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 ارزيابی کيفی پيمانکاران برای احداث دانشکده فنی ومهندسی

 

 اتيکل

 جاني آذربايد مدنيدانشگاه شه: نام دستگاه مناقصه گزار )١

 ي جاده ۳۵لومتر ي کيجان شرقيواقع در استان آذربا  ي آذربايجاند مدني دانشگاه شهدانشکده فنی و مهندسياحداث  : پروژهينام و محل اجرا )٢

 جاني آذربايد مدني دانشگاه شهيت اصليامراغه، س -زيتبر

  ريال۰۰۰/۵۰۰/۲۴۶ :ن شرکت در مناقصهينوع و مبلغ تضم )٣

جان از ي آذربايد مدني دانشگاه شهيس اصليمراغه، پرد -زي تبري جاده ۳۵لومتر ي، کيجان شرقي آذربا:افت استعالميو مهلت درمحل،زمان  )٤

  .۱۷/۳/۹۱ت ي لغا۸/۳/۹۱خ يتار

د در پاکت سربسته يشنهادها باي پم خواهد شدي به آدرس فوق الذکر تسل٢٠/٣/١٣٩١ يمورخه  ١٢تا ساعت : ارزيابیسناد ل ايمحل و نحوه تحو )٥

 . نوشته شوديابيم ارزيخ تسليمانکار و تاري پي پاکت فوق الذکر موضوع پروژه نام و نشانيالک و مهر شده بوده و الزم است در رو

 دي پرداخت نخواهد گرديش پرداختيچگونه پي فوق هي پروژه يص اعتبار برايط تخصيبا توجه به شرا: ش پرداختيمبلغ پ )٦

 که يافت اطالعات عموميداوطلب با در  ٣ و ٢ و١ه يسات پاي تاسيرشته  و ٢ و ١ه يه پايمانکاران رشته ابني کار پيبه موجب اسناد حاضر، توان اجرا )٧

 دعوت به مناقصه اعالم يط براي حائز شراي ارائه شده، فهرست شرکت هايارهايه براساس معازات حاصليرد و با توجه به امتي گي قرار ميمورد بررس

 . گردديم

ان مهلت يد موضوع را قبل از پايد، بايل آن انصراف حاصل نمايل و تحوي، از تکميابيافت اسناد ارزشيمانکار به هر عنوان پس از دري که پيدر صورت )٨

 .، اطالع دهد)٤د شده در بند يآدرس ق(جان ي آذربايد مدني دانشگاه شهيبه امور فن) ٥(ارسال مندرج در بند

ل داده ي کار خود را در مهلت مقرر تحوي توان اجرايابي که اسناد ارزيمانکارانيازات پي کار را پس از محاسبه امتي توان اجرايابي، اسناد ارزيابيات ارزيه )٩

 .دي نماي مي دعوت به مناقصه معرفياز کل را کسب نموده باشند براي امت درصد٦٥حداقل  پيمانکارانی که  نموده و ياند، بررس

ا ي يا ارائه مدارک جعلي يابيا نقص در اسناد و مدارک ارزيد و شرط بوده و در صورت وجود خدشه يث کامل و بدون قيد از هر حي بايابياسناد ارز )١٠

ات معاونت ي به شکايدگيت رسي به هئ ي با معرف خود استفاده کرده انديشنهادهايپ قبول ير آن برايع، رشوه و نظايد، تطمياطالعات خالف واقع، تهد

 . اعالم، تا به مدت دو سال از ارجاع کار محروم شونديس جمهوريي ري و نظارت راهبرديزيبرنامه ر
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 گزارش شناخت طرح

 :  پروژهي و کميفي، اهداف کيعنوان پروژه، مشخصات کل.١

 جاني  آذربايد مدني دانشگاه شهيو مهندس ياحداث دانشکده فن.١,١

 : محل پروژه.٢,١

 جاني آذربايد مدني دانشگاه شهيس اصلي، پرد  مراغه-زي تبري جاده ٣٥لومتر ي کيجان شرقياستان آذربا

 . طبقه٤ در ي متر مربع با اسکلت بتن١٠٠٠٠ يبي به متراژ تقري و مهندسياحداث دانشکده فن:  پروژهي مشخصات فن.٣,١   

 : ييسازمان کارفرما .٢

 : نام کارفرما. ١,٢

    دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 : آدرس کارفرما.٢,٢

  پرديس اصلي دانشگاه  شهيد مدني اذربايجان- مراغه- جاده تبريز٣٥آذربايجان شرقي، کيلومتر 

 : مشاور طرح. ٣,٢

 شرکت مهندسين مشاور شارستان طرح تبريز

 : برنامه زماني کلي اوليه .٣

 ماه) چهل و هشت (  ٤٨

 :  پروزهين مالياطالعات تام .٤

 : هيمبلغ برآورد پا. ١,٤

 . باشديم) ال يارد ريليهشتاد م ( ٨٠ ، ٠٠٠ ،٠٠٠ ، ٠٠٠/-" باي تقر١٣٨٨ سال يه يه ابني پايات بر مبناء فهرست بهاي عملينه اجرايهز

 .د اعتبار اين پروژه از محل منابع ملي تامين مي شو: محل تامين اعتبار .٢,٤
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 شرايط ارزيابي کيفي
 يفي کيابيط ارزيشرا

م و در موعد مقرر به دانشگاه ير تنظيب زي شده و به ترتيک پاکت بسته بندي خود را در يفي کيابيد اسناد و مدارک ارزي بايابيطلب شرکت در ارزواد -١

 .م مدارک نوشته شودي تسلخي مناقصه گر و تاري پاکت موضوع کار، نام و نشانيدر رو. ديم نمايمناقصه گزار تسل

 . شوندي باشد که در داخل پاکت قرار داده مي م٣، تمام اسناد و مدارک گفته شده در بند يفي کيابيمنظور از اسناد و مدارک ارز -٢

 :د در پاکت قرار داده شود، شامل دو قسمت استي که بايمدارک -٣

 : قسمت اول-١-٣               

ا يذف و حر، ييچگونه تغيد بدون هيار شرکت کنندگان قرار داده شده و باي است که از طرف دانشگاه مناقصه گر در اختي مدارکن قسمت از پاکت شامل اسناد ويا

 :ر استيم و مهر و امضاء شود و مشتمل بر موارد زيل، تنظيقرار دادن شرط در آن، حسب مورد تکم

 .ل شدهيت آماده به کار تکمي ظرفيهارظ فرم خود ا-١-١-٣

 . گزارش شناخت پروژه-٢-١-٣

 يابيط ارزي شرا-٣-١-٣

 يابي روش ارز-٤-١-٣

 ي اطالعاتي جداول و فرم ها-٥-١-٣

 يفي کيابي ارزيارهاي جداول و مع-٦-١-٣

 وستهاي پ-٧-١-٣

 .دا از طرف کارفرما و دستگاه نظارت ارسال شده باشدع که بي هر نوع ضمائم و مدارک-٨-١-٣

 :وم قسمت د-٢-٣                

 :ر استيکت قرار داده شود و مشتمل بر موارد زاد همراه با قسمت اول در پيه خواهد کرد و باي است که شرکت کننده تهين قسمت از پاکت شامل مدارکيا

 .تيت و کد احراز صالحينامه احراز صالحي گواه-١-٢-٣

 .تي و احراز صالحين محاسبه رتبه بنديت، براساس آخري صالحازي امت-٢-٢-٣

ا براساس فرمها و جداول ارائه شده در فصل مربوط ي و يحي خواسته شده، اعم از تشري توان اجرا که به صورتهايابياز آور مربوط به ارزي اطالعات امت-٣-٢-٣

 .ده استيم گرديتنظ
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 تصوير مصدق آخرين آگهي تغييرات -٤-٢-٣      

م و مهر و يل، تنظيا قرار دادن شرط در آن، حسب مورد تکمير، خذف و يي ذکر شده، بدون تغ٣بند  را که در يفي کيابيد تمام اسناد و مدارک ارزيشرکت کننده با-٤

ن يب اگر اين ترتيبه ا.  گردندي ميکن تلقي لم مانکار باشند، کاني مجاز پي که فاقد مهر و امضاياوراق و مدارک. ديم نمايامضاء نموده و به دستگاه مناقصه گر تسل

از مربوط حذف خواهد يباشد، امت) از آور يامت( ر مدارکي خارج و چنانچه در سايابي از دور ارزي به کليمانکار باشد، ويت پيط به احرازصالحفقدان در مدارک مربو

به " ناي ع آن مدارک مردود است ويابيط ارزيا ارائه آنها به صورت مشروط، مبهم و بر خالف شراي در اسناد يا قلم خوردگيدر صورت وجود خدشه، نقص . شد

 شود تا به مدت دو سال از ارجاع کار محروم ي اعالم مياست جمهوري ري و نظارت راهبرديزيمانکاران به معاونت برنامه رين پيشرکت کننده مسترد و نام ا

 .شوند

 .دي نمايح کتبي توضي اطالع داده و تقاضافنیامور د مراتب را کتبا به دفتر ي داشته باشد، باي ابهاميابين اسناد ارزيمانکاران که نسبت به مفهوم ايک از پيهر-٥

  اعالم و جزو )مناقصه گر( کارفرما يم آنها، کتبا از سوير و تسليي و نحوه تغيابي نمود اسناد و مدارک ارز و اضافها حذفيد نظر و يا تجديح ي هر گونه توض-٦

 .مان منظور خواهد شدياسناد و مدارک پ

 يردن موي دارد و اگر چني خود محفوظ ميم مدارک براي مهلت تسليد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضايا تجديح و ر، اصاليي مناقصه گر حق تغ-٧

 استرداد آن را يم شده باشد، شرکت کننده حق دارد تقاضاي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلي که مدارکي شود و در صورتيابالغ م مانکارانيد، مراتب به پيش آيپ

 .ديابنم

ن نامه مربوط يياده شده و آي که براساس روش يمانکارانيمانکاران شرکت کننده، مطابق روش مندرج در اسناد انجام خواهد شد و پي کار پي توان اجرايابي ارز-٨

 .از را بدست آورند، در مناقصه حضور خواهند داشتي درصد کل امت٦٥حداقل 

 

 روش ارزيابي 
 يابيروش ارز

 ي ارائه شده در قسمت فرمهاي و مطابق نمونه هايحياز را بسته به مورد، به صورت تشريد اطالعات مورد ني کار باي توان اجرايابي شرکت در ارزمانکار جهتيپ

 .ديم نماي تنظياطالعات

. ار ارائه کندي هر معيک برايبه تفک) اتمستند( مجزا به نام ي در بخشن شده راييد مدارک تعي بايمانکار خواسته شده، وي که ارائه مستندات از پيدر موارد

 يابيت ارزياز هئي خواسته نشده است، در دسترس داشته باشد و در صورت نيابي همراه اسناد ارز را ارائه آنهايد مستندات و مدارک مثبته ايمانکار باين پيهمچن

 .ديم نمايت تسلي ساعت از زمان درخواست آنها را به هئ۲۴ظرف 

ن شده، يي تعيط خاصياز کل شراي گرفتن امتي که برايدر موارد. ار، در بخش مربوط آمده استي هر معين شده برايي تعيارهايز براساس معاياطالعات مورد ن

 : باشدير مياز براساس اطالعات ارائه شده به شرح زين امتيي و تعيابيب و نحوه ارزي ترتن باشد،ي تاميمانکاري پيط براي از آن شرايچنانچه بخش
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 :ي قبليسابقه کارها -۱

 مان يه پي درصد مبلغ اول۹۰ آنها حداقل ياليشرفت ريا پيان رسانده و ي را که به پايي، فهرست پروژه ها۱مانکار در جدول شماره ين قسمت، پي ايبرا -۱-۱

 .دي نمايباشد، با مشخصات خواسته شده درج م يم

 .ر استي مشابه، شامل موارد زي پروژه هاين بخش برايمستندات ا -۱-۲

  مربوط به هر قرارداد مبادله شده و صفحات موافقتنامهيمان هاي ابالغ پير نامه کارفرما برايتصو . أ

 .ل شدهي تحوي کارهاي براتمام پروژه، برايا  نامه کارفرما مبني يا قطعيل موقت يتصور صورتجلسه تحو . ب

 درصد به باال که مبلغ ۹۰ ياليشرفت ري با پي پروژه هايرات موقت، بين صورت وضعيد آخريي بر تايا دستگاه نظارت مبنير نامه کارفرما يتصو . ت

 .ده باشديت در آن درج گرديد شده صورت وضعييتا

 .ر جدول مر بوطه ارائه شده استيحات در زير توضيسا . ث

 

 يه حرفه اينيشي و فقدان سوء پي قبليحسن سابقه در کارها -۲

 مربوط ي که بابت آنها از کارفرمايل و مشخصات پروژه هاي را تکم۲ شماره د جدوليمانکار بايه پينيشيدر خصوص حسن سابقه و فقدان سوء پ . أ

 .ديافت کرده است را در ان درج نمايدر.... ر نامه ويتنامه، تقديرضا

 مندرج يها پروژه ي برايان قبلي کارفرماي صادره از سوير نامه هايا تقديق نامه و يتنامه، تشوير انواع رضاين قسمت عبارت است از تصويمستندات ا . ب

 .ي قبليدر جدول سابقه کارها

 .ر جدول مربوطه ارائه شده استيحات در زير توضيسا . ت

 

 : يتوان مال -۳

 .ديل نماي را تکم۳-۳ تا ۱-۳ شماره د جداوليمانکار باي، پيدر خصوص توان مال . أ

 . سال گذشته۳افت شده در طول ير ديان ساالنه و ضمانتنامه هاير ترازنامه، گزارش سود و زين قسمت عبارت است از تصويمستندات ا . ب

 .ر جدول مربوطه ارائه شده استيحات در زير توضيسا . ت

 

 : ن آالتي و ماشيزاتي تجهتوان -۴

 .کندج  در۴ن آنها در جدول شماره يت و نحوه تامي انجام پروژه را همراه با وضعيزات خود براين آالت و تجهيد نوع و مشخصات ماشيمانکار بايپ . أ

ن آالت ي ماشيبرا. ردي گي صورت ميابي براساس حداقل تعداد مندرج در فرم ارزيجاريا استين آالت، اعم از تحت تملک يبه ماشاز مربوط يامت نييتع . ب

 . گرددياز تملک منظور مي از امتي، حسب مورد و با نظر کارفرما درصديجارياست

ر سند ي به همراه تصويجارين آالت استيا موافقتنامه اجاره ماشي کار ي اجراين آالت اصلي ماشيت براير سند مالکيار، تصوين معيمستندات مربوط به ا . ت

 . باشدين آالت ميزات و ماشير تجهي سايد برايت موجر و برگ خريدستگاه مورد اجاره دال بر مالک

 .ر جدول مر بوطه ارائه شده استيحات در زير توضيسا . ث

 

 :يزي و برنامه ريتوان کادر فن -۵

 .دي ارائه نما۵ مشخص شده در جدول شماره ي سمت هاي خود را برايدي و کلي اصليروهاي تخصص و سوابق نالت،يد سطح تحصيبامانکار يپ . أ

 . شدهي پرسنل معرفيلين مدارک تحصير آخرين بخش عبارت است از تصويمستندات ا . ب

 .ر جدول مربوطه ارائه شده استيحات در زير توضيسا . ت
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 فرم ها و جدول ها
 

 

 

 

 

 معيارهاي ارزيابي

  نام پيمانکار

  رشته

  پايه

 ضريب معيار معيارهاي ارزيابي رديف

 )بين صفر تا صد( امتياز هر معيار 

   ۲۵ )سابقه اجراي کار( هجربت ۱

   ۱۰ حسن سابقه در کارهاي قبلي ۲

   ۲۵ توان مالي ۳

  ۲۰ )ماشين آالت( توان تجهيزاتي ۴

 ۲۰ توان فني و برنامه ريزي ۵

 

 

 
 

  ياز کل يا ميانگين وزنيامت 
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 ) در صد ۲۵ يب وزنيضر) (  کار ييسابقه اجرا( هربتج: ۱ شمارهجدول

  درصد در رشته و زمينه کار با حجم معادل يا معادل يا بيش از موضوع مناقصه۹۰سابقه اجرايي کار در پروژه هاي پايان يافته و يا با پيشرفت ريالي 

 رديف

 

 

دستگاه  رماکارف محل اجرا نام پروژه

 نظارت

تاريخ شروع 

 پروژه

تاريخ اتمام 

يادرصد 

پيشرفت 

 ريالي

جمع مدت  مبلغ پيمان ضريب پيمان

اوليه و مدت 

 تمديد پيمان

          

          

          

          

          

 

 : مستندات

 ه شدهمان مبادليمان و صفحات موافقتنامه پي بر ابالغ پير نامه کارفرما مبنيتصو -۱

  پروژهييات اجراي بر اتمام عمليا نامه کارفرما مبنيل شده و ي تحوي کارهاي برايا قطعيل موقت ير صورت جلسه تحويتصو -۲

  درصد به باال۹۰ ياليشرفت ري با پي پروژه هايت موقت، براين صورت وضعيد مبلغ اخريي بر تايا دستگاه نظارت مبنير نامه کارفرما و يتصو -۳

 

 ) درصد ۱۰ يب وزنيضر ( ي سابقه اجرائياز دهينحوه امت

 هشتر از موضوع مناقصيا بيشتر با حجم معادل يا بيانجام کار مشابه 

 ازيامت تعداد انجام کار مشابه

 ۱۰۰  کار مشابه۴

 ۸۰  کار مشابه۳

 ۶۰  کار مشابه۲

 ۳۰  کار مشابه۱

 ۱۵ ر رشته هايسا
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 ينه حرفه ايشي و فقدان سوء پيل قبي در کارهاحسن سابقه: ۲جدول شماره 

 .افت کرده استيدر... اير نامه و يق نامه، تقديت نامه، تشوي انجام آنها از کارفرما رضايمانکار براي که پي پروژه ها-الف

 

 فيرد

 

موضوع 

 پروژه

 

 

مبلغ 

 مانيپ

 

نام 

 کارفرما

 

 ينشان

 کارفرما

 

مقام مطلع 

 کارفرما

 

دستگاه (مهندس مشاور 

 )نظارت

 

 ظاتمالح

 

 

       

 

 

       

 :مانيا فسخ پي سوابق خاتمه -ب

 .مورد است...................................اين اساس فسخ شده بريمان هاي    ندارد   دارد و کل تعداد پ۴۶مان براساس ماده ين شرکت سابقه پيا •

 . مورد است......................................ن اساسين خاتمه شده بر اماي   ندارد   دارد و کل پ۴۸مان براساس ماده ين شرکت سابقه خاتمه پيا •

 .مورد است...............ت ها از شرکت در مناقصهيت از شرکت در مناقصات    ندارد   دارد و کل تعداد محرومين شرکت سابقه محروميا •

 . مورد است.........................ن شرکت در مناقصهيدارد و تعداد تضمن شرکت در مناقصه را     ندارد          ين شرکت سابقه ضبط تضميا •

 :يابي و ارشيابي سوابق ارز- •

   يزي و برنامه ريت کادر فنيت کار، کفايفي کسب شده در پنج سال گذشته شامل کيان قبلي کارفرمايابياز ارزير امتيتصو •

 ١١/١٢/١٣٨١ � ��رخ ١*٢٣ت /٨٠١٣$# "	�! � 	ر� ����) ١٠(د� ��ا�� �����، ����ع ����� �	ي دور� ا�	
�	ز ارز��ا�� •
 

 ) درصد۱۰ضريب وزني معيار (  امتياز دهي حسن سابقه در کارهاي قبلي و فقدان قبلي و فقدان سوء پيشينهنحوه

  مانکاراني پياسام

 شرح

 

 

 

 ازيامت

       

        ۱۰۰ ازي امت۹۰ با حداقل يابي بار سابقه ارزش۲
        ۵۰ ازي امت۶۰ با حداقل يابيسابقه ارزش بار ۲

        ۴۰ تنامهي بار درافت رضا۲
        ۴۰ ر نامهيافت تقدي بار در۲

        -۵۰  )ياز منفيامتبا ( ي نه حرفه ايشي بار سوء پ۱
 مانکارياز کسب شده توسط پيامت

 
۱۰۰        
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 توان مالی پيمانکار

 شرح  امتياز پيمانکار

 A 

 B 

 C 

 

۱۰۰ a b 

D 

 ۸۰ ۸۰-۶۰ 

 ۶۰ ۶۰-۴۰ 

 ۴۰ ۴۰-۲۰ 

 ۲۰ ۲۰-۱۰ 

 ۰ 

a b 

۱۰-۰ 

A= پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه يا هفتاد برابر

 بيمه تامين اجتماعي يا علي الحساب پرداخت شده

B = سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت

 وضعيت هاي قطعي يا موقت

C= پنج برابر دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه

 مالياتي يا گواهي بيمه دارائيها يا دفاتر قانوني

D = تاييد اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي و

 اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

a=Max(A,B,C,D) 

b= مبلغ برآوردي مناقصه 

 جمع  ۱۰۰ 

 

 

 

»اليون ريليمبلغ به م«ال گذشته                                                 س پنج يگردش مال) الف  

يسال مال ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠  

يگردش مال       
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  در سه سال گذشته     ي و اعتباريافت شده از بانک ها و موسسات مالي دريهاضمانتنامه ) ب

نفع ضمانتنامهيذ )الير(مبلغ ضمانتنامه   فيرد نوع ضمانتنامه   

    

    

 

 

  ثابتي هاييزان دارايم) ج

)اليون ريليمبالغ به م(   

ن و ساختمانيزم جمع هيل نقليوسا  ن آالت و ابزار االتيماش  صوباته و منياثاث    هاييشرح دارا 

مبلغ دارايه هاي بنام      

 شرکت

مبلغ دارايه هاي بنام      

 سهامداران
 

 

) درصد١٥اري معيب وزنيضر (ي توان مالياز دهينحوه امت  

ازيامت  شرح 

يار توان ماليط معي شرا٣در صورت کسب  ١٠٠  

  شدهينيش بياز تناسب عدم احراز حداقل پيکاهش امت 
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)ست درصديار بي معيب وزنيضر(مانکار ي پيزاتيتوان تجه : ۴جدول شماره   

 

 تجهيزات و ماشين آالت آماده کار ويا در دسترس

.دنين آالت را ارائه نمايا ماشيزات و ي تجهيجاريا استي تعلق خواهد گرفت که حداکثر اسناد مربوط به تملک يف به داوطلبانين ردياز به ايحداکثر امت: تذکر  

االت اماده کار آنيتعداد ماش

)دستگاه(مانکار يپ  

الت اماده کار آن يتعداد ماش

)دستگاه(مانکار يپ  

ن آالت در يماش

)دستگاه(دسترس   

يجارياست  تحت تملک 

ن ينوع و مشخصات ماش

 ينيش بيزات پيالت و تجهآ

 شده

فيرد ن آالت در يماش 

)دستگاه(دسترس   

يجارياست  تحت تملک 

ن ينوع و مشخصات ماش

 ينيش بيزات پيالت و تجهآ

 شده

فيرد  

    ١     ١٤ 

    ٢     ١٥ 

    ٣     ١٦ 

    ٤     ١٧ 

    ٥     ١٨ 

    ٦     ١٩ 

    ٧     ٢٠ 

    ٨     ٢١ 

    ٩     ٢٢ 

    ١٠     ٢٣ 

    ١١     ٢٤ 

    ١٢     ٢٥ 

     ١٣ 

 

 ) درصد۲۰ضريب وزني معيار (ريزي توان فني و برنامه : ۵جدول شماره 

 ) فني و برنامه ريزيانمعيار تو درصد از ۲۵ضريب وزني معيار (کادر فنی و عناصر کليدي براي اين پروژه . ۱-۵جدول شماره 

ن پروژهيت در ايمسئول مانکاريت در سازمان پيمسئول  )سال( سابقه کار  ليا موسسه تحصي رشته و دانشگاه يليمدرک تحص  يام خانوادگنام و ن  فيرد   

     ١ 

     ٢ 

     ٣ 

     ٤ 

     ٥ 

     ٦ 
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.) مطابق با جدول فوق باشدير هرمورد نام و نام خانوادگد : (١-٥اره ادامه جدول شم  

مدت کار در 

)ماه(پروژه  

خ اتمام يتار سمت در پروژه

 پروژه

خ آغاز يتار

 پروژه

)ر.م(مانيمبلغ پ  ينام و محل اجرا کارفرما 

ا ي مشابه يکارها

 مرتبط

ينام ونام خانوادگ فيرد   

         

         

         

         

         

         

         

 

  انجام کاريفياطالعات مربوط به نظام ک: ٢-٥جدول 

)يزي ر و برنامهي درصد از توان فن٢٠ار ي معيب وزنيضر(  مستقر در شرکتي سازماني جدول مشخصات واحدها-الف  

 مشخصات مسئول واحد

)ماه(زان سابقه کاريم  

 ينرم افزارها

 مورد يتخصص

 استفاده در واحد
 کل مرتبط

يليمدرک و رشته تحص ينام ونام خانوادگ   

  مستقر در شرکتي سازمانيواحد ها

 واحد کنترل پروژه     

داتيت مصالح و توليفيواحد کنترل ک       

دواحد متره و براور       

يواحد دفتر فن       

يبانيواحد پشت       

يواحد مال       

يواحد ادار       

. انجام کاري برايشنهادي پيبرنامه زمانبند) ب  

. انجام کاري برايشنهادي پيتهاي و مسئولينمودار سازمان) ج  
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)يزي و برنامه ريار توان فني درصد از مع٢٠ار ي معيب وزنيضر(  هر کاري مناسب برايتيريستم مدياطالعات مربوط به س  :٣-٥جدول   

ريخ................................ خ استقرار ي        تاريت مستقر شده است    بليريستم مديس *  

.................................................................. :ت يرينوع مد  

سال ...................... ............ين رشته کاريت در ايزان فعاليم  

  دارد      ندارديچارت سازمان

ي کاريزان سالهايپرسنل متخصص بر حسب م  

يعوامل کارگاه ي و اداري، ماليبانيکارکنان پشت  يعوامل مستقر در دفتر فن  رانيمد   

  سال ١٥

شتريب  

١٥ تا ١٠  

 سال

١٠تا٥  

 سال

٥ تا ٠  

 سال

شتريسال ب١٥ ١٥ تا ١٠   

 سال

١٠تا٥  

 سال

٥ا  ت٠  

 سال

سال ١٥  

شتريب  

١٠تا٥  سال١٥ تا ١٠  

 سال

٥ تا ٠  

 سال

شتري سال ب١٥ ١٥ تا ١٠   

 سال

١٠تا٥  

 سال

  ٥ تا ٠

 سال

                

:جمع  :جمع   :جمع   :جمع    

 

ي تخصصيت در انجمن هايعضو  

                 ..................................................................*..........................................................................*               

...................................................................*                               ..................................................................*.......  

ي آموزش تخصصيدوره ها  

...........................................................................*                               ..................................................................* 

...................................................*........................................................................*                               ...............  
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       ۱فرم شماره   

 ))ان پيمانكارارزيابی کيفی  مناقصه تقاضانامه شرکت در ((

 

 معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

  ؛ سالم واحترامبا

 رابطه با  روزنامه های امين و ابرار اقتصادی دردر آن دانشگاه ۸/۳/۹۱ و ۳آگهی های مورخ عطف به         

به دو مرحله ای ارزيابی کيفی پيمانکاران برای احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی مناقصه 

 : استحضارمي رساند 

دانشگاه در جريان جلسه توجيهي و بازديد حضوري و شرايط مرقوم  آن  ی  ، توضيحات نمايندهها متن فرم 

 .بررسي قرارگرفت  در اين شرکت به دقت مورد مطالعه و۲  یدر فرم شماره

با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي و شرايط اختصاصي براين اساس 

های  دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شرايط اعالمي آنتمام موضوع مناقصه و با پذيرش 

 .مربوطه ارزيابی اين شرکت و اعالم نتايج آن جهت شرکت در مرحله بعدی مورد تقاضاست

 

 باآرزوي توفيق الهي

 ......................................................................:     مناقصه گر

 مهر                              .........................................................................   :شرکت

 :صاحبان امضاء 

  امضاء............................................................... سمت  ............................................................... :نام خانوادگي نام  و

  امضاء.................................................................. سمت. ............................................................. :نام خانوادگي نام  و

 

           

  .............................................يکدپست.............................................................................................: ..........................................................    آدرس

 ..................................................................................... ..................................................................................................: تلفن تماس
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    ۲فرم شماره 
       

 ))ارزيابي کيفي مناقصه احداث دانشکده فني و مهندسی شرايط شرکت در((                                            

             : محتويات پاکت

 

 .A۴انداره   دريمعاونت برنامه ريزي رياست جمهور  ازتأسيسات  ۳و   ابنيه۲ پايه حداقل  تصويرگواهي صالحيت-۱

 .A۴انداره  روزنامه رسمي در آگهي تأسيس شرکت چاپ شده در  تصوير-۲

 .A۴انداره  روزنامه رسمي در تصميمات شرکت چاپ شده در آخرين تغييرات و  تصوير-۳

 .A۴انداره  يک برگ در در شرکت   صاحبان امضاء مجازياسنامه و کارت ملشن  تصوير-۴

 . از مؤسسات طرف قرارداد گواهي حسن انجام کار ارتباط با موضوع آگهي و  سال اخير در۵اجرائي در  سوابق کار-۵

 . باشد و ممهور به مهر شرکتی دارندگان حق امضاء رسيدهامضاتکميل شده  فرم ها که به   -۶

 . توسط دارندگان حق امضاء۲ و۱ شماره  هاي فرمی شده ی امضا و مهر  -۷

  . کليه ی اسناد و مدارک مورد استناد برای شرايط وضوابط مندرج در فرم ها– ۸
 

 :» ج « محتويات پاکت         

  . با خود کارآبي  و بدون قلم خوردگيهامهرشده تمام صفحات فرم      تکميل و امضاء و 

 ) اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفتدرصورت (.با تمام حروف نوشته شود فرم قرارداد قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در: مهم تذكر           

 : توضيحات

 .مناقصه شرکت داده نمي شودهايت درارزيابی و درن در مشروط به شرايط ديگري باشد ناقص يا مخدوش يا معلق و متقاضي که مدارک ارسالي  او -۱

 فنـي دانـشگاه حـضور    امـور  در دفتـر   ۱۷/۰۳/۹۱   مورخچهارشنبه روز ۱۰بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت     جلسه توجيهي و    جهت شركت در   -۲

 ) استي شركت كنندگان الزامي تمامي برايشركت درجلسه توجيه .(داشته باشيد

  . مي باشد۲۰/۰۳/۹۱ مورخ شنبه روز ۱۲به دبيرخانه مركزي دانشگاه تا ساعت   آخرين مهلت تحويل پاکت -۳

  .شد داده نخواهد ترتيب اثر واصل گردد موعد مقرر پس ازکه به تقاضا يا تقاضا هايي  :توجه 

درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا  را ارائه نمايد و»  ب« محتويات پاکت  است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در            متقاضي متعهد  -۳

 .آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد هريک از

 ).ه فنی ومهندسیارزيابی کيفی پيمانکاران برای احداث دانشکد (. روي آن نوشته شود درب آن را بچسبانيد و يک  پاکت گذاشته و را در »ب «  ،»الف «  پاکت هاي -۵

 .خواهد بود يک ازپيشنهادها مختار يا قبول هر رد  دانشگاه در-۶

 .پس ابالغ نتيجه ارزيابی قيمت های پيشنهادی خود را ارائه نمايند) ده  ( ۱۰مدت رف ظ حداکثر اندمکلف حائزين شرايط و کسب کنندگان حدنصاب الزم  -۷

  .خواهدشد نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام ييک هفته با انجام مراحل مقدماتمدت رف ظمناقصه مکلف است حداکثر نهائی برنده  -۸

 .شد  مورد باشد مناقصه تجديد خواهد۲کمتر ازصورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده   در-۸
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                                                        مهر شرکت : ............................................................................................. نام شرکت .  مورد قبول می باشدشرايط کليه 

 امضاء : .......................................................................  امضاء  و دارندگان حق نام و نام خانوادگی صاحبان 

 ١٦صفحه ی 

.................................................تاريخ   

..................................................مشاره   

...............................................پيوست   

       

 » دو مرحله ای مناقصه شرکت در ثبت اسناد برگ تحويل و« 
 ))ارزيابی کيفی پيمانکاران برای احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی ((

 

 دانشگاه  و مالي محترم اداري معاونت 

 احترام ؛  باسالم و

 رابطه با  روزنامه های امين و ابرار اقتصادی دردر آن دانشگاه ۸/۳/۹۱ و ۳آگهی های مورخ عطف به      

به پيوست يمانکاران برای احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دو مرحله ای ارزيابی کيفی پمناقصه 

................... ................................................................ شركت كه درمذکورمناقصه  طغري پاكت حاوي  اسناد مربوط به يك

 .تكميل شده است، ارسال مي گردد

 .كت را مطلع دارندشرنتيجه اين  خواهشمند است از

                                                                                         
 

 ........................................................................ شرکت

 ...................... ..................................................نام ونام خانوادگي

 ........................................................................سمت 

 مهر امضاء و

 

���� 

  »مناقصه شرکت در  تحويل اسناديگواه«

 ))ارزيابی کيفی پيمانکاران برای احداث ساختمان دانشکده فنی و مهندسی((
 

به نمايندگي ................................................................. توسط شرکت ر  اسناد مذکو: شود ي ميبدينوسيله گواه

.... ............ روز ......مهر شده در ساعت   پاکت سر بسته و الک ويدر يک طغر ........................................خانم / آقاي

 .به ثبت رسيده است........................... انشگاه گرديد و تحت شماره ي  تحويل دبيرخانه مرکزي د۱۳۹۱/../مورخ   
 علي اصغر رضائي

  دانشگاهيمسؤول دبيرخانه مرکز


