استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  1از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

راهنماي تكميل فرم استعالم ارزيابي كيفي
پيمانكاران اجرايي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  6از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

راهنماي تكميل استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي
مقدمه :
بمنظور ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي ،اطالعات مورد نياز كارفرما مي بايستي با رعايت شرايط ذيل دركاربرگهاي ضميمه اين مجموعه كه" فرم استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي" ناميده ميشود ،درج گردد.


پيمانكار مي بايستي اطالعات تكميلي در رابطه با موضوعات هر فصل استعالم را در ذيل يا در برگ جداگانه تنظيم و به پيوستهاي مربوطه ضميمه نمايد.



بعد از تكميل استعالم تمامي صفحات بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند.



اطالعات صحيح و كامل باشد.



چنانچه اثبات شود كه مناقصه گران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصه گران  ،مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع ارائه نموده اند ،به تشخيص هيئت رسيدگي به شكايات (موضوع ماده  7قانون برگزاري مناقصات) به مدت
حداقل دو سال از ارجاع كار محروم مي شوند.



جدول معيارهاي ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي به پيوست مي باشد.



الزم است متقاضیانی که اسناد ارزیابی را از طریق سایت دانشگاه دریافت نموده اند نسبت به فاکس اعالم آمادگی به دانشگاه اقدام نموده و اصل نامه مذکور را جزو اسنناد ارزینابی
ارسال نمایند( .شماره فاکس  )380-77784333در صورت عدم ارسال نامه اعالم آمادگی ،پذیرش و ارزیابی متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  3از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

برنامه زمانبندي ارزيابي كيفي مناقصهگران

آخرين مهلت اعالم آمادگي و دريافت مدارک استعالم ارزيابي كيفي

 5روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم

آخرين مهلت تحويل مدارک ارزيابي كيفي

55روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم
حداكثر  03روز پس از مهلت تحويل مدارک

اعالم نتايج ارزيابي كيفي مناقصهگران
محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصهگران

كليه اسناد ارزيابي كيفي تحويلي و ضمائم و مستندات آن بايد مهر و امضاء شده و به همراه لوح فشرده مربوطه با رعايت مهلت مقرر مندرج در جدول فوو و در
پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده به نشاني مناقصهگزار كه در آگهي مناقصه درج گرديده تحويل و رسيد دريافت گردد .به اسناد و
مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد ترتيب اثري داده نخواهد نشد.

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  4از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

فرم اعالم آمادگي شركت در ارزيابي كيفي
احتراما بدينوسيله اين شركت ضمن اعالم آمادگي خود نسبت به شركت در ارزيابي كيفي پروژه هاي دانشگاه تبريزاعالم مينمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل
دقيق اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران اقدام نموده و كليه مدارک و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق چک ليست ارائه شده به صورت
كالسه بندي شده و منظم و در ..............صفحه تحويل و كليه مدارک پس از مهر و امضا عيناً اسكن شده و به صورت  PDFدر قالب لوح فشرده كه روي آنها مهر و
امضا شده ،ارائه گرديده است .ضمناً اين شركت اطالعات مندرج در اين سند و مدارک پيوست آن را تأييد و مسئوليت اظهارات خالف واقع و عواقب قانوني ناشي از
آن و همچنين مسئوليت عدم ارزيابي و محاسبه امتيازات توسط مناقصهگزار را به داليلي نظير عدم ارسال يا ارسال ناقص اسناد و مدارک الزم را تقبل مي نمايد.
شركت مناقصهگر........................................................ :
مهر و امضاء مجاز......................................................... :

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

فرم استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرایی
فهرست مندرجات


مشخصات پيمانكار

پيوست  – 1تجربه (سابقه اجرايي) و دانش
پيوست  – 2حسن سابقه در كارهاي قبلي
پيوست  – 3توان مالي
پيوست  – 4توان تجهيزاتي
پيوست  -5توان فني و برنامه ريزي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  5از 62

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

پيوست  -6دستورالعملهاي

HSE

تاریخ ارسال اطالعات _____________ :

مشخصات پیمانکار


نام شركت______________________________:نام اختصاري __________________________:نام قبلي ______________________ :



آدرس دفتري مركزي شركت _________________________________________________________________________________ :



شماره هاي تلفن ___________________________________________________ :شماره نمابر_____________________________ :



نشاني پست الكترونيكي _______________________________________________:كد اقتصادي _____________________________ :



مشخصات ثبتي شركت :
شماره ثبت ________________:تاريخ ثبت______________________ :محل ثبت _______________:نوع ثبتي___________________ :
تاريخ تاسيس ______________ :سرمايه ثبتي ____________________ :تعداد كل سهام __________ :مبلغ هر سهم _________________:



رشته ،گرايش كاري و رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:
______________________________________ .3 _______________________________________________ .1

صفحه  2از 62

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  7از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

______________________________________ .4 _______________________________________________ .2
تذکر  -1 :كپي اساسنامه و روزنامههاي رسمي حاوي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي و دارندگان امضاء مجاز ضميمه گردد.
 -2گواهينامههاي صالحيت و رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ضميمه گردد.

مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره:

ردیف

عنوان

1

مدير عامل

2

رئيس هيئت مديره

3

عضو هيئت مديره

4

عضو هيئت مديره

نام و نام خانوادگی

نوع مدرك تحصیلی

تاریخ اخذ

سال شروع

صاحب امضاء مجاز

مدرك

همکاري با شرکت

شرکت

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  8از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

5

عضو هيئت مديره

توضیح  -1:در صورتيكه هر يك از اعضاء هيئت مديره صاحب امضاء مجاز مي باشند در ستون مربوطه عالمت ( )Xگذاشته شود.
 -2كپي آخرين مدارك تحصيلي ضميمه گردد.

جدول شماره (  : ) 1ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار به پیمانکار و امتیاز هر معیار
رديف معيار ارجاع كار

امتياز

ضريب وزني

1

سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار در  11سال گذشته

25

111

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء پيشينه حرفه اي

15

111

3

توان مالي در  5سال گذشته

15

111

4

توان تجهيزاتي و ماشين آالت

15

111

5

توان فني و برنامه ريزي

كاركنان كليدي

11

111

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  9از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

برنامه ريزي و كنترل پروژه
6

دستورالعمل HSE

15

5

جمع

111

111

 -0تجربه (سابقه اجرایی) و دانش طی پنج سال گذشته
مشخصات كامل كارهاي انجام شده و يا در حال انجام كه توسط پيمانكار در طي دوره پنج ساله گذشته انجام شده است در جدول زير درج شود.
مبلغ اولیه پیمان
ردیف

نام پروژه

(ریالی/ارزي)

تاریخ شروع

تاریخ تحویل

مدت اولیه

آخرین مبلغ تجمعی

پیمان

موقت

پیمان

تجدید نظر شده

درصد
پیشرفت
کار

نام کارفرما

نام مشاور

دستگاه نظارت

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  11از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

تذکر :رونوشت قرارداد ،صورت جلسه تحويل زمين ،صورت جلسه تحويل موقت و آخرين پرداختي ضميمه گردد.
كسب امتياز حداقل  41درصد امتياز اين بخش الزامي است.

 -2حسن سابقه در کارهاي قبلی و عدم سوء پیشینه
در اين رديف  ،شاخص ارزيابي اخذ شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معيار ارزيابي بوده و ضريب مذكور مالك تعيين امتياز خواهد بود .
در صورت عدم وجود شاخص مذكور  ،ارزيابي بر مبناي حسن اجراي پروژه ها در  5سال گذشته با استفاده از تاييديه كارفرمايان ذيربط مبني بر حسن اجراي كار ( از جمله رضايت نامه  ،تشويق نامه ،
تقديرنامه و ) ....

معيار ارزيابي حسن سابقه
رديف
1
2

شرح

حداقل مورد نياز

شاخص ارزيابي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ( موضوع تبصره 11

شاخص ارزيابي

تصويب نامه شماره /41113ت  23251مورخ )11/12/11

 75به باال

حسن انجام كار در كارهاي انجام شده در  11سال گذشته

امتياز
111

نداشتن پيمان فسخ شده

ارائه نامه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

11

رضايت نامه و تشويق نامه

دو فقره تشويق نامه

21

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  11از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

بر اساس اطالعات جدول پيوست

حسن سابقه در كارهاي قبلي

71

تذکر -1 :رونوشت رضايتنامه ،تقديرنامه و تشويقنامه ضميمه گردد.
 -2ارائه فرم ارزشيابي از كارفرمايان قبلي مطابق پيوست الزامي است.

مشخصات كامل كارهاي انجام شده و يا در حال انجام كه توسط پيمانكار در طي دوره پنج ساله گذشته انجام شده است در جدول زير درج شود.
ردیف

نام پروژه

مبلغ اولیه پیمان

تاریخ شروع

تاریخ تحویل

مدت اولیه

پیشرفت

(ریالی/ارزي)

پیمان

موقت

پیمان

فیزیکی

آدرس و شماره تماس کارفرما

آدرس و شماره تلفن مشاور

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  16از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

فرم گواهي حسن انجام كار
از دستگاه اجرايي  /شركت ........................................................ :
به  :امور پيمانها  /كميته فني بازرگاني دانشگاه تبريز
با سالم
احتراما شركت ................................

 ..........................در سال  .........................با اين دستگاه اجرايي  /شركت قرارداد (موضوع) ....................................................................با شماره .......................................

به مدت  .................از تاريخ  .................لغايت  ...................با مبلغ كل  ....................................بعدد  .............................................ريال به حروف  ..................................................................................................داشته
و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است  /مي رساند .


شركت از نظر كيفيت كار

در حد ضعيف



شركت از نظر كفايت كادر فني  /غيرفني

در حد ضعيف

□
□

متوسط
متوسط

□
□

خوب □
خوب □

عالي
عالي

□
□

ارزيابي گرديده است.
ارزيابي گرديده است.

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  13از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

 در مجموع ارزيابي اين شركت از كاركرد شركت پيش گفته در قرارداد فو

الذكر عالي □

خوب

□

متوسط

□ در حد ضعيف □

مي باشد.

ضمناً اصل مفاصاحساب شماره  ..............................................مورخ  ..................به مبلغ  ..........................................................ريال مربوط به قرارداد فو به اين شركت ارائه گرديده است.
نام نام خانوادگي

نام و نام خانوادگي

مهر و امضاء امور پيمانها

مهر و امضاء دستگاه نظارت
تاريخ :

تاريخ:

 شركت هاي متقاضي  /مناقصه گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد  ،جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.

 -7توان مالی
موارد ذيل براساس اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تهيه و ضميمه گردد :

 صورتهاي مالي حسابرسي شده.
 پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه
 هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده .
 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت .
 پنج برابر دارايي هاي ثابت مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني .

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  14از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

 تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه .
 فهرست ضمانتنامه هاي موجود نزد كارفرمايان مختلف با اشاره به نام بانك صادر كننده و مبلغ ضمانتنامه.

جدول توان مالي
رديف

شرح

1

پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه

2

هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي

3

سه برابر درآمد ناخالص ساالنه

4

پنج برابر دارايي هاي ثابت

سال 1316

سال 1315

سال 1314

سال 1313

سال 1312

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  15از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

5

ميزان اعتبار تأييد شده از سوي موسسات مالي معتبر

*مدارك و مستندات الزم شامل رونوشت اظهار نامههاي مالياتي  ،رونوشت صورت وضعيتهاي موقت و قطعي ،رونوشت مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي طي  5سال گذشته و تاييد اعتبار بانكي
حسب مورد ارائه گردد.
*ارائه مدارك براي هركدام از رديفهاي جدول كه حائز باالترين رقم ميباشد كافي ميباشد.

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  12از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

 -8توان تجهیزاتی
ليست ماشين آالت و تجهيزات شركت در جدول ذيل درج شود.

ردیف

نوع ماشین آالت یا تجهیزات

قدرت یا ظرفیت
دستگاه

تعداد

نوع تملك
(مالکیت /استیجاري)

توضیح  :اسناد و مدارك مربوط به مالكيت ماشين آالت و تجهيزات با ظرفيت باال كه در جدول فوق آمده ضميمه گردد.

تذكر  :به ماشين آالت استيجاري با ارائه رونوشت موافقت نامه معتبر  51درصد امتياز مربوطه تعلق خواهد گرفت.

سال ساخت

مالحظات

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  17از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

 -5توان فنی و برنامه ریزي
 - 0-5کفایت کارکنان کلیدي :
الف -پیمانکار باید چارت و ساختار سازمانی مطابق جداول زیر تکمیل و ضمیمه نماید.

جدول شماره (  : ) 50جدول كفايت كادر فني و عناصر كليدي از لحاظ دانش و تجربه
نام و نام خانوادگي

سمت و مسئوليت

مدرك و رشته

سال اخذ

سابقه كاري

سابقه كاري

در كارهاي اجرايي

تحصيلي

مدرك

خارج از شركت

داخل شركت

 -ارائه مدرك تحصيلي ،سوايق كاري و بيمه جهت ارزيابي ضروري است.

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  18از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

 – 2-5توان برنامه ریزي و کنترل پروژه
پيمانكار بايد نمودارهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه (طبق برنامه و پيشرفت واقعي كار) كارهاي انجام شده يا در دست انجام قابل مقايسه با پروژه موردنظر طي پنج سال گذشته(مطابق جدول شماره
 -1تجربه (سابقه اجرايي) ) را ضميمه نمايد.

رديف

جدول شماره (  : ) 9معیار ارزیابی توان برنامه ریزی
شرح

امتياز

1

توان برنامه ريزي ( داشتن حداقل  2پروژه بدون تاخير غير مجاز تا تحويل موقت طي  5سال گذشته )

5

2

نمودار سازماني شركت ( ارتباطات مستقل و سريع در نمودار سازماني شركت )

3

3

سيستم هاي مديريت كيفيت معتبر

3

4

داشتن واحد كنترل پروژه  ،واحد كنترل كيفيت مصالح در نمودار سازماني كارگاه

2

5

سوابق كاري هيئت مديره و مدير عامل

2

جمع
درردیف  ( 1توان برنامه ریزی ) با داشتن دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز تا تحویل موقت طی  5سال گذشته
امتیاز کامل ردیف تعلق می گیرد  .به ازای هر  11درصد انحراف از برنامه زمانبندی  11امتیاز کسر می گردد .

15

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

HSE -6
پيمانكار ميبايست برنامه ها ي  HSEو اطالعات زير را ضميمه نمايد:
 -1سيستم مديريت ( 2امتياز)
 -2چارت سازماني ( 1امتياز)
 -3ارائه گواهي حسن عملكرد  HSEدر پروژه هاي قبلي ( 2امتياز)

مستندات ارزيابي كيفي
صفحه  19از 62

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  61از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

ارزیابی سیستم مدیریت HSE
لیست گواهی نامه سیستمهای مدیریتی اخذ شده
ردیف

نام شرکت گواهی دهنده

نام سیستم مدیریتی

تاریخ اعتبار

امتیاز کسب شده

0
2
3
0

جمع
معیار امتیاز دهی :معیار امتیاز دهی به شرح یکی از حاالت ذیل می باشد و حداکثر  011امتیاز تعلق می گیرد.
 حالت اول :سیستم مدیریت زیست محیطی) 01( (ISO00110امتیاز) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) 01( (OHSAS00110امتیاز)
 حالت دوم :سیستم مدیریت یکپارچه ) 011( (IMSامتیاز)
 حالت سوم :سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ) 011( (HSE-MSامتیاز)
تبصره  : 0ارائه گواهینامه های معتبر در هر مورد الزامی می باشد.
تبصره  : 2ارائه تصویر نظامنامه ،خط مشی و آخرین گزارش ممیزی خارجی  HSEشرکت الزامی است

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  61از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

ارزيابي چارت سازماني HSE
نحوه ارزیابی معیار چارت سازمانی و زیر معیارهای آن به شرح ذیل می باشد:
زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني

پارامتر

ردیف
0

جایگاه  HSEدر ساختار سازمانی

2

نحوه استقرار نفرات در سازمانی
جمع

معیار امتیاز دهی :حداکثر  011امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است.


جایگاه  HSEدر ساختار سازمانی( 01امتیاز):
○ وجود واحد  HSEدر ساختار سازمانی شرکت ( 31امتیاز)
○ قرار داشتن واحد  HSEمستقیماً زیر نظر مدیر عامل یا نماینده تام االختیار ( 01امتیاز)
○ داشتن سه بخش جداگانه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در ساختار  01( HSEامتیاز)



استقرار نفرات بر روی چارت سازمانی  01( HSEامتیاز)
○رئیس  21( HSEامتیاز)
○ مسئول ایمنی ( 01امتیاز)
○ مسئول بهداشت ( 01امتیاز)
○ مسئول محیط زیست ( 01امتیاز)

امتیاز کسب شده

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  66از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

ارزيابي نيروي انساني HSE

زیر معیارهای ارزیابی نیروی انسانی HSE
شرح

رديف
0

مسئول HSE

2

سایر کارکنان شاغل در بخش HSE

امتياز كسب شده

جمع

معیار امتیاز دهی :حداکثر  011امتیاز منظور می گردد و نحوه امتیاز دهی به شکل زیر است.
 صالحیت مسئول  01( HSEامتیاز):
○تحصیالت مرتبط :فارغ التحصیل در رشته های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای رشته مندرج در پیوست دستورالعمل  HSEپیمانکاران ( 01امتیاز)
○داشتن حداقل  7سال سابقه مفید به عنوان مسئول  01( HSEامتیاز)
○گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با  HSEتوسط مسئول  0( HSEامتیاز)
 صالحیت سایر کارکنان شاغل در  HSEمطابق با چارت سازمانی ( 11امتیاز):
 oکارکنان تمام وقت با تحصیالت مرتبط با حوزه  HSEشاغل در بخش  HSEحداکثر  3نفر و به ازای هر نفر  21امتیاز
 oکارکنان پاره وقت با تحصیالت مرتبط با حوزه  HSEشاغل در بخش  HSEحداکثر  2نفر و به ازای هر نفر  01امتیاز
کارکنان تمام وقت با تحصیالت نیمه مرتبط با حوزه  HSEشاغل در بخش  HSEحداکثر  2نفر و به ازای هر نفر  0امتیاز و کارکنان پاره وقت با تحصیالت نیمه مرتبط با حووزه  HSEشواغل در
بخش  HSEدارای سابقه فعالیت در این حوزه و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط حداکثر  0نفر و به ازای هر نفر  2/0امتیاز

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  63از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

ارزيابي حسن عملكرد  HSEدر پروژه هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه گر

ارزیابی تجربه عملی مناقصه گران برای چهار پروژه قبلی تعیین می گردد .بنابراین الزم است مناقصه گر این فرم را به کارفرمایان قبلی خود ارائه و پس از تکمیل و تأیید آن به همراه سایر اسناد
مناقصه ارائه نماید.

جدول :4امتیاز اکتسابی حسن عملکرد  HSEدر پروژه های قبلی معرفی شده توسط مناقصهگر
ردیف

عنوان چهار پروژه قبلی

نام و نشانی کارفرما

تاریخ خاتمه

شماره و تاریخ رضایتنامه از  HSEکارفرما

امتیاز کسب شده

0
2
3
0
جمع

معیار امتیاز دهی:


گواهی حسن سابقه  0مورد

-به ازاء هر رضایت نامه از کارفرمای قبلی حداکثر تا  20امتیاز (ارائه مستندات مربوط به رضایت نامه از کارفرمای قبلی الزامی است).

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  64از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

گواهي حسن انجام كار از نظر HSE
مناقصه گر الزم است فرم را به صورت جداگانه و صرفاً برای پروژه هایی که جهت ارزیابی کیفی معرفی نموده تکمیل و پس از تأیید توسط مسئول  HSEکارفرمای پروژه مزبور به همراه سایر مدارك ارائه نماید .الزم بذکر است
اطالعات مربوط به پیمانهای جداول ذیل صرفاً میبایست درخصوص پیمان های دوره  0ساله قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمان های انجام شده قبل از آن ،مالك امتیازدهی نخواهند بود.

گواهی حسن انجام کار(رضایت نامه)در خصوص پیمان قبلی مناقصه گر از نظر HSE
(این قسمت توسط مناقصه گر تکمیل گردد)
کارفرما :
موضوع پیمان :

محل اجرای پیمان:

مدت پیمان:

نام نماینده کارفرما:

مبلغ پیمان :

هزینه :HSE

ریال
تلفن کارفرما :

ماه

ریال

آدرس کارفرما :

شاخصهای امتیازدهی از سوی کارفرما (لطفاً این قسمت توسط مسئول  HSEکارفرمای پروژه تکمیل گردد)
کفایت کادر  HSEدر پیمان

کیفیت رعایت معیارهای  HSEدر پیمان

آیا در مدت اجرای پیمان ،پیمانکار حادثه مهم

0

بهداشتی ،ایمنی و زیستمحیطی داشته است؟
عالی(0امتیاز)

عالی(0امتیاز)

خوب(1امتیاز)

خوب(1امتیاز)

متوسط(0امتیاز)

متوسط(0امتیاز)

ضعیف(1امتیاز)

ضعیف(1امتیاز)

مجموع امتیاز محاسبه شده :
محل مهر و امضاءتائید کننده(مسئول  HSEیا نماینده کارفرما):

بلی(صفرامتیاز)
خیر (9امتیاز)

سقف امتیاز20 :

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  65از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

اعالمیه تایید اعتبار بانکی
موضوع مناقصه  ...................................................................................... :شماره ....................................... :
دانشگاه تبریز
با سالم
در ذیل اطالعات حسابهای بانکی و اعتبار شرکت  .................................مناقصه گر متقاضی حضور در مناقصه..............................................آن دانشگاه نزد این بانك  ،جهت
اطالع و بهره برداری الزم اعالم میگردد.
 - 0اطالعات گردش حسابهای شرکت ................................برای دوره زمانی یك سال قبل از تاریخ صدور نامه تایید اعتبار بانکی
نوع حساب

شماره حساب

بدهكار (ريال)

بستانكار( ريال)

ميانگين حساب (ريال)

 -2میزان ضمانت نامه های فعال ( ......................................................................ریال)
 -3شرکت فوق الذکر دارای اعتبار مالی تا سقف ( به عدد) ( ...............................به حروف) ( .............................................................ریال) نزد این بانك .............................................
بوده و اعتبار مالی مذکور تا سقف اعالم شده مورد تائید می باشد.
مهر و امضای صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر.......................................... :

مهر و امضای مجاز بانك  /موسسه مالی اعتباری ............................................... :

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  62از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

اظهار نامه ظرفیت کاری پیمانکار
اظهار نامه ظرفیت کاری پیمانکار
ردیف

عنوان پروژه  /پیمان

نام کارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پروژه  /پیمان

پروژه  /پیمان

رشته پیمانکاری

ظرفیت در
رشته

مانده ظرفیت

1
6
3
4

امضاء و مهر مناقصه گر :

مبلغ
قرارداد

مستندات ارزيابي كيفي

استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران اجرايي

صفحه  67از 62

مديريت امورفنى دانشگاه تبريز

چك لیست اسناد و مدارك ارزیابی کیفی
چك لیست مناقصه گزار (کارفرما)

چك لیست مناقصه گر(متقاضی)
وضعیت کنترل اسناد
نام فرم

عنوان سند  /مدرك  /گواهی

ارزیابی
-

ردیووووووووف

مناقصه گران

اسناد و مدارك عمومی ارزیابی کیفی

کیفی مناقصه گران

اسناد و مدارك تخصصی ارزیابی

5

نامه درخواست شرکت متقاضی  /مناقصه گر جهت شرکت در ارزیابی کیفی

2

اساسنامه شرکت.

0

روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت.

4

روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شرکت.

5

تصویر شناسنامه و کارت ملی آخرین اعضاء هیأت مدیره شرکت.

6

تصویر کد اقتصادی شرکت مناقصه گر و شناسه ملی شرکت .

7

تاییدیه صالحیت اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه و دارای اعتبارزمانی

8

تصویر گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

9

گواهی نامه های سیستم های مدیریتی

53

اظهار نامه ظرفیت کاری پیمانکار

00

لیست مشخصات هیأت مدیره و افراد کلیدی در سازمان مناقصه گر

02

تجربه (سابقه اجرایی) و دانش طی پنج سال گذشته

03

حسن سابقه در کارهای قبلی و عدم سوء پیشینه

00

توان مالی

00

توان تجهیزاتی

01

توان فنی و برنامه ریزی

07

HSE

وضعیت کنترل اسناد

ارائه

ارائه

تعداد

تکمیل

ناقص

تعداد

عدم

گردید

نگردید

صفحات

است

است

صفحات

ارائه

1

6

3

4

5

2

7

توضیحات
8

