واحد تهران شرق

اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران
به منظور تهیه لیست کوتاه مناقصهگران جهت برگزاری مناقصه احداث استخر ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

بهمن 1397
(به استناد آگهیهای منتشره در روزنامههای فرهیختگان و ایران مورخ )1397/11/17

توجه :تکمیل کلیه اطالعات خوا سته شده بر ا ساس فرمهای ارزیابی کیفی مناق صهگران و ار سال مدارک و
م ستندات مربوطه به همراه ا سناد حا ضر ممهور به مهر شرکت و همراه با ام ضا صاحبان ام ضا مجاز ضروری
است.
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فرم شماره 1
دعوتنامه ارزیابی کیفی مناقصهگران
پیمانکاران محترم؛
با سالم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در نظر دارد بر اساس آئیننامه معامالتی دانشگاه آزاد اسالمی و
همچنین قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسالمی و به استناد آئیننامه اجرایی بند (ج) ماده 12
هیات محترم وزیران نسبت به ارزیابی کیفی مناقصهگران محترم جهت دعوت به مشارکت در مناقصه احداث
استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،اقدام نماید .از اینرو،
شرررکت .................................................................در صررورت دارا بودن صررالحیت (حداقل پایه  4رشررته ابنیه و
ساختمان و  5ر شته تا سی سات و تجهیزات و یا باالتر از سازمان برنامه و بودجه) و به شرط دا شتن ظرفیت آزاد
(تعدادی و ریالی) و نیز معتبر بودن نام شرررکت در پایگاه  ،http://sajar.mprog.irبرای ارزیابی توان اجرای
کار به منظور مشارکت در مناقصه دعوت میگردید.
پیمانکاران میبایست اسناد ارزیابی کیفی و کلیه مستندات منضم را که به مهر و امضا صاحب (یا صاحبان مجاز) ر سیده
با شد در پاکت الک و مهر شده ،حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت  )16روز شنبه مورخ  4ا سفندماه
 1397به آدرس تهران -اتوبان خاوران -قیامد شت -دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تهران شرق-
ساختمان حرا ست -دبیرخانه محرمانه واحد تحویل و ر سید دریافت نمایند .بعد از این تاریخ ا سنادی دریافت
نخواهد شد.

توجه :پیمانکاران واجد ص رالحیت جهت دعوت به مناقصرره ،بر اسرراس شررراید مندرج در اسررناد ارزیابی کیفی
مناق صهگران ،ذکر شده در همین ا ستعالم ،انتخاب خواهند شد و ار سال این دعوتنامه به هیچ عنوان
حقی برای پیمانكاران جهت شرکت در مناق صه ایجاد نمیکند و تنها پیمانکارانی که توانایی آنان با
توجه به معیارهای مندرج در این اسرررناد احراز گردد ،میتوانند پس از دریافت نامه دعوت به ارائه پیشرررنهاد ،در
مناقصه شرکت نمایند .مناقصهگزار در رد یا انتخاب پیشنهادها دارای اختیار تام است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
معاونت توسعه مدیریت و منابع
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بخش اول
معرفی پروژه و گزارش شناخت
-1عنوان و مشخصات کلی پروژه:
اجرای عملیات احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق شامل عملیات ساختمانی با زیربنای تقریبی
 1250متر مربع به همراه تاسیسات مکانیکی و برقی.
-2محل اجرای پروژه:
تهران -کیلومتر  18جاده خاوران -قیامد شت -دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تهران شرق (پیمانکار میتواند از محل پروژه
بازدید بعمل آورد).
-3سازمان کارفرمایی:
کارفرما (مناقصهگزار) :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
دستگاه نظارت :مدیریت امور عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
-4مدت زمان پیشبینی شده برای اجرای پروژه:
از تاریخ انعقاد قرارداد و صورتمجلس تحویل کارگاه ( 12دوازده) ماه
-5تأمین مالی پروژه:
از محل اعتبارات طرحهای غیرعمرانی بر عهده دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
-6ضمانتنامه شرکت در مناقصه:
دریافت خواهد شد و مبلغ آن در اسناد مناقصه ارسالی برای پیمانکاران حایز لیست کوتاه ،ذکر میشود.
-7سایر شرایط پروژه:
 -1-7کارفرما هیچگونه تعهد و م سئولیتی در قبال تامین م صالح یا تجهیزات برای پیمانکار ندارد و تهیه کلیه م صالح و
تجهیزات مورد نیاز کال در تعهد و مسئولیت پیمانکار خواهد بود.
 -2-7نقشررهها و اسررناد فنی از طرک کارفرما در اختیار پیمانکارانی که حداقل امتیاز الزم برای دعوت به ارائه قیمت را
کسررب نمایند قرار خواهد گرفت و برآورد قیمت پروژه بر اسرراس فهرسررت بهای واحد پایه سررال  97به صررورت مقعو
میباشد (به این پروژه تعدیل تعلق نمیگیرد).
 -3-7کلیه قوانین ،مقررات و آییننامههای دانشررگاه آزاد اسررالمی نظیر آییننامه معامالتی ،شررراید عمومی پیمان و
همچنین کلیه ضوابد و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه ،اعالمی از طرک کارفرما ،در این پروژه
نافذ میباشند.
-8پیش پرداخت:
کارفرما تعهدی در قبال پرداخت پیش دریافت شرو پروژه ندارد و پیمانکار مکلف ا ست حتی در صورت عدم پرداخت،
نسبت به شرو پروژه بالفاصله پس از عقد قرارداد اقدام نماید.
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بخش دوم
نكات مهم و الزامهای پیش نیاز ارزیابی مناقصهگران
 -1مناقصهگر میتواند موسسهای خصوصی ،عمومی و دولتی مستقل یا هر گونه ترکیبی از آنها با هویت قانونی باشد و
صرکنظر از امتیاز ک سب شده بر ا ساس معیارهای ارزیابی توان اجرای کار ،مناق صهگر باید دارای صالحیتها و
شراید مشروحه زیر باشد .عدم حصول هر یك از شراید و الزامات زیر منجر به رد شدن صالحیت مناقصهگر جهت
شرکت در مناقصه میگردد.
 -2دارا بودن گواهینامه معتبر با حداقل پایه چهار ر شته ابنیه و ساختمان و پنج ر شته تا سی سات و تجهیزات سازمان

بر نا مه و بود جه و دارا بودن ظرف یت آزاد (ت عدادی و ر یالی) و نیز معتبر بودن نام شرررر کت در پای گاه
 http://sajar.mprog.irبرای مناقصهگر ضروری است.
تبصره  :1ارائه رونوشت مدرک اخذ پایه و رشته از سازمان برنامه و بودجه وضمیمه آن به فرم اطالعات مناقصهگر (فرم
شماره  )1-3الزامی است.
تب صره  :2تکمیل فرم خوداظهاری اعالم کارهای درد ست اجرا و ظرفیت آماده بهکار معابق فرم  3-3و ضمیمه نمودن
آن به فرم اطالعات مناقصهگر (فرم شماره  )1-3الزامی است.
 -3اجرای حداقل سه پروژه ساختمانی در پایههای درخوا ست شده با متراژ بیش از  2000متر مربع تو سد مناق صهگر
ضروری است.
 -4مناقصهگر نباید مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دانشگاه آزاد اسالمی باشد (طبق فرم .)2-3
 -5مناقصهگر نباید دارای سوء پیشینه حرفهای (خلع ید) باشد و در فهرست پیمانکارانی که از نظر دانشگاه آزاد اسالمی
دارای عدم حسن سابقه هستند ،قرار گرفته باشد .در صورتی که پیمانکار سابقه انجام کار در دانشگاه آزاد اسالمی را
دارد ارائه گواهی حسن انجام کار از واحد مربوطه الزامی است .در صورت وجود سابقه کاری در دانشگاه آزاد و عدم
ارائه مدرک فوق منجر به رد صالحیت پیمانکار خواهد شد.
 -6یك شرکت میتواند در روند ارزیابی ،فقد یك سری ا سناد را تکمیل و ارائه دهد و اجرای پروژه در قالب م شارکت
قابل قبول نمیباشد.
 -7در صررورت درخواسررت کارفرما ،متقاضرریان باید مدارکی دال بر واجد شررراید بودن مداوم خود بهگونه مورد قبول و
رضایت کارفرما ارائه دهند.
 -8کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال بررسی اسناد ارزیابی توان اجرای کار و ضمائم آن ندارد؛ مگر آنکه این اسناد مستقیماً
به کارفرما تحویل داده شده باشند .اسناد ارزیابی کیفی میبایست توسد نماینده قانونی مناقصهگر تحویل داده شود
و به اسنادی که از طریق پست یا توسد افراد فاقد ارتباط با شرکت تحویل داده شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد و
وارد مرحله ارزیابی نمیشوند.
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 -9متقاضی باید کلیه دستورالعملها ،فرمها و شراید مندرج در اسناد ارزیابی توان اجرای کار را بررسی و نسبت به ارائه
کلیه اطالعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید و در صررورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسررناد ارزیابی میتواند
ب صورت کتبی با کارفرما به ن شانی تهران-اتوبان خاوران -قیامد شت -دان شگاه آزاد ا سالمی واحد تهران شرق-
مدیریت امور عمرانی یا با شماره تلفن  33594330تماس حا صل نمایند .در صورتیکه کارفرما ا صالح ا سناد ارزیابی
را برای رفع ابهام ضروری بداند ،معابق بند 10و  11همین دستورالعمل عمل مینماید.
 -10کارفرما میتواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسررناد ارزیابی متقاضرریان ،با صرردور الحاقیه،
اسررناد ارزیابی را اصررالح نماید .هر الحاقیهای که صررادر شررود بخشرری از اسررناد ارزیابی را تشررکیل خواهد داد و
مناقصهگران میبایست به طور مستمر صفحه اطال رسانی پروژه در سایت واحد ( -)www.iauet.ac.irصفحه
معاونت عمرانی -بخش مزایده و مناقصرره را کنترل نمایند و در صررورتیکه پیشررنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور
تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
 -11کارفرما میتواند به صررالحدید خود ،آخرین مهلت تحویل اسررناد ارزیابی متقاضرریان را تمدید نماید تا متقاضرریان به
هنگام آماده کردن اسناد ارزیابی خود ،زمان کافی و منعقی برای در نظر گرفتن الحاقیه را داشته باشند.
 -12اسناد ارزیابی کیفی باید توسد افراد مجاز امضاء و مهر شده و در یك نسخه در پاکت مهر و موم شده قرار گیرند و
بر روی این پاکت ،نام شرررکت و جمله "اسننناد کیفی مربوب به پروژه احداث اسننتخر ورزشننی واحد
تهران شرق" ذکر شود و حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت  )16روز شنبه مورخ  4ا سفندماه  1397به آدرس
تهران -اتوبان خاوران -قیامدشت -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق -ساختمان حراست -دبیرخانه محرمانه
واحد تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -13کارفرما میتواند به صالح دید خود برای ارزشیابی دقیقتر اسناد ارزیابی از هر یك از متقاضیان درخواست رفع ابهام
در اسرررناد ارزیابی خود در یك دوره زمانی منعقی را بنماید .هر نو درخواسرررتی برای رفع ابهام و موارد ابهام باید
بصورت کتبی باشد.
 -14اگر متقا ضی  ،اطالعات درخوا ست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان م شخص شده در نامه درخوا ست رفع
ابهام از سوی کارفرما ارائه ننماید ،اسناد ارزیابی وی مردود خواهد شد.
 -15کارفرما میتواند هر مدارکی را که به الزامات مندرج در اسررناد ارزیابی پاسررخ قابل قبول نداده باشررد ،مردود اعالم
نماید.
 -16پی شنهاد دهنده باید تمامی ا سناد و مدارک را که ذکر شده بدون تغییر ،حذک و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل،
تنظیم و ام ضاء نموده و به دان شگاه ت سلیم نماید .م سئولیت عدم مهر و ام ضا و حذک از ارزیابی بر عهده مناق صهگر
است.
 -17پی شنهادهای مناق صه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نو ابهام ،خد شه ،عیب و نقص و قلم
خوردگی نداشته باشد .در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط ،مبهم و
بر خالک شراید ارزیابی ،اسناد ارائه شده مردود میشود.
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بخش سوم
اطالعات مناقصهگر
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

فرم شماره -1-3مشخصات مناقصهگر
ردیف

مشخصات درخواستی

1

نام کامل

2

شماره ثبت

3

شناسه ملی

4

کد اقتصادی

5

آدرس به همراه کد پستی

6

شماره تلفن

7

نام و نام خانوادگی و تلفن مدیر عامل

8

نام صاحب یا صاحبان امضا مجاز

9

تلفن نماینده مناقصهگر در فرایند ارزیابی برای تماس ضروری در صورت لزوم

10

پایه مناقصه گر در رشته ابنیه و ساختمان بر اساس معیارهای سازمان برنامه و بودجه

11

پایه مناقصه گر در رشته تاسیسات و تجهیزات بر اساس معیارهای سازمان برنامه و بودجه

پاسخ مناقصهگر

توجه :تصویر اساسنامه شرکت ،آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات  ،رونوشت مدرك معتبر رتبه از سازمان برنامه و بودجه و رزومه شرکت ضمیمه این فرم گردد.
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فرم شماره -2-3تعهدنامه پیشنهاد دهنده در خصوص عدم شمول قانون منع مداخله
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

این پ یشرررنهاد دهنده با امضرررای این برگه تایید می نماید که مشرررمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله
کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی موضو تبصره ماده  36آئین نامه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی نمی
باشررد و چنانچه خالک این موضررو به اثبات برسررد ،کارفرما حق دارد که پیشررنهاد ارائه شررده را مردود نماید.
همچنین قبول و تایید میگردد که هر گاه خالک اظهارات فوق در خالل مدت ارزیابی و یا بعد از آن به اثبات
برسررد یا چنانچه فرد یا افرادی را که مشررمول ممنوعیت در قانون فوق هسررتند ،در این پیمان سررهیم و ذینفع
گرداند و یا ق سمتی از کار را به آنان محول نماید ،کارفرما حق خواهد دا شت که به نحو مقت ضی برخود و ادعاده
حق نماید و خ سارت وارده در آثار آن را که تعیین میزان آن با ت شخیص کارفرما میبا شد ،را از مناق صه گر اخذ
نماید.
پیشرررنهاد دهنده متعهد میگردد چنانچه در هر مقعع زمانی از فرایند پروژه به دلیل تغییرات و یا انتصرررابات در
دان شگاه م شمول قانون ذکر شده گردد ،بالفا صله مراتب را به کارفرما اطال دهد تا کارفرما برابر مقررات اقدام
نماید .مضرررافا این پیشرررنهاد دهنده اعالم میدارد که بر مجازاتهای مترتب به متخلفین از قانون فوق آگاهی
کامل داشته و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه میباشد.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضای مجاز و تعهدآور شرکت
تاریخ
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فرم شماره  :3-3خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
معابق بخشنامه شماره 76/2754ص 95/مورخ  1395/09/13معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی با موضو رعایت آییننامه ارجا کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی ،امضاء کننده زیر متعهد میگردد برای مشارکت در مناقصه پروژه احداث
استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر میباشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجراء ظرفیت آماده به کار الزم
برای شرکت در مناقصه پروژه مذکور را دارا میباشم.
ردیف

نام پروژه

رشته کار

نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد

مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد قرارداد

ظرفیت پایه در رشته

مانده ظرفیت

توجه :چنانچه از سررازمان برنامه و بودجه ظرفیت آماده به کار مذکور اسررتعالم شررود و مورد تایید قرار نگیرد ،مسررئولیت تاخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار میباشررد و کارفرما اعاده حق را برای خود محفوم میداند و مسررئولیت جبران کلیه
خسارتهای وارده بر عهده پیمانکار میباشد.
نام و نام خانوادگی
مهر و امضای مجاز و تعهدآور شرکت (همراه با ذکر تاریخ)
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بخش چهارم
فرمهای ارزیابی کیفی مناقصهگران
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
(این جدول توسد مناقصهگزار ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق ،تکمیل میشود).

  .معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران و وزن هر یك از معیارها به شرح جدول زیر میباشد. . -حداقل امتیاز قابل قبول برای تائید صالحیت و دعوت مناقصهگران به ارائه پیشنهاد قیمت  65میباشد.

امتیازهای کسب شده از فرمهای ارزیابی ( 0تا )100

ردیف

معیارهای ارزیابی کیفی

1

تجربه (سابقه اجرایی)

30

2

حسن سابقه درکارهای قبلی

30

3

توان مالی

20

4

توان فنی و برنامهریزی

20

مجموع امتیاز نهایی = امتیاز توان اجرای کار

9

درصد وزنی معیارها

امتیاز نهایی پس از اعمال درصد وزنی معیارها

فرم شماره -1-4ارزیابی تجربه (بر اساس سوابق قبلی)
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

توضیحات و تذکرات مهم:
 -1اطالعات پیمانهایی که در جداول زیر منعکس میگردد میبایست صرفا در خصوص  5سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهای انجام شده پیش از بازه زمانی یاد شده به هیچ
عنوان مالک امتیازدهی نخواهد بود و تاثیری در ارزیابی نخواهد داشت .بنابراین از ارسال قراردادهای غیرمعتبر و خارج از این مدت اکیدا خودداری نمایید.
 -2م ستندات مرتبد با پیمانها میبای ست حتما ضمیمه فرم گردند؛ در غیر این صورت صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازی داده نخواهد شد .همچنین منح صرا م ستندات و
قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره نموده اید پیوست و ارسال نمایید.
 -3در صورتی که موضو پیمانها با موضو مناقصه مورد نظر کارفرما ،مشابه میباشد به منظور کسب امتیاز باالتر اطالعات پیمانهایی را که دارای باالترین مبلغ می باشند را در جدول درج نمایید.
 -4حداکثر امتیاز در صورتی احراز میگردد که سه کار مشابه توسد پیمانکار اجرا شده باشد و برای کارهای در زمینه مشابه به تناسب نو کار امتیاز کاهش مییابد.
 -5کلیه پیمانهای ارسالی میبایست به صورت خوانا و دارای مهر و امضا طرفین باشند به طوریكه موضوع پیمان ،شماره پیمان ،مشخصات طرفین ،مدت و مبلغ پیمان و مهر و امضای
طرفین به وضوح در پیمان مشخص باشد.
 -6با توجه به لزوم معابقت شرح کار قراردادهای ارائه شده با شرح خدمات موضو مناقصه ،ارسال بخش شرح کار پیمان نیز الزامیست و قید عنوان و موضو کلی پیمان به تنهایی مورد قبول
نمی باشد و تمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه میبایست با اطالعات مندرج در قراردادهای ارسالی یا مفاصا حساب آنها معابقت داشته باشد و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.
 -7در صورت درخواست مناقصه گزار مبنی بر لزوم بررسی صحت اسناد ارسالی ارائه اصل مدارک یا سایر اسناد دیگر از سوی متقاضی الزامی است.
-8نحوه محاسبه امتیازها:
(این جدول توسد مناقصهگزار ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق ،تکمیل میشود).
تعداد (حداکثر  4پیمان)

ردیف

شرح

1

پیمان در رشته مشابه با حجم کاری کمتر ،معادل یا بیشتر از مساحت موضو مناقصه (حداکثر هر پیمان  25امتیاز)

امتیاز کسب شده مناقصهگر پس از بررسی اسناد و مدارک (امتیاز بین  0تا )100
10

فرم شماره -1-4ارزیابی تجریه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-1این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).

 -1موضو پیمان اول
 -3تاریخ انعقاد پیمان
 -5تلفن و فاکس کارفرما
 -6نام و آدرس کارفرما
 -7محل اجرای پیمان
 -8مدت پیمان
 -9مبلغ پیمان (ریال)
 -10وضعیت پیمان
امتیاز محاسبه شده

 -2شماره پیمان
 -4نام کارفرما
تلفن ............................................................................................:فاکس................................................................................................................:

.....................................سال (از تاریخ ...................................................تا تاریخ).................................................
به حروک.............................................................................................................ریال
به عدد ...................................................................ریال

جاری □

اتمام یافته □

(توسد مناقصهگزار تکمیل می شود).

فرم شماره -1-4ارزیابی تجریه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-2این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).

 -11موضو پیمان اول
 -13تاریخ انعقاد پیمان
 -15تلفن و فاکس کارفرما
 -16نام و آدرس کارفرما
 -17محل اجرای پیمان
 -18مدت پیمان
 -19مبلغ پیمان (ریال)
 -20وضعیت پیمان
امتیاز محاسبه شده

 -12شماره پیمان
 -14نام کارفرما
تلفن ............................................................................................:فاکس................................................................................................................:

.....................................سال (از تاریخ ...................................................تا تاریخ).................................................
به حروک.............................................................................................................ریال
به عدد ...................................................................ریال

جاری □

اتمام یافته □

(توسد مناقصهگزار تکمیل می شود).
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فرم شماره -1-4ارزیابی تجریه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-3این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).

 -21موضو پیمان اول
 -23تاریخ انعقاد پیمان
 -25تلفن و فاکس کارفرما
 -26نام و آدرس کارفرما
 -27محل اجرای پیمان
 -28مدت پیمان
 -29مبلغ پیمان (ریال)
 -30وضعیت پیمان
امتیاز محاسبه شده

 -22شماره پیمان
 -24نام کارفرما
تلفن ............................................................................................:فاکس................................................................................................................:

.....................................سال (از تاریخ ...................................................تا تاریخ).................................................
به حروک.............................................................................................................ریال
به عدد ...................................................................ریال

جاری □

اتمام یافته □

(توسد مناقصهگزار تکمیل می شود).

فرم شماره -1-4ارزیابی تجریه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-4این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).

 -31موضو پیمان اول
 -33تاریخ انعقاد پیمان
 -35تلفن و فاکس کارفرما
 -36نام و آدرس کارفرما
 -37محل اجرای پیمان
 -38مدت پیمان
 -39مبلغ پیمان (ریال)
 -40وضعیت پیمان
امتیاز محاسبه شده

 -32شماره پیمان
 -34نام کارفرما
تلفن ............................................................................................:فاکس................................................................................................................:

.....................................سال (از تاریخ ...................................................تا تاریخ).................................................
به حروک.............................................................................................................ریال
به عدد ...................................................................ریال

جاری □

اتمام یافته □

(توسد مناقصهگزار تکمیل می شود).
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فرم شماره -2-4حسن سابقه (بر اساس سوابق کارهای قبلی)
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

توضیحات و تذکرات مهم:
 -1مناقصهگران میبایست بخش الف فرمهای شماره  2را تکمیل و به همراه سایر مدارك مثبته ارائه نمایند.
 -2اطالعات مربوط به پیمانهای جداول صرفا میبایست در خصوص  5سال قبل از انتشار آکهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمانهای انجام شده قبلی مالک امتیازدهی نخواهدبود.
 -3اطالعات مربوط به هر یك از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسد مناقصهگر مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت لزوم پس از اخذ استعالمهای شفاهی و یا کتبی از کارفرمایان قبلی در خصوص
پیمانهای ذکر شده امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد .امتیاز این بخش با توجه به نظرات کارفرمایان قبلی و با تشخیص مناقصهگزار تعیین خواهد شد.
 -4ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی مبنی بر کیفیت کار انجام شده ،کفایت کادر فنی /غیرفنی ضروروی است.
 -5نحوه کیفیت اجرای کار و کفایت کادر فنی /غیرفنی میبایست در گواهی مربوطه در بند فوقالذکر منعکس و به مهر و امضای کارفرمای قبلی رسانده شود.
 -6کلیه اطالعات مندرج توسد مناقصهگر در فرمهای حسن سابقه میبایست به طور دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیری تکمیل گردد .مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز در صورت عدم درج
و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتا عدم دسترسی کمیسیون معامالت مناقصهگزار در اخذ استعالم از کارفرمایان قبلی بر عهده مناقصهگر میباشد.
-7نحوه محاسبه امتیازها:
ردیف

1

تعداد پیمان (حداکثر )4

شرح

پیمان در رشته مشابه با حجم کاری کمتر ،معادل یا بیشتر از مساحت موضو مناقصه (حداکثر هر پیمان  25امتیاز)

امتیاز کسب شده مناقصهگر پس از بررسی اسناد و مدارک (امتیاز بین  0تا )100
تبصره :1مناقصهگر میبایست نسبت به ارسال حسن سوابق قبلی مشابه با موضو مناقصه در حدود معامالت عمده به تعداد  4پیمان اقدام نماید.
تبصره  :2امتیاز تخصیص یافته در رابعه با هر پیمان به تناسب رقم آن پیمان در مناقصه جاری محاسبه میگردد (حداکثر  25امتیاز).
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فرم شماره -2-4ارزیابی حسن سابقه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-1بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
 . -2موضو پیمان

 . -1نام مناقصهگر

 -3شماره پیمان

 . -4مبلغ پیمان

به عدد  ......................................................................................به حروک.................................................................................................................. ........................

 . -5نام و آدرس سازمان کارفرمایی

کارفرما.................................................................................................................................:دستگاه نظارت............................................................................. ..................................................:

 . -6تلفن تماس نماینده مجری طرح /دستگاه نظارت

کارفرما (نماینده مجری طرح).............................................................................................:دستگاه نظارت..................................................................................................................................... ...:

 . -7محل اجرای پیمان
 . -8مدت اولیه پیمان

..................سال (از تاریخ ......................................تا تاریخ)..........................................................

تاریخ اتمام پروژه..................................................................................:

 . -9مبلغ پیمان
این قسمت توسد دانشگاه ازاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود.
کیفیت اجرای کار پیمان (حداکثر  25امتیاز)
نام و نام خانوادگی استعالم شونده:

عالی ( 21-25امتیاز)□

خوب ( 15-20امتیاز)□

متوسد ( 10-14امتیاز)□

ضعیف ( 0-9امتیاز)□

سمت سازمانی:

تاریخ:

امتیاز محاسبه شده:

فرم شماره -2-4ارزیابی حسن سابقه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-2بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
 -10نام مناقصهگر

 -12شماره پیمان

 -11موضو پیمان

 -13مبلغ پیمان

به عدد  ......................................................................................به حروک..................................................................................... .....................................................

 -14نام و آدرس سازمان کارفرمایی

کارفرما.................................................................................................................................:دستگ اه نظارت...............................................................................................................................:

 -15تلفن تماس نماینده مجری طرح /دستگاه نظارت

کارفرما (نماینده مجری طرح) .............................................................................................:دستگاه نظارت........................................................................................................................................:

 -16محل اجرای پیمان
 -17مدت اولیه پیمان

..................سال (از تا ریخ ......................................تا تاریخ)..........................................................

تاریخ اتمام پروژه..................................................................................:

 -18مبلغ پیمان
این قسمت توسد دانشگاه ازاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود.
کیفیت اجرای کار پیمان (حداکثر  25امتیاز)
نام و نام خانوادگی استعالم شونده:

عالی ( 21-25امتیاز)□

خوب ( 15-20امتیاز)□

متوسد ( 10-14امتیاز)□

ضعیف ( 0-9امتیاز)□

سمت سازمانی:

تاریخ:
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امتیاز محاسبه شده:

فرم شماره -2-4ارزیابی حسن سابقه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-3بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
 -19نام مناقصهگر

 -21شماره پیمان

 -20موضو پیمان

 -22مبلغ پیمان

به عدد  ......................................................................................ب ه حروک..........................................................................................................................................

 -23نام و آدرس سازمان کارفرمایی

کارفرما .................................................................................................................................:دستگاه نظارت...............................................................................................................................:

 -24تلفن تماس نماینده مجری طرح /دستگاه نظارت

کارفرما (نماینده م جری طرح) .............................................................................................:دستگاه نظارت........................................................................................................................................:

 -25محل اجرای پیمان
..................سال (از تاریخ ......................................تا تاریخ)..........................................................

 -26مدت اولیه پیمان

تاریخ اتمام پروژه..................................................................................:

 -27مبلغ پیمان
این قسمت توسد دانشگاه ازاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود.
کیفیت اجرای کار پیمان (حداکثر  25امتیاز)
نام و نام خانوادگی استعالم شونده:

عالی ( 21-25امتیاز)□

خوب ( 15-20امتیاز)□

متوسد ( 10-14امتیاز)□

ضعیف ( 0-9امتیاز)□

سمت سازمانی:

تاریخ:

امتیاز محاسبه شده:

فرم شماره -2-4ارزیابی حسن سابقه مناقصهگر (بر اساس سوابق قبلی) -پیمان شماره (-4بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
 -28نام مناقصهگر

 -30شماره پیمان

 -29موضو پیمان

 -31مبلغ پیمان

به عدد  ........................................................ ..............................به حروک..........................................................................................................................................

 -32نام و آدرس سازمان کارفرمایی

کارفرما ................................................................................................................. ................:دستگاه نظارت...............................................................................................................................:

 -33تلفن تماس نماینده مجری طرح /دستگاه نظارت

کارفرما (نماینده مجری طرح) .............................................................................................:دستگاه نظارت........................................................................................................................................:

 -34محل اجرای پیمان
 -35مدت اولیه پیمان

..................سال (از تاریخ ......................................تا تاریخ)..........................................................

تاریخ اتمام پروژه..................................................................................:

 -36مبلغ پیمان
این قسمت توسد دانشگاه ازاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود.
کیفیت اجرای کار پیمان (حداکثر  25امتیاز)
نام و نام خانوادگی استعالم شونده:

عالی ( 21-25امتیاز)□

خوب ( 15-20امتیاز)□

متوسد ( 10-14امتیاز)□

ضعیف ( 0-9امتیاز)□

سمت سازمانی:

تاریخ:
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امتیاز محاسبه شده:

فرم شماره -3-4ارزیابی توان مالی مناقصهگران
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

توضیحات و تذکرات مهم:
 -1حداکثر امتیاز ( 100امتیاز) به پیمانکاری تعلق میگیرد که یکی از شراید زیر را برا ساس مندرجات فرم احراز نماید و در صورت کاهش ،امتیاز به تنا سب ک سر میگردد .بنابراین مناق صهگر میبای ست
صرفا یكی از روشهایی که بیشترین امتیاز را برای وی کسب مینماید انتخاب کند و مستندات مربوب را ضمیه این فرم ارائه نماید .عدم ارائه مستندات به منزله امتیاز صفر
میباشد.
 -2میانگین اعتبار بانکی صادر شده در پنج سال گذشته؛ در صورتی که اعتبار صادر شده تا سقف مبلغ موضو مناقصه و یا بیشتر باشد ،حداکثر امتیاز تعلق میگیرد و سایر به تناسب تغییر میکند.
 -3متوسد گردش بانکی یك سال گذشته؛ در صورتی که گردش مالی تا سقف مبلغ موضو مناقصه و یا بیشتر باشد ،حداکثر امتیاز تعلق میگیرد و سایر به تناسب تغییر میکند.
 -4حداکثر تأئیدیه اعتبار از سوی بانك یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر؛ در صورتی که تائیدیه ارائه شده تا سقف مبلغ موضو مناقصه و یا بیشتر باشد ،حداکثر امتیاز تعلق میگیرد و سایر به تناسب تغییر
میکند.
فرم شماره -3-4ارزیابی توان مالی مناقصهگر (بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
ردیف

روش منتخب پیمانكار

روشهای معیار

میانگین اعتبار بانکی صادر شده در پنج سال گذشته
1

متوسد گردش مالی یك سال گذشته
حداکثر تائیدیه اعتبار از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر

امتیاز کسب شده مناقصهگر پس از بررسی اسناد و مدارك (امتیاز بین  0تا )100
(توسد دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود).

توجه :اگواهی تائید حداکثر اعتبار ،میانگین اعتبار بانکی صادر شده در  5سال گذشته و یا متوسد بانکی یك سال گذشته میبایست به صورت رسمی و با تائید یکی از بانکها یا موسسات مالی معتبر صادر
شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار است و امتیازی تعلق نمیگیرد.
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فرم شماره  -4-4توان فنی و برنامهریزی مناقصهگران
مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

توضیحات و تذکرات مهم:
 -1ارزیابی توان فنی و برنامهریزی پیمانکاران برا ساس حداقل دو معیار معیار محاسبه می شود .یك .داشتن پرسنل با مدارک علمی و سوابقکاری مورد نیاز که براساس جدول مربوط امتیازدهی خواهد شد
که جمعاً  80امتیاز را به خود اخت صاص میدهد .پیمانكار برای این بخش می بای ست نام و مدارك افراد درخوا ست شده برای پروژه به ان ضمام مدارك و م ستندات سایر
کارکنان کلیدی و عوامل هیات مدیره را منضم به این جدول ارائه نماید .دو .ارائه اطالعات و مستندات الزم در خصوص هر پروژه خاتمه یافته تا تحویل موقت بدون تأخیر غیرمجاز طبق
جدول (حداکثر  20امتیاز) و در صورتی احراز میگردد که در سوابق سه سال گذ شته پیمانكار ،حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیر مجاز وجود دا شته با شد .این امتیاز در صورتی
به پیمانكار تعلق میگیرد که مناقصهگر مستنداتی منوب به این موضوع ارائه نماید.
فرم شماره -4-4ارزیابی توان فنی و برنامهریزی مناقصهگر (بخش اول این جدول توسد مناقصهگر تکمیل میشود).
ردیف

عنوان

تعداد (نفر)

امتیاز

1

مهندس معماری با سابقه بیش از  10سال

1

10

2

مهندس عمران با تخصص اجرای سازه های بتنی با سابقه بیش از  15سال

1

15

3

تکنسین کارگاهی دارای سابقه مفید کارگاهی بیش از  15سال

1

15

4

مهندس عمران یا صنایع دارای تخصص کنترل پروژژه

1

10

5

مهندسی مکانیك با سابقه بیش از  10سال در طراحی هیدرومکانیکال

1

10

6

مهندسی برق با سابقه بیش از  10سال در طراحی الکتریکال

1

10

7

سایر کارکنان کلیدی مناقصهگر و عوامل هیات مدیره

-

10

8

تاخیرات غیر مجاز در پروژهها

-

20

امتیاز کسب شده مناقصهگر پس از بررسی اسناد و مدارك (امتیاز بین  0تا )100
(توسد دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق تکمیل میشود).
17

امتیاز کسب شده

فرم شماره  :2-3اظهارنامه تائید صحت مستندات ارائه شده
...

مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

پیرو دعوتنامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق در مورد پروژه احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شرق ،اینجانب .........................................مدیر عامل /نماینده مجاز شرکت .....................................
با آگاهی کامل از معالب مندرج در اسناد حاضر ارزیابی کیفی و قوانین و ضوابد دانشگاه آزاد اسالمی ،تایید می
نمایم اطالعات ارائه شده در این اظهارنامه و مدارک منضم به آن صحیح است و مسئولیت معالب ارائه شده بر
عهده اینجانب میباشد.
همچنین چنانچه هرگاه در فرایند پروژه خالک موارد اعالم شده به اثبات بر سد ،اعاده حق برای مناق صهگزار به
هر نحو مقتضرری محفوم اسررت و با امضررای این تعهدنامه ،حق هر گونه اعترار را در این باره از خود سررلب
مینمایم و مکلف به جبران خسارتهای وارده به کارفرما میباشم.
نام و نام خانوادگی:
مهر و امضای مجاز و تعهدآور شرکت:
تاریخ:
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اظهارنظر کمیسیون معامالت در خصوص نتیجه ارزیابی مناقصهگر
...

مربوب به پروژه :احداث استخر ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

تاریخ بررسی:
□کامل است

مدارك و مستندات مناقصهگر

□ ناقص است

توضیحات:

امتیاز کل مناقصه گر:
نتیجه

حداقل امتیاز جهت تشخیص صالحیت:
□رد

□ قبول

نام و نام خانوادگی و امضا بررسی کنندگان:
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