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  الف: گزارش شناخت 

  مقدمه: 
شركت راهبران فوالد اصفهان در نظر دارد براي اجراي عمليات ابنيه و تاسيسات برقي و مكانيكي پروژه در دست اقدام خود واقـع در 

زيـابي شهرستان ابركوه، پيمانكاران واجد صالحيت انتخاب نمايد. در اين راستا و به منظور تهيـه ليسـت كوتـاه پيمانكـاران، اسـناد ار
كيفي حاضر تهيه و ارائه گرديده است. بدينوسيله از كليه شركت هاي پيمانكاري واجد شرايط دعوت بعمل مي آيد تا براسـاس مفـاد 

  اسناد حاضر نسبت به تكميل و ارائه اطالعات مورد نياز، اقدام نمايند.
 عنوان پروژه: . ١

  خانه كنسانتره آهنتاسيسات برقي و مكانيكي كار  ، )  زي و ...ك ريسيون ، خاكبرداري ، خا(فندا سيويلپروژه اجراي 
 شركت راهبران فوالد اصفهان   كارفرما: . ٢

 گواهي صالحيت و رتبه پيمانكار: . ٣

) در سـه( ٣شركت كنندگان در فرآيند ارزيابي كيفي بايستي داراي گواهينامه صـالحيت پيمانكـاري معتبـر حـداقل رتبـه 
شده جهت شركت در مناقصه در هر كـدام از است دعوت از پيمانكاران پذيرفته  رشته هاي ابنيه و تاسيسات باشند. بديهي  

  پروژه ها با لحاظ تناسب رتبه بندي صالحيت با حجم پروژه انجام خواهد پذيرفت.
 محل تامين اعتبار پروژه: . ۴

  منابع داخلي كارفرما  
 نوع پروژه به لحاظ كسورات متعلقه:

  راني مي باشد.يمه و ساير كسورات طرحهاي غير عمپروژه ها غير عمراني بوده و مشمول حق ب
 شرايط عمومي حاكم بر قرارداد: . ۵

شرايط عمومي حاكم بر قراردادهاي عمليات اجرايي پروژه ها مطـابق شـرايط عمـومي قراردادهـاي پيمانكـاران بـه شـماره 
  بخشنامه     مورخ     سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

 نوع پيمان: . ۶

و بودجه كشور بـا اعمـال تعـديل براسـاس شـاخص هـاي اعالمـي توسـط بهاي سازمان برنامه  راساس فهرستنوع پيمان ب
  سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

  وژه :انجام پر. محل  ٧
  استان يزد ، شهرستان ابركوه ، معدن سنگ آهن اسفندار
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  . روش تنظيم اسناد و مدارك ارزيابيب
ي كيفـي و گـردآوري مـدارك كيفي مي بايست پس از مطالعه اسناد و مدارك ارزيـاب  ي در فرآيند ارزيابيكليه شركت هاي متقاض.  ١

تنظيم، تفكيك، مهر و امضا و اسكن نموده و مدارك ياد شده را بصورت نسخه فيزيكي و همچنـين در  ٢كميل فمهاي در بند الزم و ت
بـه آدرس : اصـفهان ،  تا پايان وقت اداري به كارفرمـالوح فشرده) حداكثر ذخيزه شده بر روي  pdfقالب فابل كامپيوتري ( در فرمت 

  تحويل نمايند. ٨١٧٥٧٩٤١٦١د پستي ن ) ، ساختمان توكا ، طبقه اول ، ك( نمازخانه استيف ٢٠چه خيابان نظر غربي ، كو
ز كه از طرف شركت كنندگان به عنوان ضمايم پيوست فرم هاي ارزيابي يا اظهار نامه تهيـه و سناد ارزيابي كيفي مورد نياارك ا. مد٢

  ارائه گردد.  همراه با مدارك بند فوق ارائه خواهد شد، مي بايست به ترتيب اولويت ذيل تفكيك و
  

  فهرست   ١
  شوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كتصوير برگه تشخيص صالحيت و رتبه بندي از سو  ٢
  آخرين تغييرات و دارندگان حق امضا مجاز شركت)  -اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي (تاسيس  ٣
  وراق آن مهر و امضا اصل شده باشد.دفترچه اسناد ارزيابي حاضر كه جداول و فرمهاي آن تكميل گرديده و همه ا  ٤
  سابقه اجرايياسناد و مدارك مرتبط با تجربه و   ٥
  رتبط با حسن سابقه در كارهاي قبلي  اسناد و مدارك م  ٦
  اسناد و مدارك مرتبط با توان مالي  ٧
  اسناد و مدارك مرتبط با توان تجهيزاتي   ٨
  ي (با تفيكيك ريز بخشهاي توان فني)اسناد و مدارك مرتبط با توان فني و برنامه ريز  ٩
  ارر دست اجرا و ظرفيت آماده به كفرم خود اظهاري اعالم كارهاي د  ١٠
  فرم تاييد صحت اطالعات و مشخصات پيمانكاران  ١١
  فرم خود اظهاري اعالم آمادگي همكاري و ميزان تهاتر در پروژه ها  ١٢

  
تهيـه  قـبال بـراي سـاير مناقصـات ذكور توصيه مي گردد از ارسال اسناد ارزيابي كـه. به كليه پيمانكاران شركت كننده در فرآيند م٣

  اس اطالعات درخواستي اين دفترچه تنطيم و ارائه نمايند.نموده و اسناد خود را براس
د و اثبـات . از شركت هاي متقاضي انتظار مي رود اطالعات درخواستي را در نهايت دقت و حفظ امانت ارائه و مستندات جهت تاييـ٤

بهم و بر خـالف شـرايط ارزيـابي، در ا قلم خوردگي و ارائه مشروط يا مموارد اظهار شده را به فرم ها ضميمه نمايند و هر گونه نقص ي
  اسناد مردود مي باشد.

اريخ  بـه كارفرمـا، . هر يك از متقاضيان كه نسبت به مفهوم اسناد ارزيابي ابهامي داشته باشد مي تواند موارد را كتباً حـداكثر تـا تـ٥
  منعكس و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.

سناد ارزيابي كيفي و مشخصات منـدرج در آن را قبـل از انقضـاي مهلـت تسـليم تجديد نظر در ا ق تغيير، اصالح و. مناقصه گزار ح٦
از ابـالغ مراتـب مزبـور   مدارك براي خود محفوظ مي دارد. در اين صورت، مراتب به متقاضيان ابالغ و در صورتي كـه مـداركي قبـل

  داد آن را نمايند.تسليم شده باشد، متقاضيان حق دارند تقاضاي استر
يح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك ارزيابي و نحوه تغيير و تسليم آنها كتبا از سوي مناقصه گزار . هرگونه توض٧

  ارك ارزيابي منظور خواهد شد.و قبل از تاريخ تسليم اسناد، اعالم و جز اسناد و مد
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جداول مرتب و منجسم به نوبه خود از عوامـل ممتـاز و   دارك ارزيابي كيفي پروژه در قالب. نحوه گردآوري، تنظيم، تدوين و ارائه م٨
  در نتيجه گيري كميته، موثر خواهد بود.

زشيابي كيفي براي مناقصه گزار محفوظ است و پيمانكار . حق تحقيق و بازديد از امكانات، دفتر مركزي، پروژه ها و.... جهت تاييد ار٩
  مول دارد.هنگي هاي الزم در اين خصوص را معمي بايست كليه هما

. ارزيابي هر يك از معيارها براساس كار كارشناسي و مقايسه بين شركتها صورت گرفته و مناقصه گزار در رد يا قبول صالحيت هر ١٠
  يابي كيفي مختار مي باشد.يك از پيمانكاران در فرايند ارز

  
  ج. جداول و معيارهاي ارزيابي

  براساس جدول ذيل خواهد بود:دهي به پيمانكاران ابي و امتياز معيارهاي ارزي
  

امتياز ضريب وزني    معيار    رديف
  (درصد)

  ٣٢  تجربه و سابقه اجرايي  ١
  ١٨  حسن سابقه در كارهاي قبلي   ٢
  ٢٢  توان مالي  ٣
  ١٥  توان تجهيزاتي  ٤
  ١٣  توان فني و برنامه ريزي  ٥

  ١٠٠  جمع كل              
  

  يابي كيفي:قصه گر در فرآيند ارزط پذيرش مناتوضيح: شراي
پيمانكاران كه در فرآيند ارزيابي كيفي موفق به كسب همزمان شرايط ذيل شوند، از آنها جهت شركت در فرآيند مناقصـه دعـوت بـه 

  عمل خواهد آمد.
  امتياز معيارها از مجموع كل  ٦٥ياز الف. كسب حداقل امت

  ول فوق) به صورت مجزامطابق جد_  ٥الي  ١معيارهاي شمارهامتياز هر يك از  %٥٠ب. كسب حداقل 
  تبصره يك : ارزيابي و بازديد ميداني

  در خصوص ارزيابي معيارها:
 تجربه و سوابق اجرائي . ١

 سال اخير) ٥حسن سابقه در كارهاي قبلي ( . ٢

 ريزيتوان فني و برنامه   . ٣

درصـد امتيـاز   ٣٠ي پيمانكار ارزيابي مـي گـردد و  درصد امتياز هر بخش براساس اسناد، گواهي، رزومه و مدارك ارسال  ٧٠ . ۴
پس از بازديد از كميته فني كارفرما/ مدير طرح از محل دفتر مركـزي، پـروژه هـاي انجـام پذيرفتـه، كارگـاه هـاي فعـال و 

 مشاوراني كه سابقه همكاري با پيمانكار را داشته، ارزيابي مي گردد.همچنين مذاكره و مكاتبه با كارفرمايان و 
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امتياز بازديد كميته فني را احراز ننمايد از فرآيند ارزيابي كيفي و مناقصه، حـذف   %٦٠حداقل    ن ذكر است در صورتيكه پيمانكارياشا
  خواهد شد.

  
 امتياز): ٣٢تجربه و سابقه اجرايي ( . ١

پـروژه ) انجـام  ٤اقل اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه (حـد(سابقه اجرايي) برتجربه پيمانكاران  ارزيابي   ١-١
) تعيين مي شود و حداكثر امتياز اخذ شذه توسـط هـر ١سال گذشته (مطابق فرم شماره    ٧و زمينه كار در    شده در رشته

خصات و مبلغ هـر يـك از قراردادهـاي مربوطـه مناقصه گر با توجه به تعداد پروژه هاي مشابه انجام شده توسط وي و مش
  تعيين مي گردد.

علق نخواهد گرفت. ميزان تشابه پروژه هـاي اعـالم شـده براسـاس معيارهـايي هيچگونه امتيازي ت  هاي غير مشابهبه پروژه    ١-٢
  خواهد گرديد.همچون مبلغ، متراژ زير بنا، تعداد طبقات و كاربري .... توسط كميته فني كارفرما/ مدير طرح تعيين 

  ويل بيش از موضوع مناقصه در زمينه سيسال گذشته با حجم معادل و يا    ٧جدول كارهاي مشابه در طي 

  رديف
موضوع  
  قرارداد 

  كارفرما 
متراژ  
  زير بنا

تعداد  
  طبقات

  كاربري
مدت  
  قرارداد 

مبلغ 
  پيمان

تاريخ  
  ابالغ

دستگاه  
  نظارت

آخرين  
وضعيت 

  پيمان

ميزان  
پيشرفت 
  فيزيكي

١                        
٢                        
٣                        
٤                        
٥                        
٦                        

  
  

تصوير موافقتنامه هر يك از پروژه هاي معرفي شده توسط پيمانكار جهت اخذ امتياز اين بخش از معيارهاي  توجه: ضميمه نمودن 
  ارزيابي كيفي الزامي مي باشد. 

رت عدم  كنندگان تكميل و ارائه گردد. در صوبايستي توسط شركت  ١ت در فرم شماره كليه ستون ها و اطالعات مورد درخواس
  ريك از پروژه ها در فرم مذكور، امتيازي به پروژه مذكور تعلق نخواهد گرفت.تكميل اطالعات مربوط به ه

  
  
  
  
  
  
  
  



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۵ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  :امتياز) ١٨حسن سابقه در كارهاي قبلي (  - ٢

  مي گردد:  سال گذشته، بصورت ذيل محاسبه ٧لي در امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قب
پروژه نمونه معرفـي شـده مـي باشـد كـه حـاوي   ٤يابي كارفرمايان براي  نظر و ارزايان قبلي، مالك، اظهاردر خصوص ارزيابي كارفرم

اسـتعالم گرديـده و ) بـوده و از كارفرمايـان  ٢مواردي همچون كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمانبندي پروژه (مطـابق فـرم شـماره  
معرفي شده، معيار ارزيابي خواهد بـود. در مربوطه به هر مورد در پروژه هاي  ضميمه اسناد قرار مي گيرد. ميانگين مجموع امتيازهاي  

صورت عدم ارائه ارزيابي كارفرما براي هركدام از پروژه ها امتياز صفر براي آن پروژه محسوب و در محاسـبه ميـانگين، لحـاظ خواهـد 
  د.ش

  شرح   رديف
امتياز 

  حداكثر(درصد)
  درصد امتياز برحسب عملكرد در هر مورد

  عالي   خوب   متوسط   ضعيف 

            يت كاركيف  ١

            كفايت كادر فني    ٢

            تحقق اهداف  ٣

  
بوطـه بـه پيمانكـار درصد امتياز مر ٥٠) حداكثر  ٢تذكر: در صورت ارائه رضايت نامه كارفرما، بجاي تكميل فرم هاي مربوطه (شماره 

  تعلق خواهد گرفت.
  امتياز):  ٢٢توان مالي (  - ٣

) پيوست را تكميل نموده و مدارك مربـوط بـه آن ارسـال نمايـد. مسـتندات ايـن ٣شماره  الي، پيمانكار بايد فرم (توان م  در خصوص
واهي هاي مفاصا حساب تامين اجتماعي، قسمت عبارت است از تصوير ترازنامه، گزارش سود و زيان ساالنه، اظهارنامه هاي مالياتي، گ

  پنج سال گذشته.مانتنامه هاي دريافت شده در طول نامه هاي تاييد صورت وضعيت ها و ض

برآورد هزينه اجراي پروژه باشد، امتياز مالي به تناسـب كـاهش  *در صورتيكه حداكثر مبلغ بدست آمده از جدول فوق، كمتر از مبلغ
  ابد.ي يم

ار از سوي بانك يا موسسات اعتباري نعتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه تاييده شده باشـد، كـل امتيـاز *در صورتي كه اعتبار پيمانك
  اين مورد به پيمانكار تعلق مي گيرد.

  
  
  

  مبلغ به ريال   شرح آيتم مورد نظر كارفرما   رديف
    برابر ماليات متوسط ساليانه  ده  ١
    برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب بيست  ٢
    اخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقتدرآمد نبرابر  دو  ٣
    اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارائيها يا دفاتر قانوني  ابر دارايي هاي ثابت مستند بهبر سه  ٤

    حداكثر مبلغ چهار رديف فوق                



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
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  داكثر امتياز الزامي است.*همچنين ارائه موارد ذيل جهت اخذ ح

 مام مستندات مربوطهتعيين مبلغ ضمانت نامه هاي جاري به انض  
 ي مالياتي سه سال گذشتهاظهارنامه ها  

 گواهي بيمه دارايي ها  

  امتياز): ١٠توان تجهيزاتي (  - ٤
 ٤طي جـدول فـرم شـماره ضروري است پيمانكار ليستي از ماشين آالت و تجهيزات خود را با ذكر مشخصات و ظرفيت هاي مربوطه 

  تنظيم و ارائه نمايد.
 رد نياز پروژه توسط پيمانكار احراز شود، حداكثر امتيـاز تعلـق تجهيزات مون حداقل ماشين آالت و  در صورتيكه امكان تامي

 گرفته و در غير اينصورت، به تناسب امتياز داده مي شود.

 ار بـه مي گيرد كه اسناد خريداري و يا اجاره اي اتوسط پيمانكـ  امتياز مربوط به ماشين آالت در صورتي مورد محاسبه قرار
 ه مستندات ارائه شود.همرا

 دات مربوط به تامين بچينگ جهت بتن ريزي استاندارد با توجه به محدوديت محلي الويت مي باشد.ارائه مستن 

  :امتياز) ١٨توان فني و برنامه ريزي (  - ٥
  امتياز  شرح 

  توان فني و برنامه ريزي
    ت و كفايت كادر فني (پروژه ها) فيكي

    ي) كفايت كاركنان كليدي (سازمان
    پروژهتوان برنامه ريزي و كنترل 

  
 .نمودار سازماني پيمانكار مي بايست به همراه مسئوالن هر بخش از سازمان ضميمه اسناد گردد 

 خصات آنهـا معرفـي نمايـد. ارائـه ليسـت بيمـه پيمانكار بايد كاركنان كليدي و پرسنل فني را به طور جداگانه همراه با مش
  نامه هاي آنان الزامي است.عوامل اصلي و تصوير دانش

 مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و نحـوه امتيـاز دهـي   ٢ز كيفيت و كفايت كادر فني پروژه ها براساس اطالعات فرم شماره  امتيا
 براساس جدول ارزيابي حسن سابقه خواهد بود.

 اسـتراتژيهاي آن طـي  ل پروژه ضروري است تـا بخـش كنتـرل پـروژه شـركت وبرنامه ريزي و كنتر  جهت اخذ امتياز توان
رنامه ريزي و كنترل پروژه معرفي و تبيين گردد و فايل آخرين گزارش ماهيانـه كنتـرل پـروژه، پـروژه هـاي دستورالعمل ب

 اعالم شده ضميمه شود.

 يمانكـار سـال گذشـته پ   ٧در صورتي احراز مـي شـود كـه در سـوابق    حداكثر امتياز مربوط به برنامه ريزي و كنترل پروژه
 پروژه بدون تاخير غير مجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشد.) حداقل دو  ٢و   ١فرم هاي شماره  (موضوع

  
  
  



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۷ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  فرمهاي ارزيابي توان اجراي كار  - د

  فرم اطالعات و مشخصات پيمانكاران - ١
ن محفـوظ خواهـد ارجاع كار مي باشد. اطالعـات آو ارزشيابي شركت هاي پيمانكاري جهت  اين پرسشنامه فقط به منظور شناسايي  

  ماند.
  تلفن:  نام شركت:

  فاكس:  نشاني:
  مبلغ پرداخت شده:  سرمايه ثبت شده:  تاريخ ثبت:  شماره ثبت:

  پايه تحصيالت:  نام:  رئيس هيات مديره:
  در رشته هاي:  تجربه و سابقه پيمانكاري ..... سال

  مدير عامل:
  

  پايه تحصيالت:  نام:
  در رشته هاي:  سال  تجربه و سابقه پيمانكاري .....

  
  مديره اعضاي هيات  

    

  اعضاي مجاز شركت: 
  

  نام: 
  سمت:

  نام: 
  سمت:

  نام: 
  سمت:

رشته و گروههاي رتبه بندي شده در سازمان مديريت و برنامه  
  ريزي كشور: 

  رتبه:            رشته:                                   
  رتبه:       رشته:                                       

  رتبه:                                 رشته:              
  رشته:                                              رتبه:
  رشته:                                              رتبه:

  رتبه:                                          رشته:      
  

  نوع شركت:
  ي خاص                 مسئوليت محدود امي عام                   سهامهس

  نوع مالكيت: 
  خصوصي                    نيمه دولتي                    دولتي 

  سهامداران و درصد سهم آنها: 

  صد سهام رد  نام و نام خانوادگي 

  همكاري با شركت يا شركتهاي ديگر:

    

    

    

    

   
دي و صالحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي به همراه اظهارنامه، روزنامه رسمي، آخرين  كپي مستندات مربوط به رتبه بن فالط*

  روزنامه رسمي تغييرات و اساسنامه شركت ضميمه گردد. 
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ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۸ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  

  فرم شناسائي اعضا هيات مديره  - ٢
  مدير عامل: بق سوا

  
  سال اخذ مدرك:                       سابقه كار:           و رشته تحصيالت:                نام و نام خانوادگي:                        پايه

  تاريخ شروع و خاتمه  سمت   محل خدمت   نام موسسه  رديف
    

  
      

  
  سوابق رئيس هيات مديره: 

  
  سابقه كار:    ل اخذ مدرك:                     ه تحصيالت:                         ساپايه و رشت                نام و نام خانوادگي:       

  تاريخ شروع و خاتمه  سمت   محل خدمت   نام موسسه  رديف
  
  

        

  
  سوابق يكي از اعضا هيات مديره: 

  
  بقه كار: اسال اخذ مدرك:                       س                        نام و نام خانوادگي:                     پايه و رشته تحصيالت: 

  
  تاريخ شروع و خاتمه  سمت   دمت محل خ  نام موسسه  رديف
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ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  ١ادامه فرم شماره 

  سال اخير   ٧شرح تجربيات و سوابق كارهاي انجام شده پيمانكار طي 
  در زمينه سيويل 

  ......................... ............................................................................................................................ موضوع قرارداد:..............................
  ............. ............................................................................................................................. كارفرما:......................................................

  ........................................................................... مديريت طرح:..........................................................................................................
  ............. .......................................................مشاور نظارت:.................................................................................................................

  .............................................................. آدرس و تلفن كارفرما:.........................................................................................................
  . .............................................................................................................................آدرس و تلفن مديريت طرح:...............................

  ....................................................... ....ادرس و تلفن مشاور نظارت:.....................................................................................................
  ....................................................... تاريخ شروع كار:.................................................................... تاريخ خاتمه كار:.........................

  .................................................... .............................................................................................................................مبلغ قرارداد:......
  

  اعتبارات طرح:
  غير عمراني           عمراني                                                       

  وضعيت پروژه:
  خاتمه يافته                                                         در حال انجام  

  
  ........................................................ ...........محل اجراي پروژه:.............................................................................................................

  

  نام مدير پروژه:................................................................. 
  اسامي ساير كارشناسان اصلي:

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

  
  شرح تفضيلي كارهاي انجام شده: 

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

............................................................................................................................. ....................................................  
  ساير توضيحات ضروري:

  ................... تاريخ:.......................... نام پيمانكار:........................................................... نام و امضاي مدير عامل:..............................
  

  
  نجام شده يا در حال انجام ضروري است.تذكر: ارائه اين فرم بطور جداگانه براي هريك از كارهاي ا 
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ه:                                                                     ۱۰ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  ٢فرم شماره  

  فرم مربوط به حسن سابقه در كارهاي قبلي 
  سال گذشته  ٧فرم ارزيابي پيمانكاران براساس اطالعات كارفرمايان پروژه هاي نمونه در  

  
نام  

.................................. .............................................................................................................................پروژه:........................................................................ 
 ...........  

..................................... نماينده  نام كارفرما:.........................................................................
  كارفرما:................................................................................................. 

........... نماينده مدير طرح:  نام مدير طرح:...........................................................................................
 .............................................................................................  

:   ٣:..............................................................................................  نماينده مشاور فاز  ٣نام مشاور فاز 
 ..........................................................................................  

  
مبلغ قرارداد (ريال)  

............................................................................................................................: ................ ...................................................................................  
آدرس و تلفن كارفرما:  

............................................................................................................................. .......................... ....................................................................  
آدرس و تلفن مدير طرح  

............................................................................................................................:......................................... ................................................  
آدرس و تلفن مشاور فاز  

٣ ............................................................................................................................:........................................................... ............................  
  
  نظرات كارفرما (يا مدير طرح):  

  شرح   رديف
  ميزان رضايت از نحوه عملكرد در پروژه

  عالي   خوب   متوسط   ضعيف 
          كيفيت كار  ١

٢  
كيفيت و كفايت كاركنان  

  كليدي
        

          تحقق اهداف زماني   ٣
افرما/ مدير طرح، پس از ارجاع توسط مهندسان مشاور، قابل استناد در ارزيابي  : اين فرم با مهر و امضا مجاز نماينده قانوني ك١تذكر 

  كيفي بوده و ارائه آن بطور جداگانه براي هر يك از پروژه ها ضروري است.
  پروژه نمونه معرفي شده (به اتمام رسيده يا در حال اجرا) الزامي است. ٤براي تمامي  ٢: تكميل فرم شماره   ٢تذكر 
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  ٣  فرم شماره
  اطالعات مربوط به توان مالي پيمانكار 

  در صورت تاييد اعتبار پيمانكار از طرف بانك يا موسسه مالي، جدول زير پر شده و مدارك مربوطه ارائه مي گردد.  -الف
  حداكثر اعتبار تاييد شده (ريال)   بانك يا موسسه مالي تاييد كننده اعتبار

  
  

  

  
  اطالعات مالي:  -ب

 پنج سال گذشته (مستند به اظهار نامه مالياتي) در   ماليات پرداخت شده - ١

  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  سال
            مبلغ

  
  
 حق بيمه قطعي يا علي الحساب پرداخت شده به سازمان تامين اجتماعي (مستند به مفاصا حساب يا رسيد پرداخت) - ٢

  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  سال
            مبلغ

  
  
  يت هاي موقت يا قطعي) سال گذشته (مستند به صورت وضع ٥درآمد ناخالص  - ٣

  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  سال
            مبلغ

  
  سال گذشته( مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي دارايي ها يا دفاتر قانوني)  ٥دارايي هاي ثابت در  - ۴

  ٩٧  ٩٦  ٩٥  ٩٤  ٩٣  سال
            مبلغ
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ه:                                                                     ۱۲ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
  سال گذشته ٥ضمانتنامه هاي دريافت شده از بانك ها، موسسات اعتباري يا بيمه ها در 

  
  ذينفع ضمانتنامه مبلغ ضمانتنامه نوع ضمانتنامه

 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  *ارائه تصوير ضمانتنامه هاي دريافت شده ضميمه اسناد الزامي است.
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ه:                                                                     ۱۳ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ٤فرم شماره  
  اطالعات مربوط به توان تجهيزاتي پيمانكار (ليست ماشين آالت و تجهيزات) 

  مدل   نوع  شرح   رديف
  تعداد/ مقدار

در حال    نوع مالكيت
  استفاده

  آماده به كار 

            تاور كرين   ١
            دستگاه خم و برش آرماتور  ٢
            ديزل ژنراتور   ٣
دستگاه بچينگ و سيلوي    ٤

  سيمان 
          

            ويبراتور بتن   ٥
            قالب فلزي و چوبي   ٦
            باالبر   ٧
            باب كت   ٨
            برداري دوربين نقشه   ٩
            جرثقيل   ١٠
            داربست و متعلقات  ١١
            كاميون  ١٢
            لودر   ١٣
            ميكسر بتن (بتونير)   ١٤
            پمپ بتن  ١٥
            دستگاه جوش  ١٦
دستگاه هوابرش، دستگاه فرز،    ١٧

  كمپرسور باد 
          

            ماله پروانه اي    ١٨
            غلطك  ١٩
            تراك ميكسر   ٢٠
            كمپكتور   ٢١

  
موارد مندرج در جدول بعنوان نمونه ذكر شده اند و پيمانكار مي تواند ساير تجهيزات و لوازمي كه در اختيار     توضيح :

  دارد را به جدول فوق اضافه نمايد.
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ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۱۴ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
  ٥فرم شماره  

  فرم مربوط به توان فني و برنامه ريزي 
  عوامل كليدي 

  كادر فني و مهندسي: 

  سمت   و نام خانوادگي نام   رديف
  سابقه كار   آخرين مدرك تحصيلي

مدرك  
  تحصيلي

  دانشگاه   رشته 
سال اخذ  

  مدرك 
  سال

١                
٢                
٣                
٤                
٥                
٦                
٧                
٨                
٩                
١٠                
١١                
١٢                
١٣                

  
  برنامه ريزي و كنترل پروژه 

  ارائه آخرين گزارش پيشرفت پروژه هاي نمونه (گزارش ماهيانه) مورد تاييد مشاور، الزامي است.
  فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار   - ه

اي در  آئين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضا كننده ذيل متعهد مي گردد مشخصات كاره  ١٨مطابق ماده 
دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي پايه و رشته مربوط از نظر 

  مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آزاد الزم را دارا مي باشد. 
  
  
  
  
  

  مبالغ به ميليون ريال 



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۱۵ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اجرايي  نام دستگاه   رشته كار  نام پروژه  رديف
  طرف قرارداد

مبلغ كاركرد    مبلغ قرارداد
  قرارداد 

ظرفيت پايه  
  در رشته 

  مانده ظرفيت 

١                
٢                
٣                
٤                
٥                

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۱۶ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  فرم تاييد صحت اطالعات و مشخصات پيمانكاران   - و
  
  

اين شركت را اعالم و تعهد مي نمايد كه هر گاه آن سازمان درخواست نمايد كليه  بدينوسيله صحت اطالعات مورد ارائه توسط
اسناد و مداركي كه براي اثبات مطالب مذكور مورد لزوم باشد در مدت يك ماه ارائه نمايد. ضمناً تاييد مي نمايد كه تكميل و  

قاد قرارداد و اعطاي موضوع مناقصه از طرف كارفرما  امضاي اين پرسشنامه هيچگونه حقي براي اينجانب / اينجانبان در مورد انع
  ايجاد نحواهد نمود. 

  
  
  

  امضا صاحبان مجاز                                                                                تاريخ:      
  
  
  
  



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۱۷ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  فرم هاي مربوط به تجزيه و سابقه اجرايي 
  ١فرم شماره  

  سال گذشته  ٧هاي مشابه انجام شده طي  پروژه 

  ديف
محل   نام پروژه 

  اجرا
متراژ  
زير بنا  
(متر 
  مربع)

تاريخ    كارفرما  كاربري
شروع  
  به كار 

مدت 
اوليه 
پيمان  
  (ماه) 

مدت 
نهايي 

  پيمان(ماه) 

تاريخ  
تحويل  
  موقت

مبلغ اوليه 
  پيمان(ريال) 

مبلغ صورت 
وضعيت 

  قطعي(ريال) 

١                        

٢                        

٣                        

٤                        

٥                        

٦                        

٧                        

٨                        

٩                        

١٠                        
  

*كليه ستون ها و اطالعات مورد درخواست در فرم حاضر بايستي توسط شركت كنندگان تكميل و ارائه گردد. در صورت عدم تكميل اطالعات  
  ها در فرم حاضر، امتيازي به پروژه مذكور تعلق نخواهد گرفت.   مربوط به هريك از پروژه

  *در صورت مشاركت مالي يا تهاتر در هر يك از پروژه ها، ميزان و نوع آن مشخص گردد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
کاران   ما ی  ی  ناد ارزیا   ا

ا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یک                                                                                                           ، ل و ی  یات ا کا ی و  خ:                                                                                                                                                                                                                                                       سات   ۱۴۰۱/ ۰۷/ ۱۷ر
ھان  والد ا ران                        ۰۱/ ۰۰۲/ ۱۴۵۵ماره:                                               ر را

ه:                                                                     ۱۸ماره 

  

ما                                                                                                                               ھان    –کار والد ا ران  کار                             ر را ت   - ما ده ا ت وا ید ا ورد    و 
                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  ١ادامه فرم شماره  

  ژه هاي مشابه در دست اجرا  پرو
  
  

*كليه ستون ها و اطالعات مورد درخواست در فرم حاضر بايستي توسط شركت كنندگان تكميل و ارائه گردد. در صورت عدم تكميل اطالعات  
  مربوط به هريك از پروژه ها در فرم حاضر، امتيازي به پروژه مذكور تعلق نخواهد گرفت. 

  ر در هر يك از پروژه ها، ميزان و نوع آن مشخص گردد. *در صورت مشاركت مالي يا تهات
  
  
  

متراژ زير بنا    محل اجرا  نام پروژه   رديف
  (متر مربع)

تاريخ شروع   كارفرما  كاربري
  به كار 

مدت اوليه  
  پيمان (ماه) 

ميران پيشرفت 
فيزيكي  
  (درصد)

مبلغ اوليه 
  (پيمان) 

مبلغ آخرين  
صورت وضعيت 

تاييده شده پروژه  
  (ريال) 

١                      

٢                      

٣                      

٤                      

٥                      

٦                      

٧                      

٨                      
٩                      

١٠                      


