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الف -كليات
عالوه بر مراتبي كه در فراخوان استعالم ارزيابي اين طرح ذكر شده است شرايط مشروحه ذيل نيز به استناد
تصويبنامه شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/07/16و اصالحيه شماره /22225ت37194هـ مورخ
 86/2/17هيات وزيران در ارزيابي كيفي مناقصه گران مورد عمل قرارخواهد گرفت.
توان اجراي كار مناقصه گران داوطلب پس از دريافت اطالعات عمومي و بررسي هاي الزم و با توجه به
امتيازات حاصله براساس معيارهاي ارائه شده در اسناد ،تعيين مي شود.
اطالعات عمومي طرح كه جهت تكميل اسناد ارزيابي در اختيار مناقصه گران قرار مي گيرد به شرح زير
ميباشد:
 گزارش شناخت طرح معيارهاي ارزيابي وضريب وزني معيارها جداول ارزيابيپيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irدريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات
ارزيابي كيفي تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فوق درج نمايند .منظور از اسناد ارزيابي ،تمام
اسناد و مدارك مشروحه در بند ( )2ميباشد.
در صورتي كه مناقصه گر به هر عنوان پس از دريافت اسناد ارزيابي ،از تكميل و تحويل آن انصراف حاصل
نمايد بايد موضوع را قبل از پايان مهلت ارسال اسناد مندرج در بند ( )3به شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
اطالع دهد.
برآورد اوليه كار  33.159.660.540 :ريال تهيه شده براساس فهارس بهاي ابنيه سال 1398
مدت انجام عمليات اجرايي 18 :ماه
اعتبار طرح :از اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طريق اسناد اعتباري شامل اوراق
مشاركت و اسناد خزانه اسالمي
هيات ارزيابي ،اسناد ارزيابي توان اجراي كار را پس از محاسبه امتيازات مناقصه گراني كه اسناد ارزيابي
توان اجراي كار را در مهلت مقرر تحويل داده اند ،بررسي نموده و مناقصه گراني كه حداقل  % 65امتياز كل را
كسب نموده باشند ،اسناد مناقصه آنها باز و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اسناد ارزيابي بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه ،عيب ،نقص و قلم
خوردگي نداشته باشد .در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك ارزيابي يا ارائه مدارك مشروط ومبهم،
آن اسناد مردود است و عينا به مناقصهگر مسترد مي گردد .نام اين مناقصه گران به معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي جهت اقدامات بعدي اعالم ميشود.
تصويب نامه شماره /84136ت 33560هـ مورخ  85/07/16و اصالحيه شماره /22225ت37194هـ مورخ
 86/2/17هيات وزيران به اين اسناد منضم شده تلقي ميگردد.
ارزيابي كيفي مناقصهگران به روش وزني ميباشد .در اين روش مجموع ضريب وزني معيارها معادل صد در
صد ميباشد و هر مناقصهگر در ازاي هر معيار ،امتيازي بين صفر تا صد كسب ميكند .امتياز كل هر مناقصهگر،
معادل مجموع حاصلضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط ميباشد.
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تذكر خيلي مهم:
الف-ارائه مدارك خواسته شده در جداول ارزيابي جهت اخذ امتياز ضروري ميباشد.
ب-كليه اطالعات ارائه شده و نيز صفحات ارزيابي ميبايست به مهر و امضاي مجاز شركت رسيده باشد.
ج-مدارك فاقد مهر و امضاي مجاز و مدارك ارائه شده بدون ارائه مستندات الزم پذيرفته نخواهد شد.
د  -ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاران الزامي است.
ه  -مدارك حقوقي شركت شامل آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهاي مجاز الزامي است.
و  -فقط مدارك خواسته شده و در محلهاي مشخص شده ارائه گردد.
ز -تكميل مدارك در جداول ارزيابي بخش (د) صورت گيرد و در صورت تايپ .دقيقاً مطابق جداول ارزيابي
بخش (د) باشد و در غير اينصورت اسناد پذيرفته نخواهد شد.
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ب -گزارش شناخت طرح
 -1محل وموقعيت محدوده طرح

محل اجراي طرح شهر بندرعباس مي باشد.
 -2راههاي دسترسي به محل پروژه

دسترسي به محل پروژه از طريق معابر شهري بندرعباس مي باشد.
 -3مشخصات طرح

ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه
 -4اهداف طرح

ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه
 -5كارهاي اصلي

ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه
 -6سازمان كارفرمايي

كارفرما  :شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
دستگاه نظارت  :معاونت مهندسي و توسعه
 - 7روش و ترتيبات مالي پروژه

از اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طريق اسناد اعتباري شـامل اوراق مشـاركت و اسـناد خزانـه
اسالمي
 - 8روش و دستورالعمل و استانداردهاي اجرائي

 .1مطالعات راهبردي استقرار سيستم اسكادا و مركز ملي پايش آب و فاضالب كشور
 .2آئين نامه بتن ايران (آبا)
 .3نشريات  303 ،101و  55معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
 .4قانون كار  ،آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امـور اجتمـاعي ،اسـتانداردهاي كميتـه
فني بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشـكي  ،مقـررات حفـاظتي حفـر ااههـاي
دستي مصوب شوراي عالي حفاظت و ....
-9برنامه زماني كل پروژه :

برنامه زماني كل پروژه برابر  18ماه مي باشد.
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ج -معيارهاي ارزيابي پيمانكار
جدول ضريب وزني معيارهاي ارجاع كار به پيمانكار و امتياز هر معيار
ضريب
وزني

امتياز

1

سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار در  5سال گذشته

30

100

2

حسن سابقه در كارهاي قبلي

15

100

3

توان مالي در  5سال گذشته

20

100

4

توان تجهيزاتي

15

100

5

توان فني و برنامه ريزي

10

100

6

بومي بودن

10

100

معيار ارجاع كار

رديف

100

جمع
پيمانكار ميبايست حداقل  % 65امتياز كل را كسب نمايد.

𝑖𝑏 ∑𝑖1 𝑎𝑖.
= 𝑡 )وزني ميانگين( كل امتياز
𝑖𝑎 ∑𝑖1
امتياز كل = t
مجموع حاصل ضرب وزني = ai
امتياز كسب شده براي هر معيار = bi
تعداد معيارهاي ارزشيابي = i
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مباني تعيين امتياز معيارهاي ارجاع كار
-1سابقه اجرايي كار در رشته و زمينه كار در  5سال گذشته:
 -1-1معيار ارزيابي :

رديف
1

شرح
انجام عمليات مشابه پروژه از لحاظ نوع ،حجم و مبلغ پروژه
جمع

تعداد كار

امتياز

4

هركار  25امتياز
100

تذكر:
-1اجراي كارهاي مرتبط با پروژه از لحاظ نوع ،حجم و مبلغ پروژه با تشخيص كميسيون ارزيابي به تعداد هـر دو
كار معادل يك كار و حداكثر تا سقف  50امتيازمورد تائيد خواهد بود.
 -2درصورت اجراي كارهاي قابل مقايسه با پروژه ،امتياز مربوطه محاسبه و معادل سازي خواهد گرديد .
 -2- 1مدارك و مستندات الزم:

 فتوكپي پيمانهاي منعقده (صرفاصفحاتي كه نشان دهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)كپي صورت جلسات تحويل زمين و تحويل موقت وقطعي براي كارهاي اجرا شده -فتوكپي آخرين صورت وضعيت تاييد شده كارفرما
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 - 2حسن سابقه در كارهاي مشابه قبلي :
 -2-1معيار ارزيابي:

ارزيابي بر مبناي حسن اجراي پروژههاي مشابه در  5سال گذشته با استفاده از تائيديه كارفرمايان ذيـربط مبنـي
بر حسن اجراي كار (از جمله رضايت نامه ،تشويق نامه ،تقديرنامه و  ) . . .با ذكر مبلـغ پيمـان و مـرتبط بـا بنـد
شماره  1خواهد بود.
رديف

1

حداقل مورد نياز

شرح

هر رضايت نامه يا
تشــويق نامــه يــا
حسن انجام كار در كارهاي مشـابه انجـام شـده در تائيديه هاي انجام
كارهاي مهندسـي
پنج سال گذشته و مرتبط با بند شماره 1
ارزش حــداكثر 20
امتياز
جمع

امتياز

100

100

 -2- 2مدارك و مستندات الزم:

تائيديههاي صادره از سوي كارفرمايان ذيربط مبني بر حسن اجراي كار در خصوص كار مرتبط با ذكر مبلغ پيمان
مطابق جدول زير:
رديف

سمت مقام تاييد كننده

1
2
3
4

مديرعامل يا مدير كل دستگاه هاي دولتي
معاونين دستگاه هاي دولتي
مديران دستگاه هاي دولتي و مجري طرح
مشاورين و شركت هاي غير دولتي
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امتيــاز بــه ازاي رضــايت
نامه يا تشويق نامه
20
15
10
5

دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 - 3توان مالي:
 -3-1معيار ارزيابي:

رديف
1
2
3
4

مقدار

شرح

پنجاه برابر ميزان ماليـات متوسـط سـاليانه مساوي يا بيشـتر از مبلـغ
برآورد مناقصه
پرداخت شده
هفتاد برابر بيمه تامين اجتمـاعي پرداخـت مساوي يا بيشـتر از مبلـغ
برآورد مناقصه
شده
مساوي يا بيشـتر از مبلـغ
سه برابر درآمد ناخالص ساليانه
برآورد مناقصه
مساوي يا بيشـتر از مبلـغ
پنج برابر داراييهاي ثابت شركت
برآورد مناقصه
جمع

امتياز
100
100
100
100
100

تذكر :در صورتيكه باالترين عدد محاسبه شده مبالغ فوق كمتـر از مبلـغ مناقصـه باشـد امتيـاز مـالي بـه
تناسب كاهش مييابد.
 -2- 3مدارك و مستندات الزم:

يكي از موارد زير(مربوط به  5سال گذشته) كه باالترين رقم را دارا مي باشد ارائه گردد:
الف-اظهار نامه مالياتي پنج سال گذشته
ب-مبالغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده پنج سال گذشته
ج -صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت تائيد شده كارفرما طي پنج سال گذشته
د-داراييهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يـا دفـاتر قـانوني طـي پـنج سـال
گذشته
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 - 4توان تجهيزاتي :
 -4-1معيار ارزيابي:

به پيمانكاران براساس تجهيزات و ماشين آالت اختصاص يافته مطابق جدول زير امتياز تعلق خواهد گرفت.
حداقل مورد نياز

امتياز

نام ماشين آالت

رديف
1

غلتك ارخ الستيكي

يك دستگاه

8

2

لودر

يك دستگاه

6

3

غلتك  120تني

يك دستگاه

8

4

غلتك  10تني ويبره دار

يك دستگاه

8

5

تراكتور

يك دستگاه

2

6

كمپرسي خاور

يك دستگاه

4

7

فينيشر

يك دستگاه

6

8

دامپر

يك دستگاه

3

9

كمپكتور صفحه اي

دو دستگاه

4

10

ويبراتور و كمپرسور دستي

هر كدام يك دستگاه

4

11

كمپرسي  10تن

سه دستگاه

15

12

تانكر آب  12000ليتري

يك دستگاه

8

13

گريدر

يك دستگاه

5

14

ماشين قير پاش

يك دستگاه

5

15

وانت و سواري

هر كدام يك دستگاه

2

16

بتن ساز با ظرفيت  250ليتر

يك دستگاه

4

17

دستگاه برش آسفالت

يك دستگاه

4

18

تجهيزات ايمني كار

به تعداد الزم

4
100

جمع كل

تذكر  :به ماشين آالت استيجاري با ارائه اصل موافقت نامه معتبر  50درصد امتياز مربوطه تعلـق خواهـد
گرفت.
 -2- 4مدارك و مستندات الزم:

 -ارائه رونوشت مصدق سند مالكيت ماشينآالت و يا اصل موافقتنامه اجاره ماشينآالت الزامي است.
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 - 5توان فني و برنامه ريزي :
 -5-1كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه :
 -1-1- 5معيار ارزيابي:

1

سرپرست كارگاه

ليسانس عمران

10

1

23

2

مهندس اجرايي

ليسانس عمران

5

1

16

3

مهندس دفتر فني

ليسانس عمران

3

1

14

4

تكنسين اجرايي

فوق ديپلم عمران

5

1

6

5

نقشه بردار

فوق ديپلم نقشه برداري

5

1

6

رديف

مدرك و رشته تحصيلي

سابقه كار
(سال)

تعداد

امتياز

سمت

65

جمع
 -2-1- 5مدارك و مستندات الزم:

 ارائه مدارك تحصيلي و سوابق كاري جهت ارزيابي ضروري است. پيمانكاران جهت اخذ امتياز اين بخش مي بايست ليست بيمه رد شده در سال جـاري كـادر فنـي خـود را ارائـهدهند .در صورت عدم ارائه ليست بيمه ،امتياز اين بخش محاسبه نمي گردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

-2- 5توان برنامهريزي و كنترل پروژه به همراه نمودار سازماني :
 -1-2- 5معيار ارزيابي:

رديف
1
2
3

شرح
توان برنامه ريزي(داشتن حداقل دو پروژه بدون تاخير غير
مجاز مرتبط با موضوع پروژه تا تحويل موقت طي  5سال
گذشته)
نمودار سازماني شركت (ارتباطات مستقل و سريع در نمودار
سازماني شركت يا مشاركت)
داشتن واحد كنترل پروژه ،واحد كنترل كيفيت مصالح در
نمودار سازماني كارگاه

4

سوابق كاري هيئت مديره
جمع

امتياز
21
3.5
7
3.5
35

در رديف  (1توان برنامه ريزي) با داشتن دو پروژه بدون تاخيرغيرمجاز مرتبط با موضوع پروژه تا تحويل موقت
طي  5سال گذشته امتياز كامل رديف تعلق مي گيرد .به ازاي هر  10درصد انحراف از برنامه زمانبندي  10امتياز
كسر ميگردد.
 -2-2- 5مدارك و مستندات الزم:

مستندات هر يك از موارد فوق بشرح زير ميباشد:
 رونوشت گواهي تحويل موقت ،ابالغيه تاخيرات پيمانكار از سوي كارفرماي مربوطه و رونوشت موافقتنامهمربوطه براي هر يك از پروژههاي موردنظر.
 نمودار سازماني تشكيالت دفتر مركزي و كارگاه ،نشاندهنده گردش كار ،نحوه ارتباطات و فعاليت دفترمركزي و كارگاه شامل مديريت ،مهندسي ،نگهداري تجهيزات و خريد كاال و .....
 كپي گواهينامههاي مديريت كيفيت معتبر. -رونوشت مصدق گواهي تكميل كار بههمراه رونوشت موافقتنامه مربوطه براي هر يك از پروژههاي موردنظر.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 - 6بومي بودن:
 -7-1معيار ارزيابي:

رديف
1
2
3
4

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

شرح

امتياز

بومي با  2كار در استان
بومي با  2كار در استان ديگر
غير بومي با  2كار استان
غير بومي با  2كار استان همجوار

100
80
60
40

11-1

دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

د-جداول ارزيابي
اظهارنامه ارزيابي توان اجراي كار

پيرو فراخوان شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به شماره  . . . . . . . . . . . . .مورخ  . . . . . . . . . . . .در
مورد ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه،
اينجانب مدير عامل/نماينده مجاز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شركت  /مشاركت . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .با آگاهي كامل از ضوابط "آييننامه ارزيابي كيفي مناقصهگران" .تاييد مينمايم .اطالعات ارائه
شده در اين اظهارنامه و مدارك منضم به آن .صحيح است.
هرگاه خالف موارد اعالم شده به اثبات برسد ،پس از گزارش دستگاه اجرايي .دفتر امور مشاوران و پيمانكاران
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي .ميتواند نسبت به هرگونه جريمه يا محروميت اقدام كند و با امضاي اين
تعهدنامه .حق هرگونه اعتراض را در اين باره از خود سلب ميكنم.

 ......................................شركت  /مشاركت :
امضا :
تاريخ:

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

اطالعات كلي
نام شركت :

محل ثبت :

شماره ثبت :

تاريخ ثبت :

سرمايه ثبت شده:

سرمايه پرداخت شده :

موضوع فعاليت شركت ( طبق اساسنامه ):
شماره و تاريخ آخرين گواهي احراز صالحيت:
رشته و تخصص و آخرين پايه اكتسابي بر اساس آخرين گواهي احراز صالحيت :
ظرفيت مجاز باقيمانده از نظر ريالي و تعداد كار در رشته موضوع كار:
نشاني قانوني شركت :
كد پستي ،شماره تلفن و شماره نمابر:
مشخصات اعضاي هيات مديره و ساير سهامداران:
رديف

سمت

1

مدير عامل

2

رئيس هيئت مديره

3

نائب رئيس هيئت
مديره

4

عضو هيئت مديره

5

عضو هيئت مديره

نام و
نام خانوادگي

مدرك و
رشته
تحصيلي

تاريخ
اخذ مدرك
تحصيلي

درصد تاريخ ورود به
شركت
سهام

 -1يك نسخه از اساسنامه و روزنامه رسمي مربوط به تاسيس شركت و تغييرات بعدي ضميمه گردد.
 -2فتوكپي آخرين گواهينامه و امتيازبندي احراز صالحيت ضميمه گردد.
 -3فتوووكپي آخوورين موودرك تحصوويلي اعضوواي هيووات مووديره و سوواير سووهامداران ضووميمه گووردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 - 1سابقه اجراي كار در رشته و زمينه كار در  5سال گذشته:

موضوع پيمان



مبلغ پيمان
به ريال

تاريخ
شروع
طبق
قرارداد

تاريخ
خاتمه
طبق
قرارداد

درصد
پيشرفت

تاريخ
تحويل
موقت

نام كارفرما

نام مشاور

ارايه فتوكپي پيمانهاي منعقده به انضمام صورتجلسه تحويل زمين و تحويل موقت يا

قطعي براي ارزشيابي ضروري مي باشد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 -2حسن سابقه در كارهاي قبلي:
-2-1امتيازهوواي ارزشوويابي دوره اي مراجووع معتبرموضوووع تبصووره موواده()10تصووويب نامووه
شماره48013ت23251ه مورخ1381/12/11

سال ارزيابي



شاخص ارزيابي

مدارك و مستندات مربوطه پيوست شود

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

-2-2تاييديههاي اخذ شده طي  5سال گذشته

رديف

موضوع پيمان

مبلغ پيمان
به ميليون ريال

نام كارفرما

مقام مطلع
كارفرما

نام
مهندس
مشاور

نوع تاييديه صادر
شده (تقديرنامه.
گواهينامه .رضايت
نامه .تاييديههاي
انجام مهندسي ارزش
و)...

 فتوكپي پيمانهاي منعقده به انضمام تاييديههاي صادره ارائه گردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

مرجع
صادر
كننده

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 -3توان مالي:
مناقصه گر يكي از موارد زير را ارائه نمايد:

الف-پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه يا هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت
شده
ب-سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت
ج-پنج برابر داراييهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني
د-تائيد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
رديف

1
2
3
4

شرح

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اهارم

سال پنجم

ميزان ماليات متوسط
ساليانه پرداخت شده
ميزان بيمه تامين
اجتماعي پرداخت شده
ميزان درآمد ناخالص
ساليانه
ميزان داراييهاي
ثابت شركت

 مدارك ومستندات الزم شامل رونوشت مصدق اظهارنامه هاي مالياتي  ،رونوشت مصدق
صورت وضعيتهاي موقت و قطعي ،رونوشت مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي  ،طي  5سال گذشته
حسب مورد ارائه گردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

-4 توان تجهيزاتي :


رديف

ماشينآالت تمليكي:

ماشين آالت و
تجهيزات

كارخانه سازنده

مدل

سال
ساخت

ظرفيت و
توان

تعداد

مالحظات

 رونوشت مصدق اسناد مالكيت ( ماشوين آالت و تجهيوزات) بوراي ماشوين آالت تمليكوي
ضميمه اين فرم گردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 ماشينآالت استيجاري:

رديف

ماشين آالت و
تجهيزات

كارخانه سازنده

مدل

سال
ساخت

ظرفيت و
توان

تعداد

مالحظات

 براي ماشين آالت استيجاري اصل موافقتنامههاي مربوطه ارائه گردد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

 -5توان فني و برنامهريزي:
 -5-1كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه :

نام و نام خانوادگي

سمت و
مسئوليت در
كارهاي
اجرايي

مدرك و رشته
تحصيلي

سال اخذ
مدرك

سابقه كاري
خارج از
شركت

سابقه كاري
داخل شركت

 ارائه مدارك تحصيلي و سوابق كاري جهت ارزيابي ضروري است.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان
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دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

-5-2توان برنامهريزي و كنترل پروژه به همراه نمودار سازماني:
-1 -5-2-1نمودار سازماني تشكيالت دفتر مركزي و كارگاه ارائه شود.
-5-2-1-2كپي گواهينامه هاي مديريت كيفيت ارائه گردد.
 -4-1-2-5خالصه سوابق كاري اعضاي هيئت مديره :

نام و نام
خانوادگي

تاريخ شروع

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

سمت

تاريخ خاتمه

21-1

نوع فعاليت كاري

نام كارفرما

دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

-5-2-1-5پيمانهاي خاتمه يافته بدون تاخير غيرمجاز:

موضوع پيمان



مبلغ پيمان
به ريال

تاريخ
شروع
طبق
قرارداد

تاريخ
خاتمه
طبق
قرارداد

تاريخ
تحويل
موقت

نام
كارفرما

نام مشاور

ارايه فتوكپي پيمانهاي منعقده به انضمام صورتجلسه تحويول زموين و تحويول موقوت يوا

قطعي و نيز صورتجلسه تاخيرات براي ارزشيابي ضروري مي باشد.

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

22-1

دفتر فني و خدمات مهندسي

عنوان پروژه :ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده در سطح شهر بندرعباس و حومه

فرم خود اظهاري اعالم كارهاي دردست اجرا و ظرفيت آماده به كار

مطابق ماده  23آييننامه مستندسازي در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ،امضاء كننده زير متعهد ميگردد در
تاريخ  / /براي مشاركت در مناقصه ترميم نوار حفاري شبكه جمعآوري فاضالب پراكنده
در سطح شهر بندرعباس و حومه كارهاي دردست اجرا و يا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح
زير ميباشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز دردست اجرا،
ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

رديف نام پروژه

رشوووته نام دستگاه اجرايي مبلووووو
كار

قرارداد

طرف قرارداد

مبلوووووو

ظرفيووت

كوووواركرد پايووه در مانده ظرفيت
قرارداد

رشته

انانچه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ظرفيت آماده به كار مذكور را تائيـد ننمايـد ،مسـئوليت تـاخير در
اجراي پروژه به عهده پيمانكار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسـيدگي بـه تخلفـات ناشـي از عـدم رعايـت
ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار ميگردد.

تاريخ

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

امضاء مجاز و تعهدآور

23-1

دفتر فني و خدمات مهندسي

