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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 1صفحه 

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

که به های برقی چشمه نور ایران )شتابگر ملی( پروژه اجرای مرحله اول زیرساختگران هیأت وزيران به منظور ارزيابی کیفی مناقصه 

از متقاضیانی که در ارزيابی کیفی امتیاز قابل قبول را کسب نمايند )فهرست   شود، تهیه شده است. متعاقباای انجام می صورت دو مرحله 

 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 یارتش، روبرو، ابتداي بلوار 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 ی برق یهارساختيمرحله اول ز یاجرا پروژه

 های الزممدارک صالحیت و گواهینامه  -1-3

و  کشور    برنامه و بودجهسازمان  از    رشته نیرو  4رتبه    پیمانكاری  دارای گواهینامه صالحیت  حداقل  متقاضیان شرکت در ارزيابی کیفی بايد

بنا به صالحديد شرکت توزيع برق ،  دار کردن مجموعه(  )برق بخشی از عملیات  در صورت نیاز به اجرای    مجاز باشند.کاری  دارای ظرفیت  

 .را بكار گیردقزوين برق شرکت توزيع  ان جزء مورد تايیدپیمانكار  در اين موردبايست می پیمانكار منتخب 

 برآورد اولیه موضوع مناقصه  -1-4

فهرست   بهای  فهرستبر اساس    مبلغاين    .شود( ريال برآورد می میلیارد  تادفه)  70.000.000.000  کارهای موضوع مناقصهمبلغ اولیه  

با اعمال ضرايب باالسری، منطقه و منظور نمودن هزينه   ابالغی سازمان برنامه و بودجه و  1401برق سال    یروین  عيرشته توز  هيواحد پا  یبها

  از   قیمت  پیشنهاد  ارايه  نحوه  دستورالعمل"   مطابقو    در مرحله اخذ پیشنهادات مالی مبلغ پروژه  شده است.  برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه  

 تدقیق خواهد شد. 8/1387/ 19مورخ   100/ 76574" موضوع بخشنامه شماره بها فهرست هایفصل تفكیک به پیمانكاران، سوی

 ه پروژ محل تامین اعتبار -1-5

  .شودمی  پرداختخزانه اسالمی  اسنادبصورت تامین و  عتبارات عمومیاهزينه پروژه از محل 

 ه تداركات پروژ  -1-6

،  ح، ادوات و ماشاین آالت ارك نیروی انساانی مورد نیاز برای اجرای پروژه اعم از نیروی متخصاو و غیرمتخصااااااو و تامین کلیه مصاالتد 

  برای اجرای پروژه(HSE) و رعايت الزامات ايمنی، بهداشاات و محیط زيساات   مورد نیازساااير ملزومات    حمل و نقل و سااوخت، آو و برق و

 .ندارد در اين خصوص هیچگونه تعهد و يا مسئولیتی فرمابوده و کار عهده پیمانكار  ربا  مطابق شرايط عمومی پیمان



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 2صفحه 

 سال تجربه مرتبط و با حضور دائم در کارگاه 5با حداقل برق * حداقل صالحیت مورد نیاز برای سرپرستی کارگاه: کارشناس مهندسی 

 هااستعالم بررسیزمان و مهلت دریافت و  محل، -1-7

 یكیف یمحل تحویل اسناد استعالم ارزیاب1-7-1

 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 -2-7-1

باشد. به مدارکی که پس از موعد  می  1401/ 18/8    مورخ  شنبهچهارروز    ،مدارک موضوع اين استعالم ارزيابی کیفی  ارسالآخرين مهلت  

   تعیین شده واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بندی ارزیابی كیفی زمان  -3-7-1

 خواهد رسید. گرانمناقصه و نتايج آن به اطالع  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 

 30 (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

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

 15 (  6 کاربرگ شماره تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار )مطابق با جزئیات مندرج در  4

 10 ( 7 کاربرگ شماره ) مطابق با جزئیات مندرج درساختار سازمانی و کارکنان کلیدی   5

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

 100 جمع

 شود: اعمال می وی مجموع امتیاز ارزيابی کیفی   با اعمال ضريب به ترتیب زير بر  گر امتیاز بومی بودن مناقصه  توجه:

 1، غیربومی بدون كار محلی: 05/1، غیربومی با كار محلی: 07/1، بومی بدون كار محلی: 1/1بومی با كار محلی: 



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 3صفحه 

 قابل قبول  یحداقل امتیاز فن -1-9

 باشد.امتیاز می  70حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول 

  شرایط حاكم بر استعالم -1-10

فاقد   مانكارانیبوده و مدارك پ  یالزام  یاااابيباااه هنگاااام ارز از،یحاااداقل مورد ن  یهاااابا رتبه تیصالح  یهانامهیدارا بودن گواه -1

 قرار نخواهد گرفت. یابيمورد ارز  تیصالح

 یااابيبااه هنگااام ارز  ،اجتماعی  رفاه  و کار تعاون، وزارت  توسط  پیمانكاری صادرشده  ايمنی صالحیت تأيید  گواهینامهدارا بودن  -2

 قرار نخواهد گرفت. یابيمورد ارز تیفاقد صالح مانكارانیبوده و مدارك پ یالزام

کااری مجااز و نیز   ظرفیات  فااقاد  ماانكاارانیبوده و پ  یالزام  همربوطا   هيا در رشاااتاه و پااگر  منااقصاااهمجااز    یکاار  تیا ظرف  بودن  دارا -3

 قرار نخواهد گرفت. یابيمورد ارزاند، پیمانكارانی که ظرفیت کاری مجاز خود را اعالم ننموده

داده شاده به  قرار  گرمناقصاهدر اختیار   گزارف مناقصاهکه از طر ی اساتکلیه اوراق ارزياب) یگر تمام اساناد و مدارک ارزيابمناقصاه -4

و ذف  ، حغییر، بدون ترا(  شاودیپیمانكار ضامیمه و ارائه م  فمذکور از طر  یهاکه جهت تكمیل کاربرگ  یمام اساناد و مدارکضا ان

گزار تسالیم  به دساتگاه مناقصاهو در پاکت دربساته اء نموده ضا دادن شارط در آن، تنظیم و حساب مورد تكمیل و مهر و ام يا قرار

گردند. اگر اين فقدان در مدارک  یم  یگر باشاند، کان لم يكن تلقمجاز مناقصاه  یاضا مهر و ام  که فاقد  ینمايد. اوراق و مدارکمی

  گر، و( گواهی تايید صاالحیت ايمنی، ج( ظرفیت کاری مجاز و د( توان مالی مناقصاهیحیت پیمانكارالاحراز صا الف( مربوط به  

خواهد شاد. در صاورت  حذفباشاد، امتیاز مربوط   (متیاز آور)اخارج و چنانچه در سااير مدارک    یاز فرآيند ارزياب یبه کل  یباشاد و

  مساتندات مزبور، یشارايط ارزياب  الفهم و برخبها به صاورت مشاروط، ما ارائه آنيدر اساناد  یخوردگوجود خدشاه، نقو و يا قلم

 تلقی خواهد شد.مردود 

خود محفوظ    ییم مدارک برالمهلت تساا   یاضاا انقنظر در اسااناد مشااخصااات را قبل از ح يا تجديدییر، اصااالغگزار حق تمناقصااه -5

غ مراتاب مزبور  القبال از اب  یکاه مادارک یشاااود. در صاااورتیغ مالاب  انگر پیش آياد مراتاب باه منااقصاااه  یدارد و اگر چنین موردیم

 .استرداد آن را بنمايد یگر حق دارد تقاضاتسلیم شده باشد، مناقصه

عات ارائه شاده را تعهد الصاحت و ساقم اط "  گرانت ارائه شاده توساط مناقصاهصاحت اطالعا نیتعهدنامه تضام"گر مطابق  مناقصاه -6

هر زمان    .خواهد نمودارائه   ،رکی را در روند ارزيابی نیاز داشااته باشااداگزار اصاال مددارد هر زمان که مناقصااهمی  اعالمو  نموده

باا وی   ( قاانون برگزاری منااقصاااات12“ج” مااده )نااماه اجرايی بناد  آيین  9مطاابق بناد "ت" مااده اطالعاات محرز گردد   ناادرساااتی

 برخورد خواهد شد.

نمايد که در صااورت انتخاو شاادن، قادر به تعهد مینمايد و  یدرج و ارائه م هاکاربرگکه در  اساات    یگر مساائول مواردمناقصااه -7

اين  لیكن.  باشادها( میکاربرگمندرج در    یهاحداقل)  آالت و ملزومات اجرای پروژهتامین و به کارگیری نیروی انساانی، ماشاین

  هاکاربرگبر آنچه در اين    (بنا به تشاااخیو دساااتگاه نظارت)مازاد    یپروژه در تامین نیازها یدر طول اجرا  یت ویامر از مسااائول

 .کاهدینم ،آمده

دريافت    برای  رايطواجد ش   گرانمناقصهگزار از تعداد متناسبی از دستگاه مناقصه  به تشخیو  گران،پس از ارزيابی کیفی مناقصه -8

فراخوان  اين دعوت به عمل خواهد آمد. بنابراين حضااور آن شاارکت در    ارائه پیشاانهادات فنی، مالی و زمانی اسااناد مناقصااه و

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

 ابی روش تهیه و ارائه اسناد ارزی -1-11

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

 تكمیل گردند.گر توسط مناقصه  8تا  1های کاربرگ -2



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 4صفحه 

شود. در صورت تصريح در ذيل هر   و اسكنبندی شده تهیه و دسااااته  مرتبهر کاربرگ به صورت منظم،    موضاوعکلیه مساتندات   -3

 .شود ارائه کاغذیکاربرگ مبنی بر ارائه نسخه کاغذی، مستندات تعیین شده بصورت 

و تهیه  سات تنها مساتندات و مدارك مصادق صاااااحت و مبااااین اطالعات تكمیل شاده در هر کاربرگ رابايمیگر  توجه: مناقصاه

گزار و اعالم وی،  در صاورت لزوم و تشاخیو مناقصاه پرهیز نمايد.مازاد   رکمدهر گونه  و ارساال  و از اضاافه نمودن  ارساال نمايد

 گر نسبت به ارائه مستندات تكمیلی اقدام خواهد نمود.مناقصه

برای اين منظور، پس از  شاااود. تجمیع و ارائاه  pdf فرماتهر کااربرگ باه همراه کلیاه مساااتنادات متعلق باه آن در قاالاب يا  فاايال باا   -4

 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 متتهیه شده )که معرف ي  کاربرگ و پیوست pdfهر فايل  -5

 نسخه ارائه گردد. 2و در باارگذاری )رايات( (  DVDياا  CDتهیه شده بار روی يا  لاوح فشارده )  pdf هایفايل -6

کنترل گردند. مساائولیت باز نشاادن ياااااا خوانده  (شاادن لحاظ خوانا بودن )اجرارايت شااده، حتما از  یهای فشااردهلوح  توجه:

 .خواهد بودگر نشدن لوح فشرده به عهده مناقصه

آن   8تا   1های  کاربرگگر رساایده و به مهر و امضااای صاااحبان امضااای مجاز مناقصااهت اين مدرک که اصاافح کل کاغذی هنسااخ -7

به همراه ( های تكمیل شااده و مسااتنداتی که ارائه نسااخه کاغذی آنها تاکید شااده باشاادصاارفا خود کاربرگ) اسااتتكمیل شااده 

به همراه نامه اعالم آمادگی   ای فشارده( قرار گرفتاااااه وههای فشارده درون پاکت مناساب )جهت جلوگیری از آسایب به لوحلوح

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

"  برقی چشامه نور ايران  )شاتابگر ملی(   هایاجرای مرحله اول زيرسااختعملیات  پروژه    یفیک  یابي"اساناد ارز  پاکت عبارت  یرو -8

تاريخ وصاول به دساتگاه  یشارکت کننده و تاريخ تسالیم مدارک نوشاته شاود و در مهلت مقرر با اخذ رساید حاو ینام و نشاان  و نیز

 گزار تسلیم گردد.مناقصه

 یبا نشاان  رانيبا طرح چشامه نور ا توانندیم یو يا رفع ابهامات احتمال  شاتریکساب اطالعات ب یبرا ازیدر صاورت ن  گرانمناقصاه -9

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

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 5صفحه 

 گـزارش شنـاخـت پـروژه

 های برقی چشمه نور ايران )شتابگر ملی(پروژه اجرای مرحله اول زيرساخت عنوان پروژه:  

 شرح كلی پروژه:

، و ملزومات آنسااخته اندازی يک دساتگاه پسات پاسااژ کام كت پیشنصاب، ساربندی و راهحمل و تامین،   -1

انجام   العمل ساااازنده پسااات وسااایساااتم ارت طبق دساااتور یاجراسااااخت فونداسااایون و   و عملیات خاکی

 اخاذهاای وزارت نیرو، شااارکات توانیر و شااارکات توزيع برق قزوين و  هاای فنی مطاابق دساااتورالعمالآزمون

 های مربوطه. ها و تست شیتنامهها، ضمانتگواهینامهساخت.های چوننقشهارايه  های فنی وتايیديه

  هایسااخته با ظرفیتیشدساتگاه پسات ترانس کام كت پ دو اندازینصاب، ساربندی و راه حمل ،تامین،  -2

ارت و نول  ساتمیسا  یو اجرا ونیسااخت فونداسا و ، عملیات خاکی و ملزومات آن کیلو ولت آم ر 250و   1250

وزارت نیرو، شارکت توانیر و    هایهای فنی مطابق دساتورالعملو انجام آزمونپسات    العمل ساازندهطبق دساتور

ها و  نامهها، ضامانتنامهیگواهسااخت.  های چوننقشاه ارائه های فنی وتايیديهاخذ شارکت توزيع برق قزوين و  

 مربوطه.  یهاتیتست ش 

 انتقال برق از شابكهنصاب کابل  ساازی مسایر  آماده  حفاری وو احداث شابكه زمینی،  کابل، و حمل  تامین   -3

 بر اساس نقشه و طرح مصوو.  با تايید شرکت توزيع برق قزوين  دار کردن مجموعهبرق   ساژ وبه پست پا  موجود

. کیلومتر 1در مسایر نیرورساانی داخلی زمین به طول   کیلوولت  20تامین، حمل و نصاب و ساربندی کابل   -4
و  بینی شاده  های پیش)مسایر انتقال نیرو توساط پیمانكار ديگر احداث شاده و صارفا تامین کاال و نصاب کابل درون غالف

 مد نظر است.(سربندی آنها 

شارکت توزيع و با تايید بر اسااس طرح مصاوو   و ملحقات   تهیه و نصاب ساكسایونر گازی  هوايی موتوردار  -5

 برق قزوين.

اخذ   نمايد.و مدت پروژه اسااتقبال می در راسااتای کاهش هزينه  گرانمناقصااهت  گزار از پیشاانهادامناقصااه

و نظاير آن که   ربطهای ذیو شااهرداری و ساااير ارگان  هماهنگی با شاارکت توزيع برق قزوينهای الزم و  مجوز 

عرفی  طبیعتا کارفرما مسااعدت الزم برای م گر انجام خواهد شاد.مناقصاهتوساط    ،الزمه انجام اين پروژه اسات

 .دهدمیربط را انجام های ذیپیمانكار به ارگان

 قبل از تهیه به تايید برسد. لیست بوده و  بر اساس وندربايست کلیه تجهیزات و مصالح می

  .های برق در يک مرحله مورد بازديد قرار خواهد گرفتساخت پست در مرحله

  و مجوز حمل صادر گردد.قرار گیرد  بايست مورد بازديدهای برق میپیش از حمل پست

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

 مبلغ برآورد تقریبی: 
اعمال با   1401برق ساال  یروین عيرشاته توز هيواحد پا یفهرسات بهاريال بر اسااس   70.000.000.000

 رايب متعلقه ض

 ماه 3 مدت اجرای پروژه:

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

 های بنیادی، طرح چشمه نور ايرانپژوهشگاه دانش : كارفرما

   



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 6صفحه 

 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 7صفحه 

 گران مناقصه مشخصات عمومی  كاربرگ شماره یک:  
                                    :تاریخ تأسیس                            محل ثبت:                                      شماره ثبت:                          نام شركت:                            

   □عام هامیس ،□خاص  نوع شركت: سهامی   :                       شدهآخرین سرمایه ثبت 

 گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری: 

 تاریخ اعتبار مرجع صدور رتبه  رشته  ردیف 

1      

2      

3      

 گواهینامه صالحیت ایمنی:

 موضوع زمینه فعالیت: تاریخ صدور:  شماره ثبت گواهی:

 مشخصات مدیرعامل، هیئت مدیره و سهامداران از نظر سمت، تحصیالت و تعداد سهام 

 اخذ  تاریخ و آخرین مدرک تحصیلی تعداد سهام  دار هیئت مدیره/ سهام  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

  100 جمع كل سهام 

  امضاء تعهدآور: صاحبان 

  اقامتگاه قانونی شركت:

  الکترونیکی شركت:  پست

  كد اقتصادی شركت:

 دورنگار:                                تلفن :                                                دورنگار شركت:تلفن و 

 در رشته:  در زمان این استعالم:  گرمناقصه  تعداد ظرفیت كاری آزاد

 : شود پیوستمستندات زیر 

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

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

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

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

بصاورت کاغذی و اجتماعی    رفاه  و کار تعاون، وزارت توساط  صاادرشادهپیمانكاری  ايمنی صاالحیت تأيید  گواهینامهمصادق   -5

 .اسكن شده



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 8صفحه 

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

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

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

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

متعهد   م،را دار   )شتابگر ملی(های برقی چشمه نور ایران  اجرای مرحله اول زیرساختبا موضوع    حاضر  ارزيابی کیفی  در  شرکت

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

گزار به هر دلیلی  باشد و در هر زمان که مناقصه تنظیم شده است و کلیه شرايط شكلی، محتوايی و تشريفاتی آن رعايت شده و معتبر می 

 .دگر مستندات مرتبط را ارائه نماياصل مدارك مورد نظر را خواستار باشد مناقصه 

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

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 شارکت و امضاای صااحبان مجاز شارکت، به همراه سااير اساناد و مدارك  بصاورت نساخه کاغذی  اصـل تعهد نامه   تذكر:

های الكترونیكی ساااير . همچنین تصااوير اين تعهدنامه به همراه فايلاساات تحويل گردد  شاادهتعیین  در اين مدرک  مطابق روشاای که 

 شود. ارائهمستندات، در لوح فشرده نیز 

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 9صفحه 

 گران مناقصه زیابی كیفیهای اطالعات ار 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 10صفحه 

 گر و سوابق كاری مناقصه  تجربه : سه كاربرگ شماره 

 : با موضوع مناقصه حاضر در پنج سال گذشتهمشابه چهار پروژه  عنوان

1-   

2- 

3- 

4- 

شاود که چهار کار قابل مقايساه در پنج ساال گذشاته با مبلغ معادل بهنگام شاده يا حداکثر امتیاز در صاورتی اختصااص داده می  :1تذكر

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

 کاربرگ: نيا  یهاوستیپ

به نحوی که طرفین قرارداد، مبلغ، مدت و موضااوع )   کاربرگصاادر درج شااده در    یقراردادها یهاموافقتنامه  یتمام  ريتصااو   −

 های قبلی ضرورت ندارد.(ضمائم پیمانساير ارائه قرارداد مشخو شود. 

 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:

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

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

طبق مبلغ مورد تأيید صاورت وضاعیت قطعی يا آخرين های خاتمه يافته که صاورت وضاعیت قطعی آنها تصاويب نشاده اسات:  در پروژه

 وضعیت موقت براساس نامه رسمی کارفرما.صورت

 وضعیت موقت پرداخت شده )نامه رسمی کارفرما(.های در دست اجرا: طبق آخرين مبلغ صورتدر پروژه

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

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

 
تأيیديه کارفرما  نامهای مربوط دوره سه ماهه مربوط به تاريخ تحويل موقت و يا دوره سه ماهه تاريخ شاخو قطعی رشته

 برای کارهای دست اجرا

 

 .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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 11صفحه 

 مشخصات پروژه اول 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 1

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 حجم عملیات:                     با  ☐ انتقال نیرواحداث خط ،  ☐ احداث پست

 شامل/ با مشخصات:   

 

 ساير، شامل:

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

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 مبلغ اولیه پیمان:                                                                           میلیارد ريال

 میلیارد ريالمبلغ 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 12صفحه 

 مشخصات پروژه دوم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 2

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 حجم عملیات:                     با  ☐، احداث خط انتقال نیرو  ☐احداث پست 

 شامل/ با مشخصات:   

 

 ساير، شامل:

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

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 مبلغ اولیه پیمان:                                                                           میلیارد ريال

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 آخرين صورت وضعیت: تاريخ 

 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 13صفحه 

 مشخصات پروژه سوم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 3

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 حجم عملیات:                     با  ☐، احداث خط انتقال نیرو  ☐احداث پست 

 شامل/ با مشخصات:   

 

 ساير، شامل:

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

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 مبلغ اولیه پیمان:                                                                           میلیارد ريال

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 آخرين صورت وضعیت: تاريخ 

 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 14صفحه 

 مشخصات پروژه چهارم 

 محل پروژه: عنوان پروژه:- 4

 موضوع و احجام کلی پروژه:

 حجم عملیات:                     با  ☐، احداث خط انتقال نیرو  ☐احداث پست 

 شامل/ با مشخصات:   

 

 ساير، شامل:

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

 ، ☐  ، تحويل قطعی ☐ تحويل  موقت

 تاريخ تحويل موقت:

 ،   ☐در دست اجرا 

 درصد پیشرفت:

 مبلغ اولیه پیمان:                                                                           میلیارد ريال

 مبلغ نهايی پیمان:                                                                         میلیارد ريال

 آخرين صورت وضعیت: تاريخ 

 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 15صفحه 

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

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

 اجرا محل  كارفرما  نام  عنوان پروژه 
  مبلغ نهایی پیمان 

 (میلیارد ریال )

 تلفن كارفرما

 )تلقن ثابت(

     

     

     

     

 ای سابقه حرفه  سوء

،  □بلی□خیر  ايد؟و اعمال آن از ساوی کارفرما شادهپیمان )فساخ قرارداد( شارايط عمومی   46مشامول ماده    ساال گذشاته  5در  آيا 

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

                 

، در .......)تعداد( قرارداد،   □بلی □خیر   شارايط عمومی پیمان)خاتمه قرارداد( شاده اسات؟  48مشامول ماده    ساال گذشاته  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. کیفیت کار، کفايت کادر فنی و زمان ارزيابی کارفرمايان قبلی کارهای معرفی شده نسبت به  •

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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 16صفحه 

 گر مالی مناقصه كاربرگ شماره پنج : توان 

شاود. امتیاز توان مالی  ( تعیین می1395-1399های  ساال گذشاته )ساال 5ارزيابی توان مالی پیمانكاران براسااس اطالعات حداکثر 

شاود که مبلغ برآوردی مناقصاه معادل يا کمتر از يكی از مقادير مندرج در جدول برای ارزيابی توان مالی پیمانكاران در صاورتی احراز می

 باشد.  زير

 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

هاا ياا هاای ثاابات، مساااتناد باه اظهاارنااماه ماالیااتی ياا گواهی بیماه دارايیپنج برابر دارايی  4

 دفاتر قانونی

 

 تأيید اعتبار از ساوی بانک يا مسساساات مالی و اعتباری معتبر تا ساقف مبلغ موضاوع  5

 مناقصه

 

و بصااورت های فوق )دارای باالترين مبلغ( را بصااورت کامل و معتبر بايساات اطالعات و مسااتندات يكی از روشپیمانكاران می :1تذكر 

باشاد و در صاورتی که باالترين عدد محاسابه شاده از پیوسات ارائه نمايند. باالترين عدد کساب شاده، مبنای  محاسابات می  به کاغذی

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

گران به شاارح زير اساات. الزم اساات پیمانكار برای اثبات های ارزيابی توان مالی مناقصااهمسااتندات مربوط به هر يک از روش :2تذكر  

 يد:توانايی مالی خود تنها مستندات مربوط به يک روش را ارائه نموده از ارسال هر گونه اسناد اضافی خوددارای نما

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

 الحساااوهای خاتمه يافته يا تصااوير نامه کارفرما يا گواهی پرداخت قطعی يا علیمفاصاااحساااو تأمین اجتماعی مربوط به پروژه -و

حساااو آن از بیمه تأمین اجتماعی دريافت  های در دساات اجرا، يا خاتمه يافته که تاکنون مفاصااامبنی بر پرداخت بیمه مربوط به پروژه

 پنج سال گذشته( نشده است. ) عملكرد 

اظهارنامه، ترازنامه و حسااو ساود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای شاماره و تاريخ رساید وارده ساازمان مالیاتی کشاور مويد درآمد  -پ 

 پنج سال گذشته.ناخالو ساالنه در 

خ رسااید وارده سااازمان ترازنامه و حساااو سااود و زيان دارای کد رهگیری و يا دارای شااماره و تاريهای ثابت يا گواهی بیمه دارايی-ت 

 های ثابتمالیاتی کشور مويد دارايی

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

 

 ست.ا ارائه حداقل يكی از موارد فوق برای شرکت در مناقصه الزامی  :3تذكر

 

 

 



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 17صفحه 

 ماشین آالت آماده به كار: لیست تجهیزات و ششكاربرگ شماره 

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

 اجاره مالکیت

     ی  کشکابل نچيو  1

     قرقره زير کابلی     2

گیری  تجهیزات تست و اندازه  3
 )مقاومت عايقی، پیوستگی کابل( 

 
 

  

     جک پايه قرقره کابل    4

     جوراو کابل   5

     )پیكور( چكش برقی   6

)پرس  زنی ابزار مفصل و سر کابل  7

 شو، گرافیت بردار عايق کابل( کابل 
 

 
  

     سشوار صنعتی    8

     کشی مخابراتیفنر کابل  9

     برداری  نقشهو ادوات دوربین   10

     يا کامیونت وانت   11

     جرثقیل با ظرفیت متناسب   12

     ظرفیت متناسب باالبر با   13

     بیل مكانیكی  14

     تانكر ذخیره سوخت  15

     تانكر ذخیره آو    16

     کانكس و کانتینر    17

     ژنراتور برق  18

 :تجهیزات پیشنهادی پیمانكار برای انجام پروژه حاضر و آالتساير ماشین

 گر ارائه شود.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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 18صفحه 

 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

دهند )بصااورت کاغذی و ها را ارائه میپیشاانهاد دهندگان، فهرساات کارکنان کلیدی خود را به همراه لیساات بیمه مربوط به آن: 1تذکر  

ها در لیسات بیمه نباشاد به آنان امتیازی تعلق نگرفته و نیز اساكن شاده(. هرگاه در فهرسات کارکنان اساامی وجود داشاته باشاد که نام آن

 شود.ها ضمیمه گردد، امتیاز مربوط محاسبه میمديره که تصوير حكم بازنشستگی آنتنها در مورد اعضای هیأت 

 ها : پیوست

 تصوير ساختار سازمانی شرکت

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

 مورد.تصوير حكم بازنشستگی اعضای هیأت مديره حسب 

 

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 19صفحه 

 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 مشاخصاات کلی    پروژه موضاوع مناقصاه  یروش اجرابرنامه و 

 .(توسط پیمانكار تهیه و پیوست گردد

2  
 پیوست گردد. و مستنداتاستقرار سیستم مديريت کیفیت در شرکت: مدارك 

3  

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

1-  

2- 

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

 ها:  پیوست

 پروژه موضوع مناقصه یروش اجرابرنامه و فايل  −

 استقرار سیستم مديريت کیفیتگواهی تصوير  −

مشاااور/کارفرما  سااال گذشااته که به تأيید   5پروژه بدون تأخیر غیرمجاز )تا تحويل موقت( در    2گزارش تاخیرات حداقل  فايل   −

 رسیده باشد.
  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 20صفحه 

 

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

 :شامل

 است.  گزارمخصوص 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 21صفحه 

 : 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 
30   

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 
25   

5 
 تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار  

 (   6 )مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره
15   

6 
 ساختار سازمانی و کارکنان کلیدی

 (  7 ) مطابق با جزئیات مندرج درکاربرگ شماره
10   

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

های جزئی مندرج در شااخو  بر مبنایو    هشات  تاساه   های شامارهبر اسااس اطالعات و مدارك ارائه شاده در کاربرگ  فوق   جدول  :تذكر

 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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 22صفحه 

 پیمانکارو سوابق كاری  تجربه : شرح امتیازدهی دهكاربرگ شماره 

 (   30كلی )كاربرگ مخصوص هیئت ارزیابی با ضریب وزنی 

 امتیاز )متعلقه(  بینی( امتیاز )پیش شرح  ردیف 

1  
  مشااخصااات فنی پروژهقبلی با کارهای   مشااخصااات فنیامتیاز تشااابه 

 امتیاز( 25/6پروژه حداکثر  هر) به ازای مناقصه موضوع
25  

2  
 موضااوعپروژه  قبلی نساابت به  کارهای   حجم  امتیاز مساااوی و يا بیشااتر

 امتیاز( 5/7پروژه حداکثر  هرمناقصه ) به ازای 
30  

3  
با مبلغ مناقصااه  قبلی  مبلغ اولیه کارهای  مساااوی يا بیشااتر بودنامتیاز 

 امتیاز( 5پروژه حداکثر  هر) به ازای  حاضر
20  

4  
 های قبلی در مدت اولیه تعیین شده در قراردادامتیاز تحويل پروژه

 امتیاز( 5پروژه حداکثر  هر) به ازای 
20  

  100 جمع

 امتیازاتمجموع ×  30% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

های آن تكمیل و پیوساتساه  گر برای اخذ امتیازات در جدول فوق بايد مدارك الزم را طبق مفاد مندرج در کاربرگ شامارهمناقصاه  تذكر:

 .و ارائه نمايد

 تعديلگیرد و امتیاز ساااير پیشاانهاد دهندگان به تناسااب آن گر دارنده بیشااترين تعداد کار مشااابه تعلق میحداکثر امتیاز به مناقصااه *

 شود.می

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 23صفحه 

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

 ( 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 حسان ساابقه و رضاايتمندی

 سال گذشته  5 در کارفرمايان( بندی پروژهزمان

 امتیاز( . 25حداکثر تا قرارداد )به ازای هر 

100  

  - 40 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 
60 -  

  100 جمع

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

نیاز مطابق    جزئیات اطالعات مورد گر برای اخذ امتیاز الزم درجدول فوق، بايد مدارك کافی به هیئت ارزيابی ارائه نمايد.مناقصاه  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 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 24صفحه 

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

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

 امتیاز )متعلقه(  امتیاز )پیش بینی(  شرح  ردیف 

1 
با مبلغ پنجااه برابر مالیاات متوساااط سااااالنه بیشاااتر يا معاادل بودن مبلغ  

 برآوردی مناقصه 
100  

2 
  هفتااد برابر بیماه تاأمین اجتمااعی قطعی ياابیشاااتر ياا معاادل بودن مبلغ  

 با مبلغ برآوردی مناقصه علی الحساو پرداخت شده 
100  

3 
ساه برابر درآمد ناخالو سااالنه، مساتند به صاورت بیشاتر يا معادل بودن 

 با مبلغ برآوردی مناقصه های قطعی  يا  موقتوضعیت
100  

4 
هاای ثاابات، مساااتناد باه اظهاارنااماه پنج برابر دارايیبیشاااتر ياا معاادل بودن  

 با مبلغ برآوردی مناقصه   های يا دفاتر قانونیگواهی بیمه دارايیمالیاتی يا  
100  

5 
تأيیاد اعتبار از ساااوی بانک يا مسساااساااات مالی و  بیشاااتر يا معاادل بودن

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

 امتیاز  x  25% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

در  .شاود که مبلغ برآوردی مناقصاه معادل يا کمتر از يكی از مقادير اشااره شاده در جدول فوق باشادامتیاز  در صاورتی احراز می :1 تذكر

کننده در صاورتی که باالترين عدد محاسابه شاده از مبلغ برآوردی مناقصاه کمتر باشاد، امتیاز مالی به تناساب کاهش می يابد. شارکت

های آن را پیوسات پنج، مطابق با مفاد مندرج در کاربرگ شاماره حداقل برای احراز يكی از شاروط فوق مناقصاه بايد اطالعات مربوطه را 

 يد.تهیه و ارائه نما

  از ادامه ارزيابی حذف خواهد شد. گرمناقصه ،های ارزيابی توان مالیدر صورت عدم احراز هیچ يک از رديف :2 تذكر

 

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 25صفحه 

 : لیست تجهیزات و ماشین آالت آماده به كارسیزدهكاربرگ شماره 

 ( 15)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 ی  کشکابل نچيو  1

  8 20 قرقره زير کابلی     2

3  
)مقاومت عايقی، گیری تجهیزات تست و اندازه

 پیوستگی کابل( 
3 

9 
 

  6 2 جک پايه قرقره کابل    4

  6 3 جوراو کابل   5

  5 2 )پیكور( چكش برقی   6

7  
شو، )پرس کابل زنی ابزار مفصل و سر کابل

 گرافیت بردار عايق کابل( 
1   

5 
 

  1 2 سشوار صنعتی    8

  8 1 مخابراتی کشیفنر کابل  9

  8 1 برداری  نقشهو ادوات دوربین   10

  6 2 يا کامیونت وانت   11

  5 1 جرثقیل با ظرفیت متناسب   12

  5 1 باالبر با ظرفیت متناسب   13

  3 1 بیل مكانیكی  14

  2 1 تانكر ذخیره سوخت  15

  1 1 تانكر ذخیره آو    16

  7 2 کانكس و کانتینر    17

  5 1 برق ژنراتور  18

  5حداکثر  برای انجام پروژه  پیشنهادی پیمانكار  ديگر ماشین آالت  19

  100 مجموع 

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

کننده درمناقصاه بايد اطالعات شارکت.  باشاداخذ امتیاز می  یمدارکی که بیانگر در اختیار داشاتن ماشاین آالت فوق اسات، مبناتذكر:  

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

گیرد و امتیاز سااير پیشانهاد دهندگان به تناساب آن آالت مرتبط تعلق میگر دارنده بیشاترين تعداد ماشاینحداکثر امتیاز به مناقصاه *

 شود.تعديل می

 

 



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 26صفحه 

 كلیدی  كاركنان  ساختار سازمانی و  :چهاردهكاربرگ شماره 

 (10)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×  10% = با اعمال ضریب وزنی امتیاز بدست آمده  

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

 

گیرد و امتیاز پیشاانهاد دهندگان به حداکثر امتیاز به بیشااترين تعداد نفرات معرفی شااده با باالترين تجربه در هر تخصااو تعلق می *

 شود.تناسب آن تعديل می

 

 

 

  



 

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

    

 

 گرانمناقصه  یفیك یابیاستعالم ارز 

 های برقی چشمه نور ایران اجرای مرحله اول زیرساخت 

 )شتابگر ملی(  

 

    27 از 27صفحه 

 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   5سوابق پروژه بدون تأخیر غیرمجاز )تا تحويل موقت( در  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 فوق   تذكر:

گیرد و امتیاز سااير پیشانهاد دهندگان به تناساب تعلق می کنترل پروژهريزی و توان برنامهدارنده باالترين  گر  حداکثر امتیاز به مناقصاه *

 شود.می تعديلآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


