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 كلیات بخش اول:  -1
 5/07/1385( قانون برگزاری مناقصات موضوع مصوبه مورخ  12اجرايی بند »ج« ماده )  نامهآيین  بر اساساستعالم ارزيابی کیفی حاضر  

 مرحله اول کارهای سیويل و تاسیسات زيربنائی طرح چشمه نور ايران گران عملیات اجرايی  هیأت وزيران به منظور ارزيابی کیفی مناقصه 

ست. متعاقبا از متقاضیانی که در ارزيابی کیفی امتیاز قابل قبول را  شود، تهیه شده ا ای انجام می که به صورت دو مرحله  )شتابگر ملی(

 کسب نمايند )فهرست کوتاه( برای دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

 گزار مناقصه  یاطالعات كل  -1-1

 های بنیادی، طرح چشمه نور ايران پژوهشگاه دانش گزار:عنوان دستگاه مناقصه 

 های بنیادی، دفتر طرح چشمه نور ايران)شتابگر ملی( اراج، پژوهشگاه دانش یابتداي بلوار ارتش، روبرو، تهران آدرس:

 22813722 دورنگار:  2310و    22813738 تلفن تماس:

 http://ilsf.ipm.ac.ir  وب سایت: ilsf@ipm.ir: یپست الكترونیك

     1956836489 :یپست كد 19395-5746 :یصندوق پست

 موضوع مناقصه  -1-2

   در قزوين.(ی)شتابگر مل رانيچشمه نور ا طرحی ربنائيز ساتیو مرحله اول تاس  یساختمان حراست و سردر ورود یاجـرا

 های الزممدارک صالحیت و گواهینامه  -1-3

و  تاسیسات  هرشت 5رتبه  و  ابنیهو  رشته ساختمان 3رتبه دارای گواهینامه صالحیت  حداقل  متقاضیان شرکت در ارزيابی کیفی بايد

 بوده و دارای ظرفیت مجاز کاری باشند. تجهیزات 

 برآورد اولیه موضوع مناقصه  -1-4

 بر اساس فهارس بهای سال   مبلغاين    .شود( ريال برآورد می بیست و پنج میلیارد)  25.000.000.000  مبلغ اولیه کارهای موضوع مناقصه

 شده است. برآوردبا اعمال ضرايب باالسری، منطقه و منظور نمودن هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه  سازمان برنامه و بودجه و ابالغی 1400

 ه پروژ محل تامین اعتبار -1-5

  .شودمی  پرداخت 1403سال مهر ماه با سررسید خزانه اسالمی  اسنادبصورت تامین و  عتبارات عمومیاهزينه پروژه از محل 

 ه تداركات پروژ  -1-6

،  ارك نیروی انسـانی مورد نیاز برای اجرای پروژه اعم از نیروی متخصـو و غیرمتخصــــــو و تامین کلیه مصـال ، ادوات و ماشـین آالت تد 

ــوخت، آو و برو و ــاير ملزومات    حمل و نقل و س ــت   مورد نیازس ــت و محیط زيس   برای اجرای پروژه(HSE) و رعايت الزامات ايمنی، بهداش

 .ندارد در اين خصوص هیچگونه تعهد و يا مسئولیتی فرمابوده و کار عهده پیمانكار  ربـ  رايط عمومی پیمانمطابق ش 

ی عمران با حداقل   ناس مهندـس تی کارگاه: کارـش رپرـس الحیت مورد نیاز برای ـس ال تجربه کاری مرتبط و با حضـور دائم در   5* حداقل ـص ـس

 کارگاه
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 هاعالماست بررسیزمان و مهلت دریافت و  محل، -1-7

 یكیف یمحل تحویل اسناد استعالم ارزیاب -1-1-1

 های بنیادی، دفتر طرح چشمه نور ايران)شتابگر ملی( اراج، پژوهشگاه دانش یبلوار ارتش، روبرو ی، ابتداتهران 

 22813722دورنگار   22813738تلفن:  

  یكیف یمهلت تحویل اسناد استعالم ارزیاب -2-1-1

باشد. به مدارکی که پس از موعد  می  1400/ 28/10    مورخ  شنبهسهروز    ،مدارک موضوع اين استعالم ارزيابی کیفی  ارسالآخرين مهلت  

   تعیین شده واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بندی ارزیابی كیفی زمان  -3-1-1

 خواهد رسید. گرانمناقصه نتايج آن به اطالع و  یبررس ، تحويل پايان مهلت از تاريخ يک هفته از متقاضیان ظرف مدت ی مدارك دريافت

 اعتبار خواهد داشت.  شش ماهنتايج استعالم حاضر به مدت 

 هاآن  یوزن یان و درصدهاگر مناقصه  یكیف یارزیاب یمعیارها -1-8

  گر مناقصه باشد و هر ی م 100معیارها معادل    ی شود. در اين روش، مجموع ضريب وزنمی انجام   ی، به روش وزنگرانمناقصه   کیفی  یارزياب

  ی ، معادل مجموع حاصل ضرو امتیاز کسب شده براگرمناقصه کند. امتیاز کل هر  ی بین صفر تا صد کسب م  ی هر معیار، امتیاز  ی در ازا

 .باشدیهر معیار در ضريب وزني مربوط م 

 

 هاآن یوزن ضرايبو  انگر مناقصه  کیفی  یارزياب یاصل ی معیارها( 1جدول 

 وزنی ضريب  ارزيابی کیفیمعیارهای  رديف 

 40 (3کاربرگ شماره  پیمانكار ) مطابق با جزئیات مندرج درو سوابق کاری  تجربه  1

 15 ( 4کاربرگ شماره  )مطابق با جزئیات مندرج در ایکارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه حسن سابقه در  2

 15 ( 5)مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره  گرمالی مناقصه توان  3

 20 (  6 کاربرگ شماره تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار )مطابق با جزئیات مندرج در  4

 5 ( 7 کاربرگ شماره ) مطابق با جزئیات مندرج درساختار سازمانی و کارکنان کلیدی   5

 5 ( 8 کاربرگ شماره جزئیات مندرج در)مطابق با  ريزی و کنترل پروژهتوان برنامه  6

 100 جمع

 شود: اعمال می وی گر بصورت زير بر مجموع امتیاز ارزيابی کیفی امتیاز بومی بودن مناقصه  توجه:

 1، غیربومی بدون کار محلی: 1/ 03، غیربومی با کار محلی: 1/ 04، بومی بدون کار محلی: 1/ 05بومی با کار محلی: 
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 قابل قبول  یحداقل امتیاز فن -1-9

 باشد.امتیاز می  70حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول 

 ده قیمت تراز شبر قیمت و محاسبه  فنینحوه تاثیرگذاری امتیاز  -1-10

  :گران به نحو زير تراز خواهد شدهای پیشنهادی مناقصه بر اساس نتايج ارزيابی کیفی، قیمت

L = 100 × C / 100 - [I × (100 – t)] 

 :در آن که 

 L  =  قیمت تراز شده 

C = درج شده در پاکت قیمت( یقیمت پیشنهاد( 

I  = برحسب درصد( امتیاز فنیضريب تاثیر( 

t  = است یامتیاز فن. 

 

 د.باش ی م( 0/ 2)درصد   20 امتیاز فنی، ضريب تأثیردر اين مناقصه 

  شرایط حاكم بر استعالم -1-11

ــارتبهبا  تیصالح  یهانامهیدارا بودن گواه -1 ــداقل مورد ن  یهـ ــام ارز از،یحـ ــه هنگـ ــابيبـ فاقد   مانكارانیبوده و مدارك پ  یالزام  یـ

 قرار نخواهد گرفت. یابيمورد ارز  تیصالح

  هي مجاز در رشـته و پا  یکار تیظرف یاسـتعالم، دارا نيشـده در ا  اديپروژه    يیاجرا اتیانجام عمل یبرا  دينمایم ديیتأ  گرمناقصـه -2

 مربوط است.

داده ـشده به  قرار  گرمناقـصهدر اختیار   گزارف مناقـصهکه از طر ی اـستکلیه اوراو ارزياب) یگر تمام اـسناد و مدارک ارزيابمناقـصه -3

و ذف  ، حغییر، بدون ترا(  شـودیپیمانكار ضـمیمه و ارائه م  فمذکور از طر  یهاکه جهت تكمیل کاربرگ  یمام اسـناد و مدارکضـ ان

گزار تسـلیم  به دسـتگاه مناقصـهو در پاکت دربسـته اء نموده ضـ شـرط در آن، تنظیم و حسـب مورد تكمیل و مهر و ام  دادن يا قرار

گردند. اگر اين فقدان در مدارک  یم  یگر باشـند، کان لم يكن تلقمجاز مناقصـه  یاضـ که فاقد مهر و ام  ینمايد. اوراو و مدارکمی

باـشد، امتیاز  (متیاز آور)اخارج و چنانچه در ـساير مدارک   یاز فرآيند ارزياب یبه کل  یباـشد و یحیت پیمانكارالمربوط به احراز صـ 

هم و بها به ـصورت مـشروط، ما اينكه ارائه آنيدر اـسناد  یخوردگخواهد ـشد. در ـصورت وجود خدـشه، نقو و يا قلم  حذفمربوط 

 تلقی خواهد شد.مردود  ،باشد، آن مدارک یشرايط ارزياب الفبرخ

ــ نظر در اســناد مشــخصــات را قبل از انقح يا تجديدییر، اصــالغگزار حق تمناقصــه -4 ــ   یاض خود محفوظ    ییم مدارک برالمهلت تس

ــه  یدارد و اگر چنین موردیم ــورتیغ مالاب  انگر پیش آـيد مراـتب ـبه مـناقصـ ــود. در صـ غ مراـتب مزبور  القـبل از اب  یـکه ـمدارک یشـ

 .استرداد آن را بنمايد یاگر حق دارد تقاضتسلیم شده باشد، مناقصه

عات ارائه ـشده را تعهد الـصحت و ـسقم اط "  گرانـصحت اطالعات ارائه ـشده توـسط مناقـصه نیتعهدنامه تـضم"گر مطابق  مناقـصه -5

ــهمی  اعالمو  نموده ــل مددارد هر زمان که مناقص ــد  رکیاگزار اص ــته باش هر زمان    .خواهد نمودارائه   ،را در روند ارزيابی نیاز داش

ــتی ــات12ـناـمه اجرايی بـند  جا ـماده )آيین  9مـطابق بـند "ت" ـماده اطالـعات محرز گردد   ـنادرسـ ـبا وی   ( ـقانون برگزاری مـناقصـ

 برخورد خواهد شد.
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ــه -6 ــئول مواردمناقص ــت    یگر مس ــدن، قادر به تعهد مینمايد و  یدرج و ارائه م هاکاربرگکه در  اس ــورت انتخاو ش نمايد که در ص

ین دها( میکاربرگمندرج در    یهاحداقل)  آالت و ملزومات اجرای پروژهتامین و به کارگیری نیروی انسـانی، ماـش اين  لیكن.  باـش

  هاکاربرگدر اين  بر آنچه    (بنا به تشـــخیو دســـتگاه نظارت)مازاد    یپروژه در تامین نیازها یدر طول اجرا  یت ویامر از مســـئول

 .کاهدینم ،آمده

دريافت    برای  واجد شرايط  گرانمناقصهگزار از تعداد متناسبی از دستگاه مناقصه  به تشخیو  گران،پس از ارزيابی کیفی مناقصه -7

ــه و ــناد مناقص ــنهادات فنی، مالی و زمانی اس ــرکت در    ارائه پیش ــور آن ش فراخوان  اين دعوت به عمل خواهد آمد. بنابراين حض

 گران مختار است.گزار در انتخاو يا رد مناقصهمناقصهو  نمايدگزار ايجاد نمیتعهـدی را برای دستگاه مناقصه

 روش تهیه و ارائه اسناد ارزیابی  -1-12

 مهر و امضا شود. شده و تمام صفحات آنچاپ  ،کل مدرک پیش رو -1

 تكمیل گردند.  8تا  1های کاربرگ -2

 گردند.و اسكن بندی شده تهیه و دسـته مرتبپیوست هر کاربرگ به صورت منظم،  کلیه مستندات مورد نظر برای -3

ده در هر کاربرگ رابايمیگر  توجه: مناقصـه ــــحت و مبــــین اطالعات تكمیل ـش تندات و مدارك مصـدو ـص ت تنها مـس و تهیه  ـس

 پرهیز نمايد.مازاد  مدرکهر گونه و ارسال و از اضافه نمودن  ارسال نمايد

ــتـندات متعلق ـبه آن در ـقاـلب ـي  ـفاـيل ـبا  هر ـکاربرگ   -4 ــود. تجمیع و اراـئه  pdf فرـمتـبه همراه کلـیه مسـ برای اين منظور، پس از  شـ

 Adobeافزار نرم  Files  Combine های منفرد در قالب يک فايل واحد تجمیع شوند. )با استفاده از ابزاراسكن مستندات، اسكن

Acrobat ) 

 .گذاری گرددنام ،کاربرگهمان لق به آن است(، به نام عهای متي  کاربرگ و پیوست تهیه شده )که معرف pdfهر فايل  -5

 نسخه ارائه گردد. 2و در بـارگذاری )رايـت( (  DVDيـا  CDتهیه شده بـر روی يـ  لـوح فشـرده )  pdf هایفايل -6

ــا خوانده  (شــدن لحاظ خوانا بودن )اجرارايت شــده، حتما از  یهای فشــردهلوح  توجه: کنترل گردند. مســئولیت باز نشــدن يـــ

 .خواهد بودگر نشدن لوح فشرده به عهده مناقصه

آن   8تا   1های  کاربرگگر رســیده و به مهر و امضــای صــاحبان امضــای مجاز مناقصــهت اين مدرک که اکل صــفح کاغذی هنســخ -7

به همراه ( خه کاغذی آنها تاکید شــده باشــدهای تكمیل شــده و مســتنداتی که ارائه نســ صــرفا خود کاربرگ) اســتتكمیل شــده 

به همراه نامه اعالم آمادگی   های فشـرده( قرار گرفتـــــه وهای فشـرده درون پاکت مناسـب )جهت جلوگیری از آسـیب به لوحلوح

  گردد. تحويلکه در سربرگ شرکت و با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز  گر جهت شرکت در اين فراخوانمناقصه

  اول تاسیسات زيربنائی  مرحله اجــرای احداث ساختمان حراست و سردر ورودی وپروژه  یفیک یابي"اسناد ارز  پاکت عبارت  یرو -8

مه نور ايران ان و نیز"  )ـشتابگر ملی(  طرح چـش ود و در مهلت مقرر با اخذ  ینام و نـش لیم مدارک نوـشته ـش ـشرکت کننده و تاريخ تـس

 گزار تسلیم گردد.صهتاريخ وصول به دستگاه مناق یرسید حاو

 یبا نشـان  رانيبا طرح چشـمه نور ا توانندیم یو يا رفع ابهامات احتمال  شـتریکسـب اطالعات ب یبرا ازیدر صـورت ن  گرانمناقصـه -9

 تماس حاصل فرمايند. 5202 یداخل 2310فوو الذکر مكاتبه و يا با شماره تلفن 

 

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 5صفحه 

 گـزارش شنـاخـت پـروژه

 عنوان پروژه: 

 طرح چـشمه نور ايران  اول تاـسیـسات زيربنائی  اجرای مرحله  احداث ـساختمان حراـست و ـسردر ورودی و

يک کیلومتر، احداث   يبیبرو به طول تقرمسـیر انتقال  شـامل اجرای خطوط انتقال آو و   )شـتابگر ملی(

ديوار رو کامپكت، های بمترمربع، اجرای فونداسـیون پسـت  61به مسـاحت   حراسـت ورودیسـاختمان  

 کشی و تسطی 

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

 1400  هایريال بر اساس فهارس بهای سال 25.000.000.000 مبلغ برآورد تقريبی:  

 ماه 4 مدت اجرای پروژه: 

 ای(های سرمايهاعتبارات عمومی )تملک دارايی محل تامین اعتبار:

 های بنیادی، طرح چشمه نور ايرانپژوهشگاه دانش : کارفرما

  

 كارها: مشخصات كلی 

 انتقال برق: مسیر احداث  -1

 مالحظات های اصلی آیتم

 متر  1000 طول خط: 

 مگا وات  1 توان انتقالی: 

 یگذارغالف  ق ياز طر یدفن نوع انتقال: 

 کشی نیست. ل کابلشامانجام کارهای سیويل و احداث مسیر انتقال برو مد نظر است و اين فراخوان   کابل: نوع 

 آجری   ها: منهول

 

 خط انتقال آب آشامیدنی:  -2

 مالحظات های اصلی آیتم

 متر  1160 طول خط لوله: 

 دفنی نوع انتقال: 

 اتیلن آبیپلی جنس لوله:

 میلیمتر 160 قطر لوله:

 

 

 

 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 6صفحه 

 :حراست ورودی شرقیساختمان  -3

 مالحظات های اصلی آیتم

 متر مربع   61 مساحت زيربنا:

 ساختمان بنايی محصور شده با کالف  ای: سیستم سازه

 تیرچه و بلوک  ای:سقف سازه

 پی نواری فونداسیون: 

 موزائیک ايرانی  کفپوش بام:

 طبقه 1 تعداد طبقات: 

 سی و آلمینیومی با شیشه دوجداره وییپيو  پنجره:

 سی + فوالدی ویيوپی در:

    یآجر فشار کاری: سفت

 کاریمتعارف و مطابق جدول نازک  کاری:نازک

 + سنگ تراورتن کرم نسوزآجر  نما: 

 و مانند آن  زي+ پرقيمداربسته +اعالن حر نی+ دوربنترنت ي+ تلفن + ا یروشنائ ستمیس  تاسیسات برقی:

 تاسیسات مكانیكی: 
 +کشی آو آشامیدنیکشی گاز طبیعی+ لولهلوله گرمايش با پكیج و رادياتور+ سرمايش با کولر آبی+

 فاضالو و آو باران  کشی لوله 

 چاه جذبی  سیستم دفع فاضالو:

 

 : ورودی دربو   حصورسازیم -3

 مالحظات های اصلی آیتم

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

 :سردر و درو ورودی
به عرض به همراه جک برقی و راه بند  و درو فوالدی دو لنگه    های توخالیبا استفاده از پروفیل  فوالدی

 متر 6

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 گران تعهدنامه تضمین صحت اطالعات مناقصهو مشخصات عمومی  :بخش دوم   -2
 

 :شامل

  كننده در فرایند ارزیابی كیفیمشخصات عمومی متقاضی شركت كاربرگ شماره یک:  -1

 گران تعهدنامه تضمین صحت اطالعات ارائه شده توسط مناقصه :  دوكاربرگ شماره  -2

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 كننده در فرایند ارزیابی كیفیمشخصات عمومی متقاضی شركت كاربرگ شماره یک: 

                                       :تاريخ تأسیس                            محل ثبت:                                     شماره ثبت:                                نام شرکت:                            

  □عام سهامی ،□خاص نوع شرکت: سهامی   :                       شدهآخرين سرمايه ثبت

 گواهینامه تشخیو صالحیت پیمانكاری:

 تاريخ اعتبار مرجع صدور  رتبه رشته رديف 

1      

2      

3      

 مشخصات مديرعامل، هیئت مديره و سهامداران از نظر سمت، تحصیالت و تعداد سهام 

 اخذ تاريخ و  تحصیلیآخرين مدرک  تعداد سهام هیئت مديره/ سهامدار  نام و نام خانوادگی رديف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

  100 جمع کل سهام 

  امضاء تعهدآور:صاحبان 

  اقامتگاه قانونی شرکت: 

  الكترونیكی شرکت:  پست

  کد اقتصادی شرکت: 

 دورنگار:                                تلفن :                                                 تلفن و دورنگار شرکت: 

 ها:  پیوست

 .بصورت کاغذی و اسكن شده تاسیس شرکت مصدو اظهارنامه -1

 .بصورت کاغذی و اسكن شده روزنامه رسمی حاوی آخرين تغییرات و امضاهای مجازاسكن   -2

 .بصورت اسكن شده مسئولیت اجرايی آنها در شرکتسوابق کاری هیئت مديره و  -3

 .بصورت کاغذی و اسكن شده پیمانكاری های تشخیو صالحیتمصدو گواهینامه -4

 .بصورت کاغذی و اسكن شده پیمانكاری  ايمنی صالحیت تأيید گواهینامهمصدو  -5

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 گرانتعهدنامه تضمین صحت اطالعات ارائه شده توسط مناقصه : دوكاربرگ شماره 

 ................... ............................... ملی .......... با کد..........................  ..... فرزند...........................  ينجانبا

 ..... ......................................................................................... به عنوان مديرعامل / رئیس هیات مديره شرکت 

 ........................................................................... آدرس  تقاضای ........................به   ..........................

 . ..................................................................... .......................با موضوع ........... حاضر  مناقصه در شرکت

، طبق دنمايگزار ارائه می به مناقصه اين شرکت  را که ارزيابی کیفی مناقصه مذکوربه کلیه اسناد و مدارك مربوط  مشو متعهد می  م،را دار 

تش و  محتوايی  شكلی،  شرايط  کلیه  و  است  شده  تنظیم  قانونی  می مقررات  معتبر  و  شده  رعايت  آن  که  ريفاتی  زمان  هر  در  و  باشد 

 .دگر مستندات مرتبط را ارائه نمايگزار به هر دلیلی اصل مدارك مورد نظر را خواستار باشد مناقصهمناقصه 

شده مشخو    مسئولیت عدم اعتبار اسناد و مدارك مزبور به عهده اين شرکت بوده و در هر زمان که خالف صحت مندرجات مدارك ارائه

نامه حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود صلب  گر با امضای اين تعهدگر است و مناقصهگردد کلیه تبعات آن متوجه مناقصه

 .نمايدمی 

 

 

 صاحب/ صاحبان امضای مجازمهر و امضاء نام و نام خانوادگی و 

 

ممهور به مهر شـرکت و امضـای صـاحبان مجاز شـرکت، به همراه سـاير اسـناد و مدارك  بصـورت نسـخه کاغذی  اصـل تعهد نامه   تذكر:

ــی که  ــدهتعیین  در اين مدرک  مطابق روش ــت تحويل گردد  ش ــوير اين تعهدنامه به همراه فايلاس ــاير . همچنین تص های الكترونیكی س

 مستندات، در لوح فشرده نیز گنجانده شود.

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 گران مناقصه ارزیابی كیفیهای اطالعات گ ر : كارببخش سوم   -3
 :شامل

 گرو سوابق كاری مناقصه  تجربه : سه كاربرگ شماره   -1

 ای فقدان سوء پیشینه حرفه  كارهای قبلی و : حسن سابقه درچهاركاربرگ شماره   -2

 گر مناقصه  توان مالی:  پنج كاربرگ شماره   -3

 كار: لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به ششكاربرگ شماره   -4

 كلیدی  كاركنان  ساختار سازمانی و: هفتكاربرگ شماره   -5

 ریزی و كنترل پروژه : توان برنامه  هشتكاربرگ شماره  -6

  

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 گر و سوابق كاری مناقصه  تجربه : سه كاربرگ شماره 

 :  چهار پروژه قابل مقايسه )با موضوع مناقصه حاضر( در پنج سال گذشته عنوان

1-   

2- 

3- 

4- 

ـشود که چهار کار قابل مقايـسه در پنج ـسال گذـشته با مبلغ معادل بهنگام ـشده يا حداکثر امتیاز در ـصورتی اختـصاص داده می  :1تذكر

 گران معرفی شود.بیشتر از کار موضوع مناقصه، از سوی مناقصه

 کاربرگ: نيا  یهاوستیپ

 گ صدر کاربر درج شده در  یقراردادها یهاموافقتنامه یتمام ريتصو   −

 حسب مورد.  یاجتماع نیمفاصاحساو تأم ريتصو  −

 موقت حسب مورد. تیصورت وضع نيآخر ايو  یقطع تیکارفرما در صورت وضع ديیمبلغ مورد تأ ريتصو  −

 دست اجرا حسب مورد. یموقت کارها یهاتیکارفرما در صورت وضع ديیمبلغ مورد تأ نيآخر ريتصو  −

 موقت. ليصورت جلسه مصوو تحو  ريتصو  −

 حسب مورد. یموقت و قطع یهاتیصورت وضع ديیبر تأ یمبن حساويذ ینامه رسم ريتصو 

 روش محاسبه مبلغ دريافتی معادل:

 های خاتمه يافته مفاصاحساو گرفته شده: طبق مبلغ درج شده در مفاصاحساو تأمین اجتماعی.در پروژه

 ساو گرفته نشده: طبق مبلغ مورد تأيید صورت وضعیت قطعی مصوو براساس نامه رسمی کارفرما. های خاتمه يافته مفاصاحدر پروژه

های خاتمه يافته که صـورت وضـعیت قطعی آنها تصـويب نشـده اسـت: طبق مبلغ مورد تأيید صـورت وضـعیت قطعی يا آخرين در پروژه

 وضعیت موقت براساس نامه رسمی کارفرما.صورت

 وضعیت موقت پرداخت شده )نامه رسمی کارفرما(.جرا: طبق آخرين مبلغ صورتهای در دست ادر پروژه

 
 .شوندیبهنگام م ريپروژه حسب مورد طبق رابطه ز يیاجرا اتیعمل تیباال مربوط به صورت وضع یمبالغ حاصل از بندها  :2تذكر

 بهنگام شده = مبلغ معادل مربوط دوره سه ماهه زمان ارزيابی کیفی ایشاخو قطعی رشته × مبلغ حاصل از بندهای فوو حسب مورد

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

 

 .گرددیمنظور م ازیداده شده کاهش امت ازی، به تناسب برطبق حداکثر امت 4کمتر از  یتعداد کارها یبرا  :3تذكر

 

 

 

 

 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 
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 مشخصات پروژه اول 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 1

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐راه 

 ، به مساحت:                متر، با مشخصات:   ☐ابنیه 

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال برو 

 ،به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال آو 

 ، شامل/ با مشخصات:   ☐کارهای سیويل 

 ساير، شامل:

 مدت اتمام کار:                               ماه ماه                                      مدت اولیه:       تاريخ انعقاد قرارداد: 

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 میلیارد ريال              مبلغ اولیه پیمان:                                                             

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 تاريخ آخرين صورت وضعیت: 

 میلیارد ريال                    مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:                                                                   

 تلفن کارفرما:  کارفرما: 

 تلفن مهندس مشاور: مهندس مشاور: 

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

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 13صفحه 

 مشخصات پروژه دوم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 2

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐راه 

 ، به مساحت:                متر، با مشخصات:   ☐ابنیه 

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال برو 

 ،به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال آو 

 ، شامل/ با مشخصات:   ☐کارهای سیويل 

 ساير، شامل:

 مدت اتمام کار:                               ماه ماه                                     مدت اولیه:        تاريخ انعقاد قرارداد: 

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 میلیارد ريال             مبلغ اولیه پیمان:                                                              

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 تاريخ آخرين صورت وضعیت: 

 میلیارد ريال                  مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:                                                                     

 تلفن کارفرما:  کارفرما: 

 تلفن مهندس مشاور: مهندس مشاور: 

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

 

 

 

 

 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 14صفحه 

 

 مشخصات پروژه سوم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 3

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐راه 

 ، به مساحت:                متر، با مشخصات:   ☐ابنیه 

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال برو 

 ،به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال آو 

 ، شامل/ با مشخصات:   ☐کارهای سیويل 

 ساير، شامل:

 مدت اتمام کار:                               ماه مدت اولیه:                                           ماه  تاريخ انعقاد قرارداد: 

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 میلیارد ريال                                                                  مبلغ اولیه پیمان:         

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 تاريخ آخرين صورت وضعیت: 

 میلیارد ريال                                                                        مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:               

 تلفن کارفرما:  کارفرما: 

 تلفن مهندس مشاور: مهندس مشاور: 

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

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 15صفحه 

 مشخصات پروژه چهارم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 4

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐راه 

 ، به مساحت:                متر، با مشخصات:   ☐ابنیه 

 ، به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال برو 

 ،به طول:                متر، با مشخصات:   ☐خط انتقال آو 

 ، شامل/ با مشخصات:   ☐کارهای سیويل 

 ساير، شامل:

 ماه                        مدت اتمام کار:          مدت اولیه:                                           ماه  تاريخ انعقاد قرارداد: 

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 مبلغ اولیه پیمان:                                                                           میلیارد ريال

 میلیارد ريال                                                       مبلغ نهايی پیمان:                  

 تاريخ آخرين صورت وضعیت: 

 ريال  مبلغ آخرين صورت وضعیت تأيید شده:                                                                                      میلیارد 

 تلفن کارفرما:  کارفرما: 

 تلفن مهندس مشاور: مهندس مشاور: 

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

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 16صفحه 

 ای فقدان سوء پیشینه حرفه  كارهای قبلی و : حسن سابقه درچهاركاربرگ شماره 

 سال گذشته( 5قبلی )در  كارفرمایان  رضایت های حسن سابقه وگواهی

 محل اجرا  كارفرما  نام  عنوان پروژه 
  مبلغ نهایی پیمان 

 (میلیارد ریال )

 تلفن كارفرما

 )تلقن ثابت(

     

     

     

     

 ای سابقه حرفه  سوء

ته  5در  آيا  ال گذـش رايط عمومی   46مشـمول ماده    ـس دهپیمان )فسـخ قرارداد( ـش وی کارفرما ـش ،  □بلی□خیر  ايد؟و اعمال آن از ـس

 در .......)تعداد( قرارداد، عنوان قرارداد/ قراردادهای فسخ شده:

                 

، در .......)تعداد( قرارداد،   □بلی □خیر   ـشرايط عمومی پیمان)خاتمه قرارداد( ـشده اـست؟  48مـشمول ماده    ـسال گذـشته  5در  آيا 

 عنوان قرارداد/ قراردادهای خاتمه داده شده:

 

 ارزيابی حسن سابقه در کارهای قبلی، طبق شرايط زير است: 

 برای کارهای معرفی شده در   •
ً
 ( اعالم شود.و سوابق کاری )تجربه 3کاربرگ شماره صرفا

 بندی پروژه است. فیت کار، کفايت کادر فنی و زمان ارزيابی کارفرمايان قبلی کارهای معرفی شده نسبت به کی •

برای هر يک از معیارهای کیفیت کار، کفايت کادر فنی و اجرای کار برطبق برنامه زمانی مصوو دوره اجرا به ترتیب عالی   •

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

 
 

 

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 17صفحه 

 گر شماره پنج : توان مالی مناقصه  كاربرگ

شـود. امتیاز توان مالی  ( تعیین می1395-1399های  سـال گذشـته )سـال 5ارزيابی توان مالی پیمانكاران براسـاس اطالعات حداکثر 

مندرج در جدول   ـشود که مبلغ برآوردی مناقـصه معادل يا کمتر از يكی از مقاديربرای ارزيابی توان مالی پیمانكاران در ـصورتی احراز می

 زير باشد. 

 عنوان روش روش
مبلغ براساس محاسبات پیمانکار  

 و مستند به ارائه اطالعات )ریال(

  پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه   1

  الحساو پرداخت شدههفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی يا علی  2

  های قطعی يا موقتوضعیتسه برابر درآمد ناخالو ساالنه، مستند به صورت  3

ــتـند ـبه اظـهارـناـمه ـمالـیاتی ـيا گواهی بیـمه دارايیپنج برابر دارايی  4 ـها ـيا ـهای ـثاـبت، مسـ

 دفاتر قانونی

 

 تأيید اعتبار از سـوی بانک يا مسسـسـات مالی و اعتباری معتبر تا سـقف مبلغ موضـوع  5

 مناقصه

 

و بصــورت های فوو )دارای باالترين مبلغ( را بصــورت کامل و معتبر بايســت اطالعات و مســتندات يكی از روشپیمانكاران می :1تذكر 

باشـد و در صـورتی که باالترين عدد محاسـبه شـده از پیوسـت ارائه نمايند. باالترين عدد کسـب شـده، مبنای  محاسـبات می  به کاغذی

 يابد. باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می مبلغ برآوردی مناقصه کمتر

گران به شــرح زير اســت. الزم اســت پیمانكار برای اثبات های ارزيابی توان مالی مناقصــهمســتندات مربوط به هر يک از روش :2تذكر  

 رای نمايد:توانايی مالی خود تنها مستندات مربوط به يک روش را ارائه نموده از ارسال هر گونه اسناد اضافی خوددا

  پنج سال گذشته. الف ـ تصوير برگ مالیات قطعی در عملكرد 

ــ مفاصـاحسـاو تأمین اجتماعی مربوط به پروژه  الحسـاوهای خاتمه يافته يا تصـوير نامه کارفرما يا گواهی پرداخت قطعی يا علیو ـــ

ون مفاصــاحســاو آن از بیمه تأمین اجتماعی دريافت  های در دســت اجرا، يا خاتمه يافته که تاکنمبنی بر پرداخت بیمه مربوط به پروژه

 پنج سال گذشته( نشده است. ) عملكرد 

اظهارنامه، ترازنامه و حـساو ـسود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای ـشماره و تاريخ رـسید وارده ـسازمان مالیاتی کـشور مويد درآمد  -پ 

 پنج سال گذشته.ناخالو ساالنه در 

ــ   تاريخ رســید وارده ســازمان ترازنامه و حســاو ســود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای شــماره و های ثابت يا گواهی بیمه دارايیت ـــ

 های ثابتمالیاتی کشور مويد دارايی

 ث ـ گواهی تأيید اعتبار از سوی بانک يا مسسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

 

 ارائه حداقل يكی از موارد فوو برای شرکت در مناقصه الزامیست.  :3تذكر

 

 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 18صفحه 

 

 شین آالت آماده به كار: لیست تجهیزات و ماششكاربرگ شماره 

 نوع یا مشخصات  دستگاه  تعداد نام دستگاه  ردیف 
 وضعیت در اختیار داشتن 

 اجاره مالکیت

     لودر    1

     بولدوزر    2

      یكیمكان لیب  3

     گريدر    4

     چرخ  10کامیون کمپرسی   5

      کامپكتور -غلطک   6

     تانكر آبپاش  ونیکام  7

      گیوتین آرماتورکن و خم  8

     برداری  نقشهو ادوات دوربین   9

     يا کامیونت وانت   10

     سواری خودرو   11

     میكسر  12

     مینی لودر    13

     جرثقیل با ظرفیت متناسب   14

     تانكر ذخیره سوخت  15

     تانكر ذخیره آو    16

     باالبر  17

     کانكس و کانتینر    18

     ديزل ژنراتور  19

 : تجهیزات پیشنهادی پیمانكار برای انجام پروژه حاضر ها ودستگاه

 گر آالت و تجهیزات آماده به کار مناقصه مالكیت يا اجاره ماشین  مدارکتصوير  ها:پیوست 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 19صفحه 

 كلیدی  كاركنان  ساختار سازمانی و: هفتكاربرگ شماره 

 آور های امتیازعنوان شاخص ردیف 

 های مختلف شرکت با ذکر نام اشخاص در مسئولیت سازمانیساختار  1

 کارکنان کلیدی 2

فهرـست کارکنان کلیدی خود را )به ترتیبی که در ادامه همین جدول مـشخو ـشده اـست( به همراه لیـست   ،دهندگان : پیـشنهاد1تذکر  

)بصـورت کاغذی و نیز اسـكن شـده(. هرگاه در فهرسـت کارکنان اسـامی وجود داشـته باشـد که نام   دهندها را ارائه میبیمه مربوط به آن

د به آنان امتیازی تعلق نگآن ت بیمه نباـش تگی آنها در لیـس ـس وير حكم بازنـش ای هیأت مديره که تـص میمه رفته و تنها در مورد اعـض ها ـض

 شود.گردد، امتیاز مربوط محاسبه می

 ها : پیوست

 ساختار سازمانی شرکتتصوير 

 جدول فهرست اسامی، مسئولیت، تحصیالت و میزان سنوات کاری کارکنان کلیدی به همراه لیست بیمه آنان.تصوير 

 نشستگی اعضای هیأت مديره حسب مورد.تصوير حكم باز 

 

 

 

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 20صفحه 

 ریزی و كنترل پروژه: توان برنامه هشتكاربرگ شماره 

 اشاره شده ارائه گرددهای امتیاز آور:اطالعات و پیوست عنوان شاخص ردیف 
ً
 . ها به ترتیبی كه ذیال

1  

  پروژه،منابع مورد نیاز و    روش اجرا  )برنامه کلی و،  آنبا توجه به مشـخصـات کلی    پروژه موضـوع مناقصـه  یروش اجرابرنامه و 

 .(توسط پیمانكار تهیه و پیوست گردد

2  

 پیوست گردد. و مستنداتاستقرار سیستم مديريت کیفیت در شرکت: مدارك 

3  

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

1-  

2- 

 ها که به تأيید مشاور/کارفرما رسیده باشد، به عنوان مستندات اين بند پیوست شود.گزارش تاخیرات پروژه

 ها:  پیوست

 پروژه موضوع مناقصه یروش اجرابرنامه و فايل  −

 استقرار سیستم مديريت کیفیتگواهی تصوير  −

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

 رسیده باشد.
  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 21صفحه 

 

 گران                                      بخش چهارم: روش ارزیابی و محاسبه امتیاز كیفی مناقصه  -4
 

 :شامل

 است.  رگزامخصوص هیئت ارزیابی دستگاه مناقصه كه " پانزدهتا "  " نه های شماره" كاربرگ

 .نماینداقدام مهر و امضاء مطالعه دقیق، صرفا نسبت به  پس ازكنندگان  شركت

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 22صفحه 

 : كاربرگ نهایی ارزیابی و امتیاز كلی هر شاخص)كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی(نه كاربرگ شماره 

 معیارهای ارجاع كار  ردیف 
 ضریب معیار

ai 

 امتیاز هر معیار 

bi  (0  100تا  ) 

 نتیجه معیار 

 (ai × bi ) 

1 
 پیمانكار و سوابق کاری  تجربه

 ( 3)مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره 
40   

3 
 ایحسن سابقه درکارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه

 (  4)مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره 
15   

4 
 گرمالی مناقصه  توان

 (  5)مطابق با جزئیات مندرج در کاربرگ شماره 
15   

5 
 تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار  

 (   6 )مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره
20   

6 
 ساختار سازمانی و کارکنان کلیدی

 (  7 ) مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره
5   

7 
 ريزی و کنترل پروژه توان برنامه

 (  8 )مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره
5   

 =Σ ai × bi 100 جمع

 ضریب بومی بودن:

 =  Σ (ai × bi) ) ÷100 ) ×ضریب بومی بودن   (  :امتیاز كل

ده در کاربرگ  فوو   جدول  :تذكر اس اطالعات و مدارك ارائه ـش مارهبر اـس ه   های ـش ت  تاـس اخو  بر مبنایو    هـش جزئی مندرج در  هایـش

 گردد.تكمیل می گزارمناقصههیئت ارزيابی توسط پانزده تا ی ده هاکاربرگ

 

 

 



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 23صفحه 

 پیمانکارو سوابق كاری  تجربه : شرح امتیازدهی دهكاربرگ شماره 

 (   40كلی )كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی با ضریب وزنی 

 امتیاز )متعلقه(  بینی( امتیاز )پیش شرح  ردیف 

1  
ــابه  ــات فنیامتیاز تش ــخص ــات فنی پروژهقبلی با کارهای   مش ــخص   مش

 امتیاز( 5/7پروژه حداکثر  هر) به ازای مناقصه موضوع
25  

2  
 موضــوعپروژه  قبلی نســبت به  کارهای   حجم  امتیاز مســاوی و يا بیشــتر

 امتیاز( 5/7پروژه حداکثر  هرمناقصه ) به ازای 
25  

3  
با مبلغ مناقصــه  قبلی  مبلغ اولیه کارهای  مســاوی يا بیشــتر بودنامتیاز 

 امتیاز( 5پروژه حداکثر  هر) به ازای  حاضر
20  

4  
 های قبلی در استان قزوينامتیاز اجرای پروژه

 امتیاز( 5/2پروژه حداکثر  هر) به ازای 
10  

5  
 های قبلی در مدت اولیه تعیین شده در قراردادامتیاز تحويل پروژه

 امتیاز( 5پروژه حداکثر  هر) به ازای 
20  

  100 جمع

 مجموع امتیازات×  40% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

های آن تكمیل و پیوـستـسه  گر برای اخذ امتیازات در جدول فوو بايد مدارك الزم را طبق مفاد مندرج در کاربرگ ـشمارهمناقـصه  تذكر:

 .و ارائه نمايد

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 24صفحه 

 ای فقدان سوء پیشینه حرفه  كارهای قبلی و حسن سابقه در :یازدهشماره  كاربرگ

 ( 15 یكل  ی وزن بیو با ضر یابیارز ئتی)كاربرگ مخصوص ه 

 امتیاز )متعلقه(  بینی( امتیاز )پیش شرح  ردیف 

1 

کیفیت کار، کفايت کادر فنی و )از    گواهی حسـن سـابقه و رضـايتمندی

 سال گذشته  5 در کارفرمايان( بندی پروژهزمان

 امتیاز( . 25حداکثر تا قرارداد )به ازای هر 

  

   امتیاز(. -10 قراردادسال گذشته )به ازای هر  5 قرارداد فسخ شده در 2

3 
 سال گذشته  5 قرارداد خاتمه داده شده در

 امتیاز(. -15 قرارداد)به ازای هر 
  

   جمع

 مجموع امتیازات×  15% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

نیاز مطابق    جزئیات اطالعات مورد گر برای اخذ امتیاز الزم درجدول فوو، بايد مدارك کافی به هیئت ارزيابی ارائه نمايد.مناقصـه  تذكر:

 باشد.های آن میو پیوست چهار مفاد مندرج در کاربرگ شماره با

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 25صفحه 

 های زیر(ردیف  احراز یکی از گر)مالی مناقصه  توان   :دوازدهكاربرگ شماره 

 (15)كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی  

 امتیاز )متعلقه(  امتیاز )پیش بینی(  شرح  ردیف 

1 
ــتر يا مـعادل بودن مبلغ   ــاالنه بیشـ ــط سـ با مبلغ پنـجاه برابر مالـیات متوسـ

 برآوردی مناقصه 
100  

2 
ادل بودن مبلغ   ا مـع ــتر ـي ابیشـ أمین اجتـماعی قطعی ـي ه ـت اد برابر بیـم   هفـت

 با مبلغ برآوردی مناقصه علی الحساو پرداخت شده 
100  

3 
سـه برابر درآمد ناخالو سـاالنه، مسـتند به صـورت بیشـتر يا معادل بودن 

 با مبلغ برآوردی مناقصه های قطعی  يا  موقتوضعیت
100  

4 
ــتر ـيا مـعادل بودن   ــتـند ـبه اظـهارـناـمه پنج برابر دارايیبیشـ ـهای ـثاـبت، مسـ

 با مبلغ برآوردی مناقصه   های يا دفاتر قانونیمالیاتی يا گواهی بیمه دارايی
100  

5 
ــتر يا مـعادل بودن ــات مالی و  بیشـ ــسـ ــوی بانک يا مسسـ تأيـید اعتبار از سـ

 با مبلغ برآوردی مناقصه مناقصه اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع
100  

 امتیاز  x  15% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

در   .مقادير اشـاره شـده در جدول فوو باشـدشـود که مبلغ برآوردی مناقصـه معادل يا کمتر از يكی از امتیاز  در صـورتی احراز می  تذكر:

کننده در صـورتی که باالترين عدد محاسـبه شـده از مبلغ برآوردی مناقصـه کمتر باشـد، امتیاز مالی به تناسـب کاهش می يابد. شـرکت

ه بايد اطالعات مربوطه را حداقل برای احراز يكی از ـشروط فوو، مطابق با مفاد مندرج در کاربرگ ـشماره  های آن را پیوـست جپنمناقـص

 تهیه و ارائه نمايد.

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 26صفحه 

 : لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به كارسیزدهكاربرگ شماره 

 ( 20)كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی 

حداقل تعداد مورد  شرح ردیف

 نیاز)دستگاه( 

  شده بینی پیش  امتیاز

 برای تعداد مورد نظر

 امتیاز متعلقه 

  10 1 يا معادل  988Fکاترپیالر لودر   1

  10 1 يا معادل D8 کاترپیالر بولدوزر  2

  10 2 يا معادل R320-7هیوندا   یكیمكان لیب  3

  5 1 يا معادل  هپكو  HG 180 D1گريدر   4

  6 2 چرخ  10کامیون کمپرسی   5

  3 1 تنی 2 کامپكتور –غلطک   6

  8 1 تانكر آبپاش  ونیکام  7

  2 1  کن و گیوتین آرماتورخم  8

  3 1 توتال استیشنبرداری دوربین نقشه  9

  1 1 يا کامیونت وانت   10

  2 1 سواری خودرو   11

  6 2 متر معكب و بیشتر 7تراکم میكسر با ظرفیت   12

  5 2 يا معادل UZ1020مینی لودر فوريوز   13

  3 1 تن 5جرثقیل با ظرفیت   14

  2 1 تانكر ذخیره سوخت  15

  6 1 تانكر ذخیره آو    16

  2 2 باالبر  17

  6 3 متری يا معادل 6کانكس و کانتینر   18

  5 1 آمپر و بیشتر  کیلوولت 250 ديزل ژنراتور  19

  5حداکثر  برای انجام پروژه  پیشنهادی پیمانكار  ديگر ماشین آالت  20

  100 مجموع 

 مجموع امتیازات x 20%= با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

ه بايد اطالعات کننده  ـشرکت.  باـشداخذ امتیاز می  یمدارکی که بیانگر در اختیار داـشتن ماـشین آالت فوو اـست، مبناتذكر:   درمناقـص

 های آن را تهیه و ارائه نمايد.و  پیوست ششمربوطه را مطابق با مفاد مندرج در کاربرگ شماره  

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0-5XJ5Zf1AhWFRfEDHc03CZsQFnoECAcQAQ&url=http%3A%2F%2Fhepcoir.com%2FHomePage.aspx%3FTabID%3D4839%26Site%3DHepcoPortal%26Lang%3Dfa-IR&usg=AOvVaw3hA8cbFT0d8J0MQJuJecOC


 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 27صفحه 

 

 

 كلیدی  كاركنان  ساختار سازمانی و: چهاردهكاربرگ شماره 

 (5)كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی 

 امتیاز )متعلقه( *امتیاز حداکثر  شرح رديف 

  15 کار در شرکت  گردشساختار تشكیالتی و کفايت   1

  10 سوابق و تخصو هیات مديره   2

ی   3
افراد کلید

دفتر  

ی
مرکز

  8 ريزی و کنترل پروژهواحد برنامه  

  15 دفتر فنی   4

  7 برآورد  و  واحد متره   5

6  

ی 
افراد کلید

کارگاه 
  15   سیويل مهندس 

  10 مكانیكی  مهندس تاسیسات  7

  10 مهندس تاسیسات برقی    8

  10 بردار نقشهمهندس   9

  100 جمع

 مجموع امتیازات×  5% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

ــو تعلق می * ــده با باالترين تجربه در هر تخص ــترين تعداد نفرات معرفی ش ــنهادحداکثر امتیاز به بیش دهندگان به  گیرد و امتیاز پیش

 شود.تناسب آن تعیین می

 

 .باشدهای آن میو پیوست تهفمبنای اخذ امتیاز در جدول فوو اطالعات ارائه شده، در کاربرگ شماره   تذكر:

 

 

 

  



 

 مهر و امضا:  تاریخ:  نام و نام خانوادگی صاحب/ صاحبان امضای مجاز: 

    

 

 
 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز

اول    مرحله اجـرای ساختمان حراست و سردر ورودی واحداث 

 )شتابگر ملی(  طرح چشمه نور ایران تاسیسات زیربنائی 

 

 

    28 از 28صفحه 

 ریزی و كنترل پروژه: توان برنامه پانزدهكاربرگ شماره 

 (5)كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی و با ضریب وزنی كلی 

 شرح  ردیف 
 امتیاز حداكثر 

 )پیش بینی( 

امتیاز 

 )متعلقه( 

  25   پیشنهادی پروژه موضوع مناقصه یروش اجرابرنامه و   1

  25 استقرار سیستم مديريت کیفیت در شرکت   2

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

 گذشته 
50  

  100 جمع

 مجموع امتیازات×  5% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

 اشد.بهای آن میو پیوست هشت در کاربرگ شماره اطالعات ارائه شده ،مبنای اخذ امتیاز در جدول فوو   تذكر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


