوان قرارداد /قراردادهای خاتمه داده شده:
ارزيابی حسن سابقه در کارهای قبلی ،طبق شرايط زير است:
ً
• صرفا برای کارهای معرفی شده در کاربرگ شماره ( 3تجربه و سوابق کاری) اعالم شود.
•

ارزيابی کارفرمايان قبلی کارهای معرفی شده نسبت به کیفیت کار ،کفايت کادر فنی و زمانبندی پروژه است.

•

برای هر يک از معیارهای کیفیت کار ،کفايت کادر فنی و اجرای کار برطبق برنامه زمانی مصوو دوره اجرا به ترتیب عالی
عدد  ،100خوو عدد  ،75متوسط عدد  50و ضعیف عدد  25محاسبه میشود.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  17از 28

كاربرگ شماره پنج  :توان مالی مناقصهگر
ارزيابی توان مالی پیمانكاران براسـاس اطالعات حداکثر  5سـال گذشـته (سـالهای  )1395-1399تعیین میشـود .امتیاز توان مالی
برای ارزيابی توان مالی پیمانكاران در صـورتی احراز میشـود که مبلغ برآوردی مناقصـه معادل يا کمتر از يكی از مقادير مندرج در جدول
زير باشد.
روش

مبلغ براساس محاسبات پیمانکار
و مستند به ارائه اطالعات (ریال)

عنوان روش

1

پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه

2

هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی يا علیالحساو پرداخت شده

3

سه برابر درآمد ناخالو ساالنه ،مستند به صورتوضعیتهای قطعی يا موقت

4

پنج برابر دارايیهـای ثـابـت ،مســـتنـد بـه اظهـارنـامـه مـالیـاتی يـا گواهی بیمـه دارايیهـا يـا
دفاتر قانونی

5

تأيید اعتبار از سـوی بانک يا مسسـسـات مالی و اعتباری معتبر تا سـقف مبلغ موضـوع
مناقصه

تذكر  :1پیمانكاران میبايســت اطالعات و مســتندات يكی از روشهای فوو (دارای باالترين مبلغ) را بصــورت کامل و معتبر و بصــورت
کاغذی به پیوسـت ارائه نمايند .باالترين عدد کسـب شـده ،مبنای محاسـبات میباشـد و در صـورتی که باالترين عدد محاسـبه شـده از
مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد ،امتیاز مالی به تناسب کاهش میيابد.
تذكر  :2مســتندات مربوط به هر يک از روشهای ارزيابی توان مالی مناقصــهگران به شــرح زير اســت .الزم اســت پیمانكار برای اثبات
توانايی مالی خود تنها مستندات مربوط به يک روش را ارائه نموده از ارسال هر گونه اسناد اضافی خوددارای نمايد:
الف ـ تصوير برگ مالیات قطعی در عملكرد پنج سال گذشته.
و ـــ ـ مفاصـاحسـاو تأمین اجتماعی مربوط به پروژههای خاتمه يافته يا تصـوير نامه کارفرما يا گواهی پرداخت قطعی يا علیالحسـاو
مبنی بر پرداخت بیمه مربوط به پروژههای در دســت اجرا ،يا خاتمه يافته که تاکنون مفاصــاحســاو آن از بیمه تأمین اجتماعی دريافت
نشده است ( .عملكرد پنج سال گذشته)
پ  -اظهارنامه ،ترازنامه و حسـاو سـود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای شـماره و تاريخ رسـید وارده سـازمان مالیاتی کشـور مويد درآمد
ناخالو ساالنه در پنج سال گذشته.
ت ـــ ـ گواهی بیمه دارايیهای ثابت يا ترازنامه و حســاو ســود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای شــماره و تاريخ رســید وارده ســازمان
مالیاتی کشور مويد دارايیهای ثابت
ث ـ گواهی تأيید اعتبار از سوی بانک يا مسسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تذكر :3ارائه حداقل يكی از موارد فوو برای شرکت در مناقصه الزامیست.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  18از 28

كاربرگ شماره شش :لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به كار
نام دستگاه

ردیف
1

لودر

2

بولدوزر

3

بیل مكانیكی

4

گريدر

5

کامیون کمپرسی  10چرخ

6

غلطک  -کامپكتور

7

کامیون تانكر آبپاش

8

خمکن و گیوتین آرماتور

9

دوربین و ادوات نقشهبرداری

10

وانت يا کامیونت

11

خودرو سواری

12

میكسر

13

مینی لودر

14

جرثقیل با ظرفیت متناسب

15

تانكر ذخیره سوخت

16

تانكر ذخیره آو

17

باالبر

18

کانكس و کانتینر

19

ديزل ژنراتور

تعداد

نوع یا مشخصات دستگاه

وضعیت در اختیار داشتن
مالکیت

دستگاهها و تجهیزات پیشنهادی پیمانكار برای انجام پروژه حاضر:

پیوستها :تصوير مدارک مالكیت يا اجاره ماشینآالت و تجهیزات آماده به کار مناقصهگر

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

اجاره

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  19از 28

كاربرگ شماره هفت :ساختار سازمانی و كاركنان كلیدی
عنوان شاخصهای امتیازآور

ردیف
1

ساختار سازمانی شرکت با ذکر نام اشخاص در مسئولیتهای مختلف

2

کارکنان کلیدی

تذکر  :1پیشـنهاد دهندگان ،فهرسـت کارکنان کلیدی خود را (به ترتیبی که در ادامه همین جدول مشـخو شـده اسـت) به همراه لیسـت
بیمه مربوط به آنها را ارائه میدهند (بصـورت کاغذی و نیز اسـكن شـده) .هرگاه در فهرسـت کارکنان اسـامی وجود داشـته باشـد که نام
آنها در لیسـت بیمه نباشـد به آنان امتیازی تعلق نگرفته و تنها در مورد اعضـای هیأت مديره که تصـوير حكم بازنشـسـتگی آنها ضـمیمه
گردد ،امتیاز مربوط محاسبه میشود.
پیوستها :
تصوير ساختار سازمانی شرکت
تصوير جدول فهرست اسامی ،مسئولیت ،تحصیالت و میزان سنوات کاری کارکنان کلیدی به همراه لیست بیمه آنان.
تصوير حكم بازنشستگی اعضای هیأت مديره حسب مورد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  20از 28

كاربرگ شماره هشت :توان برنامهریزی و كنترل پروژه
ً
عنوان شاخصهای امتیاز آور:اطالعات و پیوستها به ترتیبی كه ذیال اشاره شده ارائه گردد.

ردیف
1

برنامه و روش اجرای پروژه موضـوع مناقصـه با توجه به مشـخصـات کلی آن( ،برنامه کلی و روش اجرا و منابع مورد نیاز پروژه،
توسط پیمانكار تهیه و پیوست گردد).
استقرار سیستم مديريت کیفیت در شرکت :مدارك و مستندات پیوست گردد.

2
اجرای حداقل  2پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحويل موقت) در سوابق  5سال گذشته:
3

-1
-2
گزارش تاخیرات پروژهها که به تأيید مشاور/کارفرما رسیده باشد ،به عنوان مستندات اين بند پیوست شود.

پیوستها:
 −فايل برنامه و روش اجرای پروژه موضوع مناقصه
 −تصوير گواهی استقرار سیستم مديريت کیفیت

 −فايل گزارش تاخیرات حداقل  2پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحويل موقت) در  5ســال گذشــته که به تأيید مشــاور/کارفرما
رسیده باشد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  21از 28

-4

بخش چهارم :روش ارزیابی و محاسبه امتیاز كیفی مناقصهگران

شامل:
كاربرگهای شماره" نه " تا " پانزده" كه مخصوص هیئت ارزیابی دستگاه مناقصهگزار است.
شركتكنندگان پس از مطالعه دقیق ،صرفا نسبت به مهر و امضاء اقدام نمایند.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  22از 28

كاربرگ شماره نه :كاربرگ نهایی ارزیابی و امتیاز كلی هر شاخص(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی)
ردیف
1
3
4
5
6
7

معیارهای ارجاع كار
تجربه و سوابق کاری پیمانكار

ضریب معیار

امتیاز هر معیار

نتیجه معیار

ai

 0 ( biتا ) 100

( ) ai × bi

40

(مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره )3
حسن سابقه درکارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای

15

(مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره )4
توان مالی مناقصهگر

15

(مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره )5
تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار

20

(مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره ) 6
ساختار سازمانی و کارکنان کلیدی

5

( مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره )7
توان برنامهريزی و کنترل پروژه

5

(مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره )8
جمع

=Σ ai × bi

100

ضریب بومی بودن:
امتیاز كل) :ضریب بومی بودن × ( = ( Σ (ai × bi) ÷100
تذكر :جدول فوو بر اسـاس اطالعات و مدارك ارائه شـده در کاربرگهای شـماره سـه تا هشـت و بر مبنای شـاخوهای جزئی مندرج در
کاربرگهای ده تا پانزده توسط هیئت ارزيابی مناقصهگزار تكمیل میگردد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  23از 28

كاربرگ شماره ده :شرح امتیازدهی تجربه و سوابق كاری پیمانکار
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی با ضریب وزنی كلی ) 40
شرح

امتیاز (پیشبینی)

ردیف
1

امتیاز تشــابه مشــخصــات فنی کارهای قبلی با مشــخصــات فنی پروژه
موضوع مناقصه( به ازای هر پروژه حداکثر  7/5امتیاز)

25

2

امتیاز مســاوی و يا بیشــتر حجم کارهای قبلی نســبت به پروژه موضــوع
مناقصه ( به ازای هر پروژه حداکثر  7/5امتیاز)

25

3

امتیاز مســاوی يا بیشــتر بودن مبلغ اولیه کارهای قبلی با مبلغ مناقصــه
حاضر ( به ازای هر پروژه حداکثر  5امتیاز)

20

4
5

امتیاز اجرای پروژههای قبلی در استان قزوين

امتیاز (متعلقه)

10

( به ازای هر پروژه حداکثر  2/5امتیاز)
امتیاز تحويل پروژههای قبلی در مدت اولیه تعیین شده در قرارداد
( به ازای هر پروژه حداکثر  5امتیاز)
جمع

20
100
=  × %40مجموع امتیازات

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

تذكر :مناقصـه گر برای اخذ امتیازات در جدول فوو بايد مدارك الزم را طبق مفاد مندرج در کاربرگ شـماره سـه و پیوسـتهای آن تكمیل
و ارائه نمايد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  24از 28

كاربرگ شماره یازده :حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفهای
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی ) 15
ردیف
1

امتیاز (پیشبینی)

شرح

امتیاز (متعلقه)

گواهی حسـن سـابقه و رضـايتمندی (از کیفیت کار ،کفايت کادر فنی و
زمانبندی پروژه) کارفرمايان در  5سال گذشته
(به ازای هر قرارداد حداکثر تا  25امتیاز) .

2
3

قرارداد فسخ شده در  5سال گذشته (به ازای هر قرارداد  -10امتیاز).
قرارداد خاتمه داده شده در  5سال گذشته
(به ازای هر قرارداد  -15امتیاز).
جمع
=  × %15مجموع امتیازات

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

تذكر :مناقصـه گر برای اخذ امتیاز الزم درجدول فوو ،بايد مدارك کافی به هیئت ارزيابی ارائه نمايد .جزئیات اطالعات مورد نیاز مطابق
با مفاد مندرج در کاربرگ شماره چهار و پیوستهای آن میباشد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  25از 28

كاربرگ شماره دوازده :توان مالی مناقصهگر( احراز یکی از ردیفهای زیر)
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی )15
شرح

امتیاز (پیش بینی)

ردیف
1

بیشـــتر يا معـادل بودن مبلغ پنجـاه برابر مالیـات متوســـط ســـاالنه با مبلغ
برآوردی مناقصه

100

2

بیشـــتر يـا معـادل بودن مبلغ هفتـاد برابر بیمـه تـأمین اجتمـاعی قطعی يـا
علی الحساو پرداخت شده با مبلغ برآوردی مناقصه

100

3

بیشـتر يا معادل بودن سـه برابر درآمد ناخالو سـاالنه ،مسـتند به صـورت
وضعیتهای قطعی يا موقت با مبلغ برآوردی مناقصه

100

4

بیشـــتر يـا معـادل بودن پنج برابر دارايیهـای ثـابـت ،مســـتنـد بـه اظهـارنـامـه
مالیاتی يا گواهی بیمه دارايیهای يا دفاتر قانونی با مبلغ برآوردی مناقصه

100

5

بیشـــتر يا معـادل بودن تأيیـد اعتبار از ســـوی بانک يا مسســـســـات مالی و
اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه با مبلغ برآوردی مناقصه

100

امتیاز (متعلقه)

=  x %15امتیاز

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

تذكر :امتیاز در صـورتی احراز میشـود که مبلغ برآوردی مناقصـه معادل يا کمتر از يكی از مقادير اشـاره شـده در جدول فوو باشـد .در
صـورتی که باالترين عدد محاسـبه شـده از مبلغ برآوردی مناقصـه کمتر باشـد ،امتیاز مالی به تناسـب کاهش می يابد .شـرکتکننده در
مناقصـه بايد اطالعات مربوطه را حداقل برای احراز يكی از شـروط فوو ،مطابق با مفاد مندرج در کاربرگ شـماره پنج پیوسـتهای آن را
تهیه و ارائه نمايد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  26از 28

كاربرگ شماره سیزده :لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به كار
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی ) 20
حداقل تعداد مورد
نیاز(دستگاه)

امتیاز پیشبینی شده
برای تعداد مورد نظر

شرح

ردیف

1

لودر کاترپیالر  988Fيا معادل

1

10

2

بولدوزر کاترپیالر  D8يا معادل

1

10

3

بیل مكانیكی هیوندا  R320-7يا معادل

2

10

4

گريدر  HG 180 D1هپكو يا معادل

1

5

5

کامیون کمپرسی  10چرخ

2

6

6

غلطک – کامپكتور  2تنی

1

3

7

کامیون تانكر آبپاش

1

8

8

خمکن و گیوتین آرماتور

1

2

9

دوربین نقشهبرداری توتال استیشن

1

3

10

وانت يا کامیونت

1

1

11

خودرو سواری

1

2

12

تراکم میكسر با ظرفیت  7متر معكب و بیشتر

2

6

13

مینی لودر فوريوز  UZ1020يا معادل

2

5

14

جرثقیل با ظرفیت  5تن

1

3

15

تانكر ذخیره سوخت

1

2

16

تانكر ذخیره آو

1

6

17

باالبر

2

2

18

کانكس و کانتینر  6متری يا معادل

3

6

19

ديزل ژنراتور  250کیلوولت آمپر و بیشتر

1

5

20

ماشین آالت ديگر پیشنهادی پیمانكار برای انجام پروژه

امتیاز متعلقه

حداکثر 5
مجموع

100
= x %20مجموع امتیازات

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

تذكر :مدارکی که بیانگر در اختیار داشـتن ماشـین آالت فوو اسـت ،مبنای اخذ امتیاز میباشـد .شـرکتکننده درمناقصـه بايد اطالعات
مربوطه را مطابق با مفاد مندرج در کاربرگ شماره شش و پیوستهای آن را تهیه و ارائه نمايد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  27از 28

كاربرگ شماره چهارده :ساختار سازمانی و كاركنان كلیدی
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی )5
رديف

حداکثر امتیاز *

شرح

4
5
6
7
8
9

افراد کلیدی کارگاه

3

افراد کلیدی دفتر

2

سوابق و تخصو هیات مديره

10

مرکزی

1

کفايت ساختار تشكیالتی و گردش کار در شرکت

15

واحد برنامهريزی و کنترل پروژه

8

دفتر فنی

15

واحد متره و برآورد

7

مهندس سیويل

15

مهندس تاسیسات مكانیكی

10

مهندس تاسیسات برقی

10

مهندس نقشهبردار

10
جمع

امتیاز (متعلقه)

100
=  × %5مجموع امتیازات

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

* حداکثر امتیاز به بیشــترين تعداد نفرات معرفی شــده با باالترين تجربه در هر تخصــو تعلق میگیرد و امتیاز پیشــنهاد دهندگان به
تناسب آن تعیین میشود.
تذكر :مبنای اخذ امتیاز در جدول فوو اطالعات ارائه شده ،در کاربرگ شماره هفت و پیوستهای آن میباشد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

مهر و امضا:

استعالم ارزیابی كیفی مناقصهگران
احداث ساختمان حراست و سردر ورودی و اجـرای مرحله اول
تاسیسات زیربنائی طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی)
صفحه  28از 28

كاربرگ شماره پانزده :توان برنامهریزی و كنترل پروژه
(كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی )5
ردیف

حداكثر امتیاز

شرح

(پیش بینی)

1

برنامه و روش اجرای پیشنهادی پروژه موضوع مناقصه

25

2

استقرار سیستم مديريت کیفیت در شرکت

25

3

اجرای حداقل  2پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحويل موقت) در سوابق  5سال
گذشته

50
جمع

100

امتیاز بدست آمده با اعمال ضریب وزنی

=  × %5مجموع امتیازات

تذكر :مبنای اخذ امتیاز در جدول فوو ،اطالعات ارائه شده در کاربرگ شماره هشت و پیوستهای آن میباشد.

نام و نام خانوادگی صاحب /صاحبان امضای مجاز:

تاریخ:

امتیاز
(متعلقه)

مهر و امضا:

