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 -1بخش اول :اطالعات كلي مناقصه
 -1-1اطالعات كلي مناقصه گزار:
عنوان دستگاه مناقصه گزار :پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،طرح چشمه نور ایران
آدرس پستي :
تهران ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی اراج ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،دفتر طرح چشمه نور ایران(شتابگر ملي)
تلفن تماس 33212822 :

دورنگار 33212833:

پست الكترونیكي ilsf@ipm.ir :

وب سایتhttp://ilsf.ipm.ac.ir :

صندوق پستي 19296-6875 :

كدپستي 1965225729 :

 -3-1موضوع مناقصه :
"انجام مطالعات لرزهنگاری تكمیلي ساختگاه طرح شتابگر ملي ایران در قزوین"
توضيحات بيشتر در شرح خدمات پيوست ارائه شده است.

 -2-1محل ،زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالمها :
 -1-2-1محل تحویل اسناد استعالم ارزیابي كیفي:
تهران ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی اراج ،پژوهشگاه دانشهای بنيادی ،دفتر طرح چشمه نور ايران(شتابگر ملی)
تلفن 22813738 :دورنگار 22813722

 -3-2-1مهلت تحویل اسناد استعالم ارزیابي كیفي:
آخرين مهلت ارسال مدارک موضوع اين استعالم ارزيابی کيفی ،روز سه شنبه مورخ  92/8/28میباشد .به مدارکی که پس از موعد
تعيين شده واصل گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -7-1زمانبندی ارزیابي كیفي مناقصه:
مدارک دريافتی از متقاضيان ظرف مدت 21روز از تاريخ تحويل آنها بررسی و نتايج آن به اطالع متقاضيان خواهد رسيد .نتايج استعالم
حاضر به مدت يک سال اعتبار خواهد داشت.

 -6-1معیارهای ارزیابي كیفي مناقصه گران و درصدهای وزني آن :
ارزيابی فنی پيشنهادها مشتمل بر بررسی و امتيازدهی ،به روش وزنی انجام میشود .در اين روش ،مجموع ضريب وزنی معيارها معادل
يک میباشد و هر مناقصهگر در ازای هر معيار ،امتيازی بين صفر تا يکصد کسب میکند .امتياز کل هر مشاور ،معادل مجموع حاصل
ضرب امتياز کسب شده برای هر معيار در ضريب وزنی مربوط میباشد .حداقل امتياز قابل قبول در اين پروژه معادل هفتاد امتياز می-
باشد.
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معيارهای اصلی ارزيابی فنی مناقصهگران و اهميت وزنی آنها به شرح زير است:
ردیف
معیار ارزیابي كیفي

B

A

ضریب وزني

امتیاز ()1~111

اطالعات مورد نظر در
جداول ذیل درج گردد.

1

تجربه (سوابق اجرایي)

1/1

حداكثر 111

1-2

3

حسن سابقه

1/16

حداكثر 111

3-2

2

كفایت و دانش فني كاركنان كلیدی

1/3

حداكثر 111

2-2

7

توان تجهیزاتي

1/71

حداكثر 111

( 7-2الف و ب)

6

توان مدیریتي و برنامه ریزی

1/16

حداكثر 111

6-2

5

صالحیتها ،گواهینامهها و نمایندگيهای

1/16

حداكثر 111

5-2

8

"شرح تفصیلي خدمات" پیشنهادی مناقصهگر

1/16

حداكثر 111

*

جمع امتیاز ارزیابي كیفي

حداكثر 111

* تذكر :مناقصهگر میتواند پس از مطالعه "شرح کلی خدمات" ارائه شده توسط کارفرما" ،شرح تفصيلی خدمات" پيشنهادی خود را
بر اساس نيازهای کارفرما تهيه و به همراه ساير مدارک به کارفرما ارائه دهد .شرح تفصيلی خدمات پيشنهادی مناقصهگران توسط
مناقصهگزار ارزشيابی خواهد شد و در صورت دارا بودن نکات فنی قابل توجه ،عالوه بر احتساب در امتياز فنی مناقصهگر ،در تهيه
"شرح خدمات مصوب" نيز دخالت داده خواهد شد.

 -5-1روش انتخاب مشاور:
روش انتخاب مشاور براساس کيفيت ) (Quality Based Selectionخواهد بود و مشاور منتخب طی فرآيند رقابت کيفی و فنی
انتخاب خواهد شد .الزم به توضيح است که موضوع اين استعالم صرفا ارزابی کيفی مشاوران میباشد و ارزيابی مالی پيشنهادات در
مرحلهای جداگانه و متعاقب ارزيابی کيفی انجام خواهد شد.
 -8-1حداقل امتیاز فني قابل قبول:
حداقل امتياز فنی قابل قبول  71امتياز میباشد.

 -2-1شرایط حاكم بر استعالم:
-

نتايج استعالم حاضر به مدت يک سال اعتبار خواهد داشت.
مناقصهگران محترم بايد توجه داشته باشند موارد خواسته شده تنها در قالب جداول "استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران"
قابل بررسی است.
مدارک پيوستی مرتبط با هر معيار ارزيابی کيفی بايد به نحو مقتضی طبقه بندی و ارسال گردد (.به عنوان مثال از ديوايدر،
ليبل و  ...برای تفکيک مدارک مربوط به هر معيار ارزيابی کيفی با ساير مدارک استفاده گردد).
عالوه بر نسخه کاغذی مدارک پيوست ،فايل الکترونيکی آنها در يکی از فرمتهای  GPGيا  PDFبر روی لوح فشرده پيوست
گردد.
مدارک ناقص مورد رسيدگی قرار نخواهد گرفت و هيچگونه اعتراضی در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
کليه اطالعات فوقالذکر می بايست توسط مشاور تکميل و در مهلت مقرر به کارفرما تحويل شود .به استعالمهايی که بعد از
تاريخ مقررتسليم شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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-

مناقصهگر موظف است اين درخواست و کليه مدارک منضم به آن را مهر و امضاء نموده و در پاکت دربسته ارائه نمايد.
مناقصهگر مسئول صحت مدارک ارائه شده خواهد بود.
همچنين کليه مدارک استعالم ارزيابی کيفی بايد ممهور به مهر شرکت بوده و به امضاء افراد مجاز شرکت رسيده باشند.
هرگونه تسليم ،تحويل ،اصالح و جايگزينی و يا پس گرفتن استعالمها بايد به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان فوق-
الذکر انجام شود.
اطالعات و اسناد ارائه شده بايد به ترتيب و با شمار ه صفحه ارائه شده و هرگونه اطالعات مربوط به معيارهای ارزيابی بايد
دارای شماره صفحه مرجع باشد.
پيشنهاد دهندگان در صورت نياز برای کسب اطالعات بيشتر و يا رفع ابهامات احتمالی میتوانند با گروه ساختمان طرح
چشمه نور ايران با نشانی فوق الذکر مکاتبه و يا با شماره تلفن  2311داخلی  5113تماس حاصل فرمايند.

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:
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 -2بخش دوم :مشخصات عمومي مشاوران
 -1-3نام شركت مشاور :
 -3-3عالمت اختصاری شركت مشاور(در صورت داشتن) :
 -2-3نام قبلي شركت مشاور(در صورت داشتن) :
 -7-3نوع شركت مشاور :
از نظر حقوقي

سهامي عام

سهامي خاص

با مسئولیت محدود

از نظر مالكیت

دولتي

خصوصي

نیمه دولتي

تعاوني

 -6-3مشخصات ثبتي شركت :
شماره ثبت :

محل ثبت :

تاریخ ثبت :

تذكر :اساسنامه ،آخرين نسخه روزنامه رسمی حاوی آخرين تغييرات در مورد اعضاء هيات مديره  ،سهامداران و غيره پيوست گردد.

 -5-3آدرس دفتر مركزی :
آدرس پستي :

تلفن تماس :

دورنگار :

پست الكترونیكي :

وب سایت:

صندوق پستي :

كدپستي :

 -8-3زمینه اصلي فعالیت شركت :

 -2-3مشخصات اعضاء هیئت مدیره :
ردیف
1
2
3
4
5

نام و نام خانوادگي

سمت

تحصیالت

سابقه كار

درصد سهام

ILSF-C-BU-RFQ-GV00/02-04

استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  8از 21

 -9-3مدیران ارشد شركت :
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگي

تحصیالت

سابقه كار

سابقه كار در شركت

1
2
3
4
5

 -11-3ظرفیت كاری مناقصه گر:
ردیف

رشته

پایه

حاكثر ظرفیت

حداكثر تعداد

مبلغ كارهای

تعداد كارهای

كاری مجاز

كار مجاز

دردست اجرا

دردست انجام

1
2
3
4
5

مناقصهگر اعالم می نمايد که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمهای استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران از هر لحاظ صحيح بوده و
متعهد میشود که تمام مدارک الزم را ارائه نمايد .ضمناً مناقصهگر اعالم مینمايد که تکميل و ارائه اين فرمها و مدارک مربوطه
هيچگونه حق يا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصهگزار ايجاد نخواهد کرد و پژوهشگاه در رد يا قبول
پيشنهادات مختار میباشد .در ضمن مناقصهگر تحت هيچ شرايطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصهگزار به عمل
نخواهد آورد.
نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:
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 -3بخش سوم :جداول ارزيابي كيفي مشاوران
جدول شماره  :1-2قراردادهای منعقده در  6سال گذشته (ارزیابي تجربه و سوابق اجرایي ،مربوط به
ردیف  1از جدول شماره : )6-1
ردیف

عنوان قرارداد

1
2
3
4
5
6
7
8

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

كارفرما

مرحله

تاریخ

مبلغ قرارداد

مطالعات

ابالغ

(ميليونريال)

برآورد

نام و سمت و تلفن

ریالي طرح

تماس مقام مطلع

(ميليونريال)

كارفرمایي
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توضیحات جدول شماره 1-2
ردیف

حداكثر امتیاز

عنوان

1

پروژه های مشابه با خدمات مشاوره حاضر -حداکثر  4مورد

81

2

پروژه های نسبتا مشابه با خدمات مشاوره حاضر -حداکثر  2مورد

21

3

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل معادل (11ده) امتياز در نظر گرفته
خواهد شد و امتيازات کمتر از  111به تناسب کاهش خواهند يافت.

111

تذكرات
تذکر 1

ارائه مستندات مربوط به تجربه کاری مشاور در مرحله ارزيابی فنی پيشنهادات (مرحله بعد) الزاميست.

تذکر 2

ارائه تصوير گواهينامههای خاتمه قرارداد (و يا تصوير مصدق صورتمجلس تحويل موقت)و مفاصا حسابهای مربوطه
ضروری میباشد.

تذکر 3

مناقصهگران بومی و يا دارای سوابق کاری مرتبط در محدوده استان قزوين از اولويت برخوردارند .به نحوی که حداکثر
 %11به امتياز آنان در اين بخش اضافه خواهد شد.
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جدول شماره  : 3-2ارزیابي كارفرمایان قبلي در پنج سال گذشته (ارزیابي حسن سابقه ،مربوط به ردیف
 3از جدول شماره :) 6-1
ردیف

عنوان قرارداد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

مبلغ قرارداد
(میلیونریال)

مدت
قرارداد
(ماه)

نام و سمت
كارفرما

مقام مطلع
كارفرمایي

شماره تماس
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  12از 21

توضیحات جدول شماره 3-2
ردیف

عنوان

حداكثر امتیاز

1

گواهی حسن انجام کار از کارفرمايان قبلی در پروژه های مرتبط – حداکثر  4پروژه

81

2

گواهی حسن انجام کار از کارفرمايان قبلی در پروژه های نيمه مرتبط – حداکثر  2پروژه

21

3

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل معادل (5پنج) امتياز در نظر گرفته خواهدد شدد و
امتيازات کمتر از  111به تناسب کاهش خواهند يافت.

111

تذكرات
تذکر  1کپی رضايت نامه و تقديرنامه کارفرمايان قبلی مبنی بر کيفيت کار انجام شده(حداکثر  6امتياز بدرای هدر پدروژه) ،کفايدت
کارکنان کليدی(حداکثر  6امتياز برای هر پروژه) و تحقق اهداف زمانی(حداکثر  8امتياز برای هر پروژه) پيوست گردد.
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  13از 21

جدول شماره  :2-2اسامي كادر فني شركت (ارزیابي كفایت و دانش فني كاركنان كلیدی ،مربوط به
ردیف  2از جدول شماره :) 6-1
ردیف

سمت

1
3
2
7
6
5
8
2
9
11
11
13
12
17
16

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

نام و

آخرین مدرك

رشته و گرایش

دانشگاه

تاریخ اخذ

نام خانوادگي

تحصیلي

تحصیلي

محل اخذ

مدرك
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  14از 21

توضیحات جدول شماره 2-2
عنوان

ردیف

امتیاز

حداكثر

هر نفر -سال سابقه

امتیاز

به ازای هر نفر سال سابقه  1/5امتياز

31
21

1

دکتری در رشته مرتبط

2

دکتری در رشته نيمه مرتبط

به ازای هر نفر سال سابقه  1امتياز

3

فوق ليسانس در رشته مرتبط

به ازای هر نفر سال سابقه  1امتياز

31

4

ليسانس در رشته مرتبط

به ازای هر نفر سال سابقه  1/75امتياز

15

5

گواهی معتبر زبان انگليسی 2 -گواهی

-

5

6

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل معادل (21بيست)
امتياز در نظر گرفته خواهد شد و امتيازات کمتر از  111بده تناسدب
کاهش خواهند يافت.

 111امتياز

تذكرات
تذکر 1حداقل مدرک تحصيلی قابل ارزيابی ليسانس میباشد.
تذکر 2تحصيالت مرتبط  :فارغ التحصيل در رشته های زمين شناسی ،ژئوفيزيک ،ژئوتکنيک لرزهای
تذکر 3تحصيالت نيمه مرتبط  :فارغ اتحصيل در رشته های مهندسی ژئوتکنيک ،زلزله و زلزله شناسی،
تذکر 4ارائه رزومه و سوابق پرسنل مشاور در مرحله ارزيابی فنی پيشنهادها(مرحله بعد) الزاميست.
تذکر 5کپی ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد.
تذکر 6بيان واحدهای موجود در شرکت به شکل چارت سازمانی و شرح وظايف هر واحد و معرفی مسئولين و کارشناسان هر واحد
الزاميست.
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  15از 21

جدول شماره ( 7-2الف) :فهرست تجهیزات لرزه نگاری مناقصهگر (مربوط به ردیف  7از جدول شماره
)6-1
ردیف

نام تجهیز

پارامتر مورد

دقت

بازه فركانسي

مرجع صدور گواهي

تاریخ آخرین

اندازهگیری

اندازه-

قابل

كالیبراسیون

كالیبراسیون

گیری

اندازهگیری

1
2
3
4
5
6
7
8

جدول ( 7-2ب) :فهرست نرم افزارهای تخصصي مورد استفاده مناقصهگر برای انجام موضوع مناقصه
(مربوط به ردیف  7از جدول شماره )6-1
ردیف
1
2
3
4

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

نرم افزار

شرح

ویرایش

ILSF-C-BU-RFQ-GV00/02-04

استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  16از 21

توضيحات جدول شماره 4-3
ردیف

امتیاز هر مورد

عنوان

حداكثر امتیاز

1

تجهيز مطابق با نياز پروژه

هر تجهيز  21امتياز

81

2

نرم افزار منطبق بر نياز پروژه

هر نرم افزار  5امتياز

21

3

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل معدادل (41چهدل) امتيداز
در نظر گرفته خواهد شد و امتيازات کمتر از  111به تناسب کاهش خواهندد
يافت.

111

تذكرات
تذکر 1ارائه مستندات کافی برای در اختيار داشتن تجهيزات و گواهیهای کاليبراسيون در مرحله ارزيابی فنی (مرحله بعد) باشد.
تذکر 2صرفا مشخصات تجهيزات لرزهنگاری مرتبط با موضوع مشاوره حاضر در جدول مربوطه نوشته شود و از درج ساير تجهيزات
غير مرتبط خودداری شود.
تذکر 3صرفا مشخصات نرم افزارهای مرتبط با موضوع مشاوره حاضر در جدول مربوطه نوشته شدود و از درج سداير ندرم افزارهدای
غير مرتبط خودداری شود.
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  17از 21

جدول شماره  : 6-2گواهینامههای استقرار سیستمهای مدیریتي و برنامهریزی( ارزیابي توان مدیریتي و
برنامهریزی ،مربوط به ردیف  6از جدول شماره ) 6-1
ردیف

عنوان گواهینامه

1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

موضوع گواهینامه

مرجع صدور

تاریخ دریافت

تاریخ اتمام اعتبار
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  18از 21

توضیحات جدول شماره 6-2
ردیف

عنوان

حداكثر امتیاز

1

ارائه مستندات مبنی بر داشتن گواهينامه معتبر نظام مديريت کيفيت ،ايزو ،ايمنی ،بهداشت و زيست
محيطی و ...

51

2

ارائه مستندات مبنی بر وجود نظام مديريت پيکربندی و مستند سازی در سطح شرکت  -همراه با ارائه
يک نمونه کار انجام شده

25

3

ارائه مستندات مبنی بر وجود مديريت و کنترل پروژه در سطح شرکت (انجام حداقل دو پروژه بدون
تاخير)

25

4

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل معادل (5پنج) امتياز در نظر گرفته خواهد شد و
امتيازات کمتر از  111به تناسب کاهش خواهند يافت.

111

تذكرات
تذکر 1کليه گواهیهای مرتبط با استقرار سيستمهای مديريتی و برنامهريزی مانند گواهینامههای ايزو ،کنترل کيفيت ،ايمنی،
بهداشت و محيط زيست ،استفاده از مدلهای مديريتی ،استقرار سيستمهای جامع انفورماتيک مديريت يکپارچه سازمان اعم
از مديريت مالی اداری و غيره را با ارائه مستندات پيوست گردد.
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  19از 21

جدول شماره  -5-2صالحیتهای فني ،گواهینامهها و نمایندگيها(مربوط به ردیف  5جدول شماره -1
)6
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

نام و نام خانوادگي :
سمت:
تاریخ :
مهر و امضاء:

موضوع

رشته

پایه

مرجع صدور

سال اخذ

تاریخ اعتبار
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استعالم ارزيابی کيفی مناقصهگران
مطالعات لرزهنگاری تکميلی ساختگاه طرح چشمه نور ايران
صفحه  21از 21

توضیحات جدول شماره 5-2
ردیف

عنوان

امتیاز

1

داشتن صالحيت پايه  1مشاوره ژئوفيزيک از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

51

2

داشتن صالحيت پايه  2مشاوره ژئوفيزيک از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

41

3

داشتن صالحيت پايده  1مشداوره ژئوتکنيدک از معاوندت برنامده ريدزی و نظدارت راهبدردی رياسدت
جمهوری

41

4

داشتن صالحيت پايده  2مشداوره ژئوتکنيدک از معاوندت برنامده ريدزی و نظدارت راهبدردی رياسدت
جمهوری

31

5

داشتن نمايندگی ،گواهينامه و صالحيتهای احرازی از سدازمانهای ييصدالح در خصدوص دارا بدودن
دانش فنی مطالعات مدرتبط بدا پدروژه و يدا عضدويت در مجدامع علمدی و حرفدهای معتبدر داخلدی و
بينالمللی

به ازای هر مدرک
حداکثر  11امتياز

6

داشتن نمايندگی ،گواهينامه و صالحيتهای احرازی از سدازمانهای ييصدالح در خصدوص تجهيدزات
فنی مطالعات لرزه نگاری و يا انتقال فناوری مرتبط با پروژه

به ازای هر مدرک
حداکثر 11امتياز

7

مجوز مرتبط با موضوع مشاوره از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری( برای موسسات عملی و پژوهشی)

81

8

حداکثر امتياز اين بخش  111و در محاسبات کل ،معادل ( 5پنج) امتياز در نظر گرفته خواهد شدد و
امتيازات کمتر از  111به تناسب کاهش خواهند يافت.

111

تذكرات
تذکر1

کپی برابر اصل گواکپی گواهينامهها و صالحيتهای احرازی پيوست گردد.

تذکر2

نمايندگی ،گواهینامه و صالحيت های احدرازی از سدازمانهای ييصدالح بايسدتی بندام شدرکت متقاضدی باشدد و از ارسدال
گواهينامهها و صالحيتهای احرازی توسط کارکنان شرکت خودداری گردد(.گواهينامدههدای احدرازی توسدط کارکندان ،در
بخش ارزيابی کفايت و دانش فنی کارکنان کليدی مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت(.موضوع جدول شماره .))3-3

