
 بسمه تعالي

 ))استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران ((
 

 به : شركت

 از شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي

 موضوع : استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران
هيوات متتورو وريوران    61/7/85موور  ه 44513/ت 83641قانون برگزاري مناقصات موضوع مصووبه موماره  61ماده  "ج"آئين نامه اجرايي بند  61و  8در راستاي اجراي مواد 

داده ايد تقاضا ميشود نسبت به تكميل فرو پيوست كه به منزلوه اورا  ارريوابي پاسخ  1/61/61و7 مور   قدسآگهي ارريابي مندرج در رورنامه تجديد  بدينوسيله ار آن مركت كه به

بجنورد بلوار دولت  ننت  بوادرس  مركت آب و فاضالب استان خراسان ممالي )مناقصه گزار( دبيرخانه  به  16/61/61 مور و حداكثر تا پايان وقت اداري  كيفي ميبامد اقداو

نمايند. ضمناٌ جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد در اياو هفته )بجر رورهاي تعطيل( و در سواعت  تتويلمركت آب و فاضالب استان خراسان ممالي فرمانداری کوچه ورزش 

 ...تماس حاصل فرماييد% 3583-1135664-65 اداري به مماره تلفن
 كاربري و درج در اين قسمت اقداو نمائيد. كدنسبت به اخذ  iets.mprog.irتوجه : پيمانكار موظف است پس ار مراجعه به پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس 

       

  كاربري كد

 مناقصه و شرح مختصری از حدودکار :  موضوع -1

 وژهمشخصات پر ردیف
مدت 

 انرا
 مبلغ برآورد )ریال(

 

آب شرب در شهر لوله گذاری و پمپاژ يک حلقه چاه حفر و 

(4کالته نقی ) بجنورد   

دورانی ظربه  حمل و استقرار يک دستگاه حفاري سنگین از نوعشرح مختصري از مشخصات و مقادير كار:

عمق  به زمايش پمپاژ يک حلقه چاهحفر و لوله گذاري و آ -اي ويرث با قابلیت حفاري با مواد كف زا 

متر و طبق مشخصات فنی 022تقريبی حدود   

ریال  626/989/000/0 ماه 6  

 

اسناد و مدارک ارريابي كه به مرح ذيل مورد نيار مي بامد اقداو نمايند. بديهي اسوت در صوورت جداول   تائيد و ارسال تمامي  مناقصه گران مي بايست نسبت به تهيه نکته مهم: 

 اقص بودن مدارک  به هيچ عنوان ارريابي نمي گردند لذا ضروري است نسبت به كنترل و كامل بودن مدارک دقت فرمايند.ن
 ضربه ای  -تذکر : پیمانکاران محترم در نظر داشته باشند حفر چاه به روش روتاری )دورانی( 

 :که می بایس  ارسال گرددو گواهينامه های الزم  ثبتیمدارك -2
 ساسنامه مركت كه تمامي صفتات آن مهر و امضاء مجار مده استتصوير ا -

 تصوير آگهي تاسيس مركت كه مهر و امضاء مجار مده است. -

 تصوير اظهار نامه ثبت مركت كه مهر و امضاء مجار مده است. -

 است. آخرين آگهي تغييرات مركت اعم ار موضوع   صاحبان امضا  و ... كه تماماً مهر و امضاء مجار مدهتصوير  -

 كه مهر و امضاء مجار مده است. داشتن پروانه حفاری معتبرو تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاري     -        

 كه مهر و امضاء مجار مده است.ار اداره كل تعاون  كار و رفاه اجتماعي تصوير گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران  -

 اركنان دولت به همراه مهر و امضاء مجارتعهد نامه عدو ممول آئين نامه منع مداخله ك -

 فرو خود اظهاري ظرفيت كاري تائيد و مهر مده -

 مجار مده اند. ءاظهار نامه هاي مالياتي كه تماماً مهر و امضا ياصورت هاي مالي حسابرسي مده آخرين  تصوير -

 اصل گواهي تائيد امضاء صاحبان مجار امضاء كه ار دفتر خانه اسناد اخذ مده است -

  : تامين اعتبار برآورد و –6
 –اورا  مشواركت -طرح هاي عمراني)اسناد خزانهريال و تامين اعتبار آن ار متل ریال  626/989/000/0مبلغ  6461برآورد اوليه پروژه براساس فهرست بهاي سال  -

 ريالي(مي بامد.

 روستاي كالته نقي  –بجنورد  مهر –استان خراسان ممالي محل انرای کار :  -0

 ماه 1مدت انرای کار :  - 5

 معيار ارزیابی کيفی : - 6
  :امتياز 65 –تجربه )سابقه انرایی( و دانش در زمينه مورد نظر  -6-1

يشوود. حوداكثر امتيوار در سال گذمته تعيين مارريابي تجربه پيمانكار )سابقه اجرايي ( براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجاو مده در رمته و رمينه كار در پنج 
 تر   امتيار تجربه به تناسب كاهش ميبابد.صورتيكه احرار ميشود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر ار موضوع اين مناقصه توسط پيمانكار اجراء مده بامد و براي مقادير كم

 ( اقداو نمايند.6-5بند در جدول مماره )متقاضيان ارريابي بايد نسبت به درج كامل اطالعات مربوطه به اين  تذکر :



 :امتياز  60 –حسن سابقه در کارهای قبلی  -6-2
و مبلوغ قراردادهوا و نواو و نشواني  براي تعيين امتيار حسن سابقه در كارهاي قبلي اطالعات حداكثر پنج سال گذمته مامل نشاني و مقاو مطلع در دستگاههاي كارفرمايي   موضوع

 ( درج گردد.1-5توسط متقاضيان در جدول مماره )دستگاه نظارت بايد

بي دوره اي مراجوع معتبور   موضووع متقاضيان ارريابي بايد مدارک و مستندات مربوط به امتيار ارريابي كارفرمايان قبلي در پنج سال گذمته و يا امتيارهاي مربوط به اررمويا تذکر :

 را ضميمه اين استعالو نمايند. 66/61/87  ه مور 14156/ت38364تصويب نامه مماره  63تبصره ماده 

 :امتياز  65 – ارزیابی توان مالی پيمانکاران -6-6
 الف ( ارريابي توان مالي پيمانكاران براساس اطالعات حداكثر پنج سال گذمته تعيين ميشود.
 ار يكي ار مقادير رير بامد: ب( حداكثر امتيار توان مالي در صورتي احرار ميشود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر

 پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه يا هفتاد برابر بيمه نامه تامين اجتماعي قطعي يا علي التساب پرداخت مده  -6
 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه   مستند به صورت وضعيت هاي قطعي يا موقت. -1
 لياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا دفاتر قانونيپنج برابر دارائيهاي ثابت   مستند به اظهارنامه ما -4
او كار و كسور وجه الضمان ( تا تاييد اعتبار ار سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر )تصويب ضمانت هاي صادره اعم ار حسن انجاو تعهدات   پيش پرداخت   حسن انج -3

 سقف مبلغ موضوع مناقصه .
مبناي متاسبات ميبامد و در صورتيكه باالترين عدد متاسبه مده ار مبلغ برآوردي مناقصه كمتر بامد    ماده   اين "ب" بند 4تا  6باالترين عدد كسب مده ار جزء هاي  -6تبصره 

 امتيار مالي به تناسب كاهش ميبابد.

 ندات مربوطه را ضميمه اين استعالو نمايند. بديهي است در غير اينصورت امتيار تعلق نخواهد گرفت.مدارک و مست( 4-5ضمن تكميل جدول )متقاضيان ارريابي بايد  تذکر :

 
ي ار سوي مناقصه گر براساس آئين نامه اجرايي ارريابي كيفي مناقصه دستگاه مناقصه گزار هيچگونه تعهدي در قبال مناقصه گران براي دعوت در مناقصه ندارد. اسناد و مدارک ارسال

( امتيوارات كول را طبوق %15باررگاني مورد بررسي قرار ميگيرد و متعاقباٌ براي آن دسته ار مناقصه گراني كه حداقل مصت و پنج درصود) –ان و ديگر مقررات توسط كميته فني گر
د. بديهي است امتياربندي مناقصه گران جهت دعوت آنوان بوه جدول باره ضريب ورني معيارهاي ارريابي كيفي پيمانكاران كسب نمايند  دعوتنامه مركت در مناقصه ارسال خواهد م

ات و باررگاني بعمل ميآيد و مناقصه گراني كه اقداو به اعالو آمادگي در اين فراخوان مينمايند. قبول در امتياربندي مزبور كه براساس مسوتند –مناقصه با توجه به نظرات كميته فني 
 امضاء اسناد استعالو ارريابي حق هرگونه اعتراض در خصوص امتياربندي و نتوه آنرا ار خويش سلب مينمايند. تتقيقات انجاو ميپذيرد خواهند بود و با

 
 

 مناقصه گر محل مهر و امضاء      محل مهر و امضاء      

 مجاز صاح  و یا صاحبان امضاء                    قراردادها امور  دفتر                  

 نام و نام خانوادگی             ضالب استان خراسان شمالی شرک  آب و فا  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 بسمه تعالي

 شرک  آب و فاضالب استان خراسان شمالی

 پرسشنامه اطالعاتی مناقصه گران

 
 ناو مركت :

 نشاني پستي

 كد پستي :

 مماره نمابر:        مماره تلفن:                                                     

 :مديرعامل تلفن همراه                                                         نشاني اينترنتي :

 رمينه اصلي فعاليت :

 مماره ثبت :                                                                              تاريخ ثبت :

 رئيس هيت مديره
 و و ناو خانوادگي :نا

 سابقه كار در اين سمت :

 مدارک و رمته تتصيلي:

 سال اخذ مدرک :

 مدير عامل
 ناو و ناو خانوادگي :

 سابقه كار در اين سمت :

 مدارک و رمته تتصيلي:

 سال اخذ مدرک :

 اعضاي هيئت مديره
 ناو و ناو خانوادگي :

 سابقه كار در اين سمت :

 مدارک و رمته تتصيلي:

 اخذ مدرک :سال 

 آخرين دارندگان اعضاي مجار
 ناو :

 سمت :

 ناو :

 سمت :

 ناو :

 سمت :

 رمته تاييد صالحيت مده ار سارمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 رمته و كدهاي تاييد صالحيت مده ار ورارت كار و امور اجتماعي

 

 مندرنات صح 
هر تمامي صفتات آن اعالو مينمايد. در ضمن تاكيد ميگردد كه تكميل و امضاي اين اسناد ارريابي هيچگونه بدينوسيله صتت مندرجات اين پرسشنامه را با امضاء و م

چه تغييراتي در مورد مطلب حقي براي اين مناقصه گر در مورد دعوت به مناقصه و يا انعقاد قرارداد ار طرف آن مركت متترو )مناقصه گزار( ايجاد نخواهد نمود . چنان
 ين اسناد ارريابي صورت پذيرد  مراتب بصورت كتبي به آن مركت اطالع داده خواهد مد.مندرج در ا

 
 

 نام و نام خانوادگی :          

 سم  :          

 مهر و امضاء :          

تتتتتتتتتتتتتاری            



 

 امتياز 65 –کارهای انجام شده  –نظر مناقصه گر و داشتن دانش در زمينه مورد  ندول مربوط به ارزیابی تجربه )سابقه انرایی ( -5-1

 

 نام کارفرما نام و شرح پروژه ردیف
محل انرای 

 پروژه

مبلغ پيمان 

 )ریال(
 مدت پيمان

تاری  شروع 

 پيمان

تاری  اتمام 

 پيمان

شماره و تاری  

 قرارداد

1         

2         

6         

0         

5         

6         

7         

 

 

 کارهای در دس  انراء 5-1-1

 

 نام کارفرما نام و شرح پروژه ردیف
محل انرای 

 پروژه

مبلغ پيمان 

 )ریال(
 مدت پيمان

تاری  شروع 

 پيمان

تاری  اتمام 

 پيمان

شماره و تاری  

 قرارداد

1         

2         

 

 

 

 



 

 

 

 امتياز 60 –ندول مربوط به ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی  -5-2

 

 مبلغ پيمان نام کارفرما ام و شرح پروژه بصورت دقيقن ردیف
شماره و تاری  

 قرارداد

نشانی و نام مقام مطلع در دستگاه 

 کارفرمایی با ذکر شماره تماس

نشانی و نام مقام مطلع در دستگاه 

 نظارت با ذکر شماره تماس

1 
      

2 
      

6 
      

0 
      

5 
      

 
 دستورالعمل چگونگي ارسال اطالعات   مناقصه گر فقط اطالعات پنج سال گذمته را در جدول فو  درج نمايد. با توجه به مفادتذکر : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 امتياز 65 –ندول مربوط به ارزیابی توان مالی مناقصه گران  -5-6

 
 مالحظات مبلغ شرح ردیف

ماليات متوسط ساالنه به اداره امور اقتصادی و دارایی مستند به  1

 اسناد مالياتهای قطعی و علی الحساب پرداخ  شده

 مدارك مثبته و مستندات ضميمه شود 

درآمد ناخالص ساالنه ، مستند به صورت وضعيتهای                       2

 قطعی یا موق 

 مدارك و مستندات ضميمه شود 

دارائيهای ثاب  شرک  مستند به اظهارنامه مالياتی یا گواهی بيمه  6

 يها یا دفاتر قانونیدارائ

 مدارك و مستندات ضميمه شود 

تایيد اعتبار از سوی بانك یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا  0

 سقف مبلغ موضوع این مناقصه

تصویر ضمانتنامه های صادره اعم از حسن  

انجام تعهدات ، پيش پرداخ  کسور ونه 

 الضمان و ... ضميمه شود

 
ه اين اورا  نمايد. بديهي است در صورت عدو ارائه مستندات   ات اورا  استعالو كيفي   مناقصه گر ميبايست نسبت به تكميل رديف هاي مندرج در جدول فو  اقداو و مستندات و مدارک مربوطه را نيز ضميمبا توجه به مندرج تذکر :

 امتيار قابل متاسبه نخواهد بود.
 

 
                      


