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 شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکیم مس

 

سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مقاوم

 سازی و حصارکشیهای جنبی ، محوطهمس به همراه ساختمان

 

 کیفيي باسناد ارزيا
 

 شامل :

  گزارش شناخت پروژه –     اولخش ب 
 ي بشرايط ارزيا –خش دوم     ب 
  يبمعیارهاي ارزيا –خش سوم     ب 
  نحوه تكمیل و ارائه فرمهاي اطالعاتي –خش چهارم  ب 
  فرمها و جداول اطالعاتي –  خش پنجم  ب 

   وستها یپ –  خش ششم  ب 
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 مشخصات کلي پروژه

  

سازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس به مقاوم: عنوان پروژه 

 سازی و حصارکشیهای جنبی ، محوطههمراه ساختمان
 شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکیم مسکارفرما: 

 
 

 شرح کلی پروژه :  -1

سازی و های جنبی ، محوطهسازی اسکلت و تکمیل ساختمان اصلی کلینیک چند منظوره حکیم مس به همراه ساختمانمقاوم

 .حصارکشی

منضم به پیمان ابالغی و کلیه ضوابط مربوطه مندرج در نشريات  مهندسین مشاور و مشخصات فنی یهای مصوب و ابالغمطابق با نقشه

 کشور. بودجهبرنامه و سازمان و بخشنامه های 

 

 مین اعتبار پروژه : أت -2

  صورت می پذيرد. عمرانیغیراعتبارات  محلاعتبار پروژه از مین أت

 درصد ( 15 به میزان ) . گیردبه اين پیمان پیش پرداخت تعلق می

 

 پروژه :  برآورد -3

  1‘350‘922‘944‘263 صورت تقريبی در حدودبه سازمان برنامه و بودجه کشور  1400مبلغ برآورد پروژه براساس فهارس بهای پايه سال 

می باشد.  (ريال و پنجاه میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و دويست و شصت و سه هزار و سیصد ريال )

مورخ  1232579/96و نیز  13/07/1394مورخ  158764/94های بوده و انتخاب پیمانکاران بر مبنای بخشنامه  فهرست بهايیقرارداد از نوع 

مورخ  1088/102-842/54بوده و مالک پرداخت به پیمانکاران بر مبنای بخشنامه   19/08/1387مورخ  76574/100و  31/03/1396

  .باشدمی تعديل آحاد بها دارایاين قرارداد  . باشدمی  03/03/1378

 

 

 

 

 



 
 

 بخش دوم

 

  شرايط ارزيابی
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 مهندسین مشاور مهرزا: مشاور

 

 

 



  شرايط ارزيابي
 

مندرج به ترتیب بندهای  فايل قالب يکداوطلب مشااارکت در ارزيابی بايد اسااناد و مدارک خود را در  -1

 گذاری گردد.ربا "ارزيابی کیفی"در سامانه ستاد در قالب پاکت تنظیم و در موعد مقرر  در ذيل

پیشگفته  فايلاست که در داخل  3منظور از اسناد و مدارک ارزيابی تمام اسناد و مدارک مشروح در بند  -2

 قرارداده می شوند.

 اسناد و مدارک تسلیم شده از سوی پیمانکار شامل دو قسمت است : -3

 قسمت يکم : -3-1

صه        ستگاه مناق ست که از طرف د سناد و مدارکی ا شامل ا سمت از پاکت  شرکت اين ق گزار در اختیار 

کنندگان قرارداده شااده و بايد بدون درج هیوگونه مطلب و عددی به مهر و امضااای مجاز پیمانکار شاارکت 

 کننده برسد و مشتمل بر موارد زير است :

 کیفیزيابی اصل اسناد ار -3-1-1

ضمايم و مدارکی که بعداً -3-1-2 شد . )از قبیل  هر نوع  شده با سال  شاور ار از طرف کارفرما و مهندس م

 هرگونه تغییرات در بخشی از اسناد ارزيابی و غیره(

 قسمت دوم : -3-2

يکم  اين قسمت از پاکت شامل مدارکی است که شرکت کننده تهیه خواهد کرد و بايد همراه با قسمت      

 در پاکت قرارداده شود و مشتمل بر موارد زير است : 

 و کد احراز صالحیت معتبر گواهینامه احراز صالحیت  -3-2-1

 امتیاز صالحیت بر اساس آخرين محاسبه رتبه بندی و احراز صالحیت  -3-2-2

 فرم خود اظهاری تکمیل شده )به طور صحیح و کامل( -3-2-3

به صااورت خواسااته شااده و منضاام به اسااناد  اطالعات امتیاز آور مربوط به معیارهای ارجاع کار، -3-2-4

 ارزيابی 

 های تکمیل شده توسط پیمانکارجداول و فرم -3-2-5

در مجلد نهايی پس از فرم های مربوطه به تفکیک مسااتندات مربوط به فرمها و اطالعات ارا ه شااده  -3-2-6

 ارا ه شود.

، حذف و يا قراردادن شرط در آن را بدون تغییر 3شرکت کننده بايد تمام اسناد و مدارک مذکور در بند  -4

گزار تساالیم نمايد. اوراو و مدارکی که فاقد مهر و تنظیم، تکمیل و مهر و امضااا نموده و به دسااتگاه مناقصااه

شند ، ضای مجاز پیمانکار با اگر اين فقدان در مدارک مربوط  یب،گردند . به اين ترتکان لم يکن تلقی میام

وی به کلی از دور ارزيابی خارج و چنانوه در ساااير مدارک )امتیازآور(  به احراز صااالحیت پیمانکار باشااد،

باشد، امتیاز مربوط حذف خواهد شد. در صورت وجود خدشه، نقص يا قلم خوردگی در اسناد يا ارا ه آنها 



به  رايط تعیین شده در اسناد ارزيابی، آن مدارک مردود است و عیناًمبهم  و برخالف ش به صورت مشروط،

شود. نام اين پیمانکاران به  سترد می  شورشرکت کننده م شود تا  سازمان مديريت و برنامه ريزی ک اعالم می 

 اقدام الزم در مورد آنان به عمل آيد. 

داشته باشد، بايد مراتب را کتبی به مهندس  هر يک از پیمانکاران که نسبت به مفهوم اسناد ارزيابی ابهامی -5

 مشاور اطالع دهد و تقاضای توضیح کتبی نمايد. 

هرگونه توضاایح يا تجديد نظر يا حذف و اضااافه نمودن اسااناد و مدارک ارزيابی و نحوه تغییر و تساالیم  -6

 د. کتبی از سوی مهندس مشاور اعالم و جزو اسناد و مدارک ارزيابی منظور خواهد ش آنها،

گزار حق تغییر، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم مدارک مناقصه -7

صورتی  برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آيد، شود و در  مراتب به پیمانکاران ابالغ می 

حق دارد تقاضااای اسااترداد آن را  شاارکت کننده که مدارکی قبل از ابالغ مراتب مزبور تساالیم شااده باشااد،

 بنمايد. 

  ضوابط صورت خواهد پذيرفت.پیمانکاران شرکت کننده، بر اساس کیفی ارزيابی  -8

شن -9 صفحه با شماره  ست دارای  صفحات می باي سناد در قالب يک فايل  و دتمامی  در قالب  PDFکلیه ا

صورت عدم رعايت موارد فوو اسناد و مدارک . در در سامانه ستاد بارگذاری گردند "ارزيابی کیفی"پاکت 

 مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.

در صورت احراز عدم صحت اطالعات ارا ه شده توسط متقاضی )حتی يک مورد( هیات ارزيابی مجاز -10

 به حذف مقاضی در مناقصه می باشد.

نمايد مساالول و متعهد اساات. وی  می پیمانکار نساابت به مواردی که در جداول اطالعاتی درج و ارا ه -11

شده )به عنوان حداقل سلولیت وی در تموظف به تامین موارد مندرج در جداول ياد  ست. اما اين م مین أها( ا

 کاهد.نیازهای مازاد بر آنوه در جداول آمده، در طول اجرای پروژه را نمی
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سازي اسكلت و تكمیل ساختمان اصلي کلینیک چند منظوره حكیم مس به همراه مقاوم
 سازي و حصارکشيهاي جنبي ، محوطهساختمان

 ........................................ شرکت:
 

 معیارهاي ارجاع کار رديف
 امتیاز کسب شده

(100 – 0  )ib 

 ضريب وزني

 iaمعیار  

ib×ia 

 

  35  ("يک"فرم ) اجرائيسابقه  1

2 
توان فني و برنامه 

 ريزي

 کفايت کارکنان کلیدي

 ("الف -دو")فرم 
 10  

توان برنامه ريزي و 

 فرم ) کنترل پروژه
 ("ب -دو

 10  

فرم  ) توان مديريتي

 ("پ -دو"
 10  

  10  ("سه"فرم ) توان تجهیزاتي 3

  5  ("چهار")فرم  حسن سابقه در کارهاي قبلي 4

  20  ("پنج")فرم  توان مالي 5

 

=



ai

biai.
 متیاز کل استخراجا =

 نماينده کار فرما                                                                   

 مي باشد. 70 بازگشايي پاکات قیمتحداقل امتیاز کل جهت  -

فوق  را همراه با مدارک مستند  پنج گانهپیمانكار مي بايست کلیه فرم ها و جداول مربوط به معیار هاي  -

 نمايد.  در سامانه ستاد بارگذاريمهر و امضا و 

امتیاز کل  %70و پیمانكار مي بايست حداقل  مي باشد الزامي 1% امتیاز از رديف 50حداقل کسب  -

 جدول فوق را کسب نمايد.

 

 

 

شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی  کارفرما:

 حکیم مس

 

 فرم ارزيابی کیفی پیمانکار

 مشاور :  

 مشاور مهرزامهندسین  

 



 

 

 بخش چهارم

 
 نحوه تکمیل و ارائه فرمهای اطالعاتی
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شرکت ست فرمهای اطالعاتی  پیمانکار جهت  شده در ق سته  صورت خوا در ارزيابی توان اجرای کار بايد اطالعات مورد نیاز را به 

 تنظیم نمايد. 

نمايد. همونین پیمانکار  تفکیک شده و فايل اسکن شده در سامانه ستاد بارگذاریپیمانکار بايد مستندات خواسته شده را به صورت 

در دسترس داشته باشد و در صورت  ه ای را که ارا ه آنها همراه اسناد ارزيابی خواسته نشده است،بايد ساير مستندات و مدارک مثبت

 تسلیم کند.  کمیتهساعت از زمان درخواست، آنها را به  24ظرف  ،کمیته فنی بازرگانینیاز 

آن همراه با تصاااوير آخرين گواهینامه  فرم خوداظهاری قرارگرفته که تکمیل و ارا ه قبل از فرمهای مربوط به معیارهای ارزيابی،

 احراز صالحیت پیمانکار الزامی و پیش نیاز ارزيابی است. 

اطالعات مورد نظر بر اساااس معیارهای تعیین شااده برای ارجاع کار تنظیم گرديده که فهرساات اين معیارها همراه با ضااريب وزنی 

یوساااتها ارا ه شاااده اسااات. تکمیل فرم مربوط به اطالعات عمومی ، در بخش پامربوط و ساااقف امتیاز در نظر گرفته شاااده برای آنه

گر که پس از فرم خوداظهاری قرارداده شاده اسات الزامی میباشاد. ترتیب تحويل فرمها،اساناد و مدارک مثبته بايساتی مانند مناقصاه

 ترتیب فرمها در اسناد ارزيابی باشد.

 باشد :ط به آنها به شرح زير مینحوه تکمیل فرمهای اطالعاتی ارزيابی و مستندات مربو 

 سابقه اجرايی در رشته و زمینه مشابه  -1

سال اخیر به پايان  5فهرست کلیه پروژه های مشابه  را که در رشته و زمینه کار در  1-1پیمانکار در فرم شماره برای اين قسمت،  -1-1

 ات خواساااتااه شااااده درج مبلغ اولیااه پیمااان می باااشااااد، بااا مشاااخصاااا %90رسااااانااده يااا پیشااارفاات ريااالی آنهااا حااداقاال 

. همونین پیمانکار بايد فهرست سال گذشته انجام گرديده است( 5در  که)مستند به ارا ه صورت وضعیت آن قسمت از قرارداد  می نمايد

 ارا ه کند.  2-1% را در فرم  90تا  30و مشخصات پروژه های مشابه با درصد پیشرفت ريالی 

 مشابه شامل موارد زير است :مستندات اين بخش برای پروژه های  -2-1

 تصوير کلیه صفحات موافقتنامه پیمان  -الف

را به طور کامل داشته باشد )شامل شرايط تعديل و شاخص مبنای پیمان(، وه-29تصوير بخشی از شرايط خصوص پیمان که ماده  -ب

 به بعد.  95سال  دوم برای پیمانهای منعقد شده از نیمه

 وقت يا قطعی يا نامه کارفرما مبنی بر اتمام پروژه ، برای کارهای تحويل شده تصوير صورتجلسه تحويل م -ج

تصوير نامه کارفرما )يا مشاور( مبنی بر تصويب آخرين صورت وضعیت موقت )تا کنون( برای پروژه های تحويل نشده با پیشرفت  -د

   باشد.صورت وضعیت در آن درج گرديده و باالتر، که مبلغ تأيید شده  %30ريالی 

حد اکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل يا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار ارا ه می  –ه 

 .کندشود . برای مقادير کمتر امتیاز به تناسب کاهش پیدا می

منظور از کار مشااابه اجرای کامل ساااختمان از ابتدا تا مرحله بهره  . گردد که با موضااوع پیمان مرتبط باشاادکارهای مشااابه به کارهايی اطالو می •

 با کاربری پروژه دوحداقل ) از فونداسااایون تا مرحله بهره برداری ( اجرای کامل ) مترمربع مدنظر می باشاااد . 4000برداری با زيربنای حداقل 

 4000به متراژ  منظور از کار مشابه اجرای ساختمان( . الزامی می باشد سال گذشته 7در  مترمربع به طور کامل 4000با زيربنای حداقل  بیمارستان

 . را پوشش دهدکه مبالغ زير  به طور کامل می باشد مترمربع

 

 

 

 

 

 



 است از: روش تشخیص حجم معادل عبارت •

 

 

 

 

 

 

 توان فنی و برنامه ريزی -2

ت مديره خود را أپیمانکار بايد فهرساات اعضااای هیکفايت کادر فنی و عناصاار کلیدی از نظر دانش و تجربه و برنامه ريزی :  -1-2

درج نمايد. همونین بايد سااطح تحصاایالت ، تخصااص مورد نظر برای نیروهای  مربوطههمراه با سااوابق کاری مفید هر يک در فرم 

 .ارا ه کند مربوطهاصلی و کلیدی خود با حداقل سابقه کل و مرتبط پیش بینی شده برای هر يک، در فرم 

تصويرآخرين آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیأت مديره و صاحبان امضای مجاز و تعهدآور که تا اين زمان  -الف

 معتبر باشد .

 تصوير آخرين مدرک تحصیلی اعضای فعلی هیأت مديره -ب

 خالصه ای از سوابق کاری اجرايی اعضای فعلی هیأت مديره -ج

 اين بخش مربوط به اسناد و مدارک مثبته مربوط به تاخیرات  پروژه ها می باشد  توان برنامه ريزی و کنترل پروژه : مستندات -2-2

 داشتن مدارک و مستندات مثبته  مورد در خواستی . :  توان مديريتی -3-2

 توان تجهیزاتی  -3

شین آالت و تجهیزات مورد نیاز -3-1 شین آالت و تجهیزات پیمانکار با توجه به ماهیت کار و ما بايد در فرم  اطالعات مربوط به ما

 تنظیم و تسلیم گردد. 1-3شماره 

 مستندات مربوط به اين بخش عبارتند از : -3-2

 تصوير اسناد مالکیت -الف

 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای  -4

را با مشااخصااات پروژه هايی که برای آنها  1-4در خصااوص حساان سااابقه و فقدان سااوء پیشااینه، پیمانکار بايد فرم شااماره  -4-1

 و يا  تقديرنامه، تشويق نامه يا رضايت نامه دريافت کرده است، پر نمايد. "پرسشنامه ارزيابی مناقصه گرتوسط کارفرما "

ضايت نامه از مقامات عالی کشور يا دستگاه اجرايی استان برای احراز امتیاز مربوطه ضروری وجود تصوير تقديرنامه، تشويق نامه يا ر

 خواهد بود. مستندات مربوط به اين بخش عبارتند از:    

 پرسشنامه ارزيابی مناقصه گر توسط کارفرما.-4-2

 تصوير تقديرنامه، تشويق نامه يا رضايت نامه های دريافتی.-4-3

 توان مالی -5

برای اين قسمت پیمانکار بايد اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل مبلغ مالیات متوسط ساالنه يا بیمه تأمین اجتماعی قطعی  -5-1

يا علی الحساب پرداخت شده و درآمد ناخالص ساالنه و دارا یهای ثابت و تأيید اعتباری از مؤسسات مالی و اعتباری يا بانکها را تهیه 

 را تکمیل نمايد . 1-5شماره و بر اساس آنها فرم 

 مستندات اين بخش شامل موارد زير است :  

 صورت وضعیتهای قطعی يا موقت.  -الف

 مبلغ قرارداد پیمانکار ) ریال ( فهرست بها پایه سال

1400 000‘000‘000‘450 

1399 000‘000‘000‘380 

1398 000‘000‘000‘300 

1397 000‘000‘000‘250 

1396 000‘000‘000‘200 

1395 000‘000‘000‘150 

1394 000‘000‘000‘120 



 اظهارنامه مالیاتی يا گواهی بیمه دارا یها يا دفاتر قانونی. -ب

 ساير مدارک و اسناد مثبته مرتبط. -ج

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنـجم

 

 فرمها و جداول اطالعاتي

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

 شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکیم مس                      کارفرما: 
                             

 

 



  
   

 
  

 
 

 تذکرات
 

صالحیت( و  -1 شخیص  ساس آخرين آيین نامه ت شده بر ا صادر  صالحیت ) مدارک فاقد گواهینامه احراز 

 مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت.( خود اظهاری )تکمیل شده به طور صحیحنیز فاقد فرم 

کلیه مدارک تحويلی بايد به مهر و امضااای مجاز و تعهد آور پیمانکار برسااد. هر يک از اوراو فاقد مهر  -2

 مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت.و امضاء مردود است و 

 فرمها و جداول اين بخش بايد بدون تغییر و کم و کاساات و با مهر و امضاااشااده تساالیم گردند. پیمانکار  -3
می تواند به تغییر عرض ساااتونها و ارتفاع رديفها و همونین افزايش يا کاهش تعداد رديفها در هر فرم 

ستونها و همونین حذف يا تغییر ع ضافه کردن  ستونها و فرمها مبادرت کند. ولی مجاز به حذف يا ا نوان 
نمی باشاااد و چنانوه اقدام به اين کار نمايد ، هیأت ارزيابی می تواند اساااناد مربوط را مردود اعالم و به 

 پیمانکار مسترد نمايد. 

اطالعات مربوط  در مواردی که امکانات تخصیص يافته به پروژه مد نظر می باشد، پیمانکار بايد منحصراً -4
 برای پروژه را ارا ه نمايد و درج کل پتانسیل شرکت امتیازی نخواهد داشت. به موارد پیش بینی شده 

در صااورت عدم ارا ه مسااتندات خواسااته شااده در هر مورد از معیارهای ارزيابی از آن معیار امتیازی به  -5
پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. لذا ضاااروری اسااات پیمانکار از درج موارد فاقد مساااتندات تعیین شاااده 

 مايد. خودداری ن

 مجموعه مستندات بايد جدا از فرمها و جداول اطالعاتی به صورت مجلد ارا ه شود.  -6

 ترتیب قرارگیری مستندات بايد با ترتیب درج موارد مربوط در فرمها مطابقت داشته باشد.  -7

سناد در قالب يک فايل  -8 شند و کلیه ا صفحه با شماره  ست دارای  صفحات می باي در قالب  PDFتمامی 
در ساااامانه ساااتاد بارگذاری گردند. در صاااورت عدم رعايت موارد فوو اساااناد و  زيابی کیفیارپاکت 

 مدارک مورد ارزيابی قرار نخواهد گرفت.

 
 
 
 
 

 

 مهندسین مشاور مهرزا: مشاور

  



 

 



 

 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار 

 دستورالعمل اجرائي آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران ( 2)پيوست 
 

 يلكمسازي اسكلت و تمقاوم در مشاركت آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرائي، امضاكننده متعهد مي گردد در تاريخ ................... براي  18مطابق ماده   

برنده شده است، به شرح  كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً، يزي و حصاركشساهاي جنبي ، محوطهظوره حكيم مس به همراه ساختماناصلي كلينيک چند منساختمان 

ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد  زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه و رشته مربوطه از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا،

 پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 مبلغ در ردیفهای جدول با واحد میلیون ریال درج گردد. -

 
سازمان  شورچنانچه  سیدگي به  برنامه و بودجه ک ستورالعمل ر سئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانكار بوده و مطابق با د تخلفات ظرفیت آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، م

 ناشي از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار، با این شرکت رفتار مي گردد.

 تاريخ :                                                             امضاء مجاز و تعهد آور :                                                                                      
 

ه، در پاکت الف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسي قرار پیشنهاد دهند این برگ جزو الینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانكار تحویل گردد و پس از تكمیل شدن آن توسط پیمانكار

 گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد. 

ف
ردي

 

 رشته كار نام پروژه
نام دستگاه اجرائي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ كاركرد 
 قرارداد

ظرفيت پايه 
 در رشته

 مانده ظرفيت

1        

2        

3        

4        

5        



 شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکیم مس کارفرما: 

 

 

 "يک"فرم شماره 

شده  انجامشرح امتیاز دهی سابقه اجرايی کار مربوط به کارهاي اجرايی 

 در پنج سال گذشته 

 

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور  

 
 

 

 

 امتياز مناقصه گر توضيحات مناقصه گر امتياز شرح

   100 معادل یا بيشتر از موضوع مناقصهریالی با حجم  کار مشابه  4اجراي 

   75 معادل یا بيشتر از موضوع مناقصه ریالی با حجم  کار مشابه 3اجراي 

   50 معادل یا بيشتر از موضوع مناقصهریالی با حجم  کار مشابه  2اجراي 

   25 معادل یا بيشتر از موضوع مناقصه ریالی با حجم  کار مشابه 1اجراي 

 

 مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت ردیف مشمول، موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد. -

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 باشد .سال گذشته الزامی می 7برداري جهت ارزیابی این مرحله در مترمربع به طور کامل از مرحله اسکلت تا بهره 4000بيمارستان با متراژ  2اجراي حداقل  -

 

 

 نام شرکت پيمانکار :

 پيمانکار : تعهد آور محل مهر و امضاء مجاز



شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکیم  کارفرما: 

 مس

 

 

 "الف -دو"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی کفايت کارکنان کلیدي 

 مشاور :  

 مهرزامهندسین مشاور  

 

 

 

 می باشد. 2-الف-دوو  1-الف-دوو تکميل فرم هاي مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت ردیف مشمول، موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته  -

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 

 نام شرکت پيمانکار :

 محل مهر و امضاء مجاز تعهد آور پيمانکار :

 

 امتياز مناقصه گر توضيحات مناقصه گرنام افراد و  امتياز شرح

   15 نفر 1 حداقل –سال  20عمران باالي  کارشناسی مهندسی

   20 نفر 2حداقل  –سال   20-15کارشناسی مهندسی عمران 

   15 نفر 2حداقل  –سال   20-15کارشناسی مهندسی برق 

   15 نفر 2حداقل  –سال   20-15کارشناسی مهندسی مکانيک 

   10 نفر 2حداقل  – سال 10معماري باالي کارشناسی 

   5 نفر 1حداقل  –سال  10-8کارشناسی مهندسی مکانيک 

   5 نفر 1حداقل  –سال  10-8کارشناسی مهندسی برق 

   5 نفر 1حداقل  – سال 15کاردانی نقشه برداري تا 

   HSE 5کارشناسی بهداشت محيط، ایمنی صنعتی با سایر مدارک مرتيط با حوزه 

   5 کارشناسی مهندسی صنایع، یا گرایش هاي مدیریت



شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

  

 "الف -دو"فرم شماره 

 هی کفايت کارکنان کلیديشرح امتیاز د

 مشخصات اعضاي هیئت مديره( 1-الف-دو)

 مشاور :  

 مهرزامهندسین مشاور  

 

 

ف
رری

 

 مدرک و رشته تحصيلی سمت در هيأت مدیره نام و نام خانوادگی

 سابقه مفيد )سال(

 موارد تخصص حرفه اي

 مالحظات

  در این شرکت کل

        

        

        

        

        

        
 

 مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت ردیف مشمول، موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد. -

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 

 نام شرکت پيمانکار :

 پيمانکار :محل مهر و امضاء مجاز تعهد آور 

 



شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "الف -دو"فرم شماره 

 هی کفايت کارکنان کلیديشرح امتیاز د

 (کادر متخصص و فنی اصلی پیمانکارمشخصات  2-الف-دو)

 مشاور :  

 مهرزامهندسین مشاور  

 

مستندات این بخش تصویر مدارک تحصيلی افراد نامبرده ) مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت ردیف مشمول، موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد -

 .(باال خواهد بود.در 

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 

 نام شرکت پيمانکار :

 محل مهر و امضاء مجاز تعهد آور پيمانکار :

ف
ردی

 

 مدرک و رشته تحصيلی نام و نام خانوادگی
موارد تخصص  )سال(ميزان سابقه 

 حرفه اي
 مالحظات

 مرتبط کل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "ب -دو"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی توان برنامه ريزي و کنترل پروژه 

 مشاور :  

  مهرزامهندسین مشاور  

 
 

 توضيحات مناقصه گر امتياز شرح
امتياز 

 مناقصه گر

شرایط عمومی  46مشمول فسخ پيمان به علت ماده  وجود پروژه عدم 

 سال گذشته 10در سوابق  پيمان
20   

 5غيرمجاز )تا تحویل موقت( در سوابق وجود حداقل دو پروژه فاقد تاخير 

 سال گذشته
40   

سال  5پروژه فاقد تاخير )تا تحویل موقت( در سوابق  دووجود حداقل 

 گذشته
40   

 

 مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت هر یک از ردیف ها موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد. -

 ارائه صورتجلسه تاخيرات الزاميست. -

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 

 نام شرکت پيمانکار :

 محل مهر و امضاء مجاز تعهد آور پيمانکار :

 



شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "پ -دو"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی توان مديريتی

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 
 

 

 امتياز مناقصه گر توضيحات مناقصه گر امتياز شرح

   50 تياستقرار سيستم مدیریت کنترل کيف

   HSE 50استقرار سيستم 

 

 مناقصه گر ضمن ارائه توضيح مختصري جهت هر یک از ردیف ها موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد. -

 الزاميست. ارائه صورتجلسه تاخيرات -

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 HSE planارایه  -

 به همراه مدارک ایشان و ليست بيمه پ سنل جهت کنترل الزامی می باشد . HSEارایه چارت سازمانی و معرفی مسئول  -

 

 

 نام شرکت پيمانکار :

 پيمانکار : محل مهر و امضاء مجاز تعهد آور

 

 



 

شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس
 

 

 " سه"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی تجهیزات و ماشین آالت

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 
 

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -                       براي دستگاه ها و تجهيزات مستندات الزم ارائه گردد.  -

 محل مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيمانکار :         نام شرکت پيمانکار :             

 امتياز مناقصه گر توضيحات مناقصه گر امتياز (، مقدار)تعداد شرح

   8 (1) و مصالح زاتیمناسب جهت حمل تجه یو بازده تیبا ظرف لیجرثقتاور و 

   2 (1) قیچی و خم کن هیدرولیکی

   2 (1) کف کش

   8 (4) ویبراتور

   6 (1) تاورکرین

   4 (2) چکش و دریل برقی

   5 (5) دستگاه جوش مناسب کارگاه

   KVA (1) 5 100دیزل ژنراتور حداقل 

   10 (مترمکعب 1000) به متراژ مورد لزوم جهت اجرای عملیات، حداقل حجمیداربست 

   10 مترمربع( 3000) قطعات قالب فلزی به ابعاد مختلف با وسایل و تجهیزات نصب حداقل

   5 متر طول( 500) شمع فلزی قابل تنظیم جهت سطوح قالب فلزی سقف ها حدودا  

   1 (1) دمپر جهت جابجایی مصالح در کارگاه

   2 (2) وانت بار



 

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد.    -             زات مستندات الزم ارائه گردد.يدستگاه ها و تجه يبرا -

 محل مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيمانکار :         نام شرکت پيمانکار :

 

 

شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "ادامه-سه"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی تجهیزات و ماشین آالت

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 

 امتياز مناقصه گر توضيحات مناقصه گر امتياز شرح

   4 (2) رکتیفایر

   6 (1) نظارت در داخل کارگاه و بازدید از  محل تأمین مصالحوسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارگاهی و کادر 

   5 (1) وسیله مناسب جهت سرویس کارکنان و کارمندان و کارگران کارگاه در حد مورد لزوم

   5 (1و ترازیاب ) به همراه متعلقات Total Stationدوربین  نقشه برداری 

   3 (2) تانکر آب

   2 (2) کمپکتور دستی

   4 (2) باالبر مناسب برای انتقال مصالح به طبقات باال در پروژه

   3 (1) لیتری سوخت 5000تانکر



 امتياز مناقصه گر ميانگين امتياز ارزیابی کارفرمایان  امتياز ارزیابی کارفرمایان کارفرمانام  عنوان پروژه

     

   

   

   

   

   

   

   

 ميانگين امتياز ارزیابی کارفرمایان همان امتياز مناقصه گر مربوط به این بخش خواهد بود. -

 بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد.کل جدول باال توسط کميته فنی و  -

 

 نام شرکت پيمانکار :

 محل مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيمانکار :

 

شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "چهار"فرم شماره 

شرح امتیاز دهی حسن سابقه مناقصه گر در کارهاي قبلی بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال 

 گذشته 

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 



 
 

 

 

 ستون امتياز مناقصه گر توسط کميته فنی و بازرگانی مناقصه گزار تکميل خواهد شد. -

 باشد.هاي دریافتی میها و رضایت نامهها، تشویق نامهمستندات مربوط به این بخش تصویر تقدیرنامه -

 طرح مختلف باشد . 5ها حداقل می بایست براي ها و تقدیر نامهفرم -

 

 

 نام شرکت پيمانکار :

 محل مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيمانکار :

 
 
 
 

 

 

 

 

 

شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

 

 "ادامه-چهار"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی حسن سابقه مناقصه گر در کارهاي قبلی بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته 

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 

 امتياز مناقصه گر توضيحات پيمانکار حداکثرامتياز تقدیرنامه، تشویق نامه یا رضایت نامه

   50 تقدیرنامه از باالترین مقام کارفرما

   50 تکميلی  ارزیابی از سوي کارفرما فرم هاي



 سال گذشته( 5قانون برگزاري مناقصات )اطالعات مالی حداکثر  12آئين نامه اجرایی ماده  19رح امتياز دهی توان مالی  بر اساس ماده ش

  : مدارک و مستندات 

دارائی هاي ثابت ، مستند  -3و موقت  بصورت قطعی درآمد ناخالص ساالنه مستند -2الحساب پرداخت شده  ا بيمه تأمين اجتماعی قطعی یا علیماليات متوسط ساالنه ی -1

بنام پروژه مورد  تا سقف مبلغ موضوع مناقصه معتبر تأیيد اعتبار از سوي بانک یا مؤسسات مالی و اعتباري -4به اظهار نامه مالياتی یا گواهی بيمه دارائی ها یا دفاتر قانونی 

 شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی حکيم مسمناقصه و خطاب به 

 

 نام شرکت پيمانکار :

 تعهدآور پيمانکار :محل مهر و امضاء مجاز 

شرکت خدمات بهداشتی ،  کارفرما: 

 درمانی حکیم مس

 

  

 "پنج"فرم شماره 

 شرح امتیاز دهی توان مالی  

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 

 ردیف 
 مبلغ )ریال (  شرح

(1  ) 

مبلغ )ميليون ریال ( 

(2) 

 (2ستون)باالترین مبلغ 

 

1 
پنجاه برابرميزان ماليات متوسط ساليانه پرداخت شده یا هفتاد برابر 

 بيمه تامين اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده
   

2 
وضعيت هاي قطعی سه برابر  درامد ناخالص ساليانه مستند به صورت 

 یا موقت
   

3 
پنج برابر دارائی هاي ثابت ، مستند به اظهار نامه مالياتی یا گواهی 

 بيمه دارایی ها یا دفاتر قانونی
   

4 
تایيد اعتبار از سوي بانک یا موسسات مالی و اعتباري تا سقف مبلغ 

 مورد مناقصه
   



 

 

 

 

 

"شش"فرم شماره   

ظوره حکیم مس به همراه اصلی کلینیک چند منساختمان  یلکمسازی اسکلت و تمقاوم

یزی و حصارکشساهای جنبی ، محوطهساختمان  

 گواهینامه مشخصات
 

 

مدیرعامل:                        نام شرکت:                                     

 

شناسنامه مالیاتی:                                                شماره ثبت:                          شناسه ملی:                                  

 

صادرکننده:                                                                                               محل صدور:                      نوع گواهینامه:                  

 

تاریخ انقضا:         وضعیت گواهینامه:                                                تاریخ صدور:                                              

 

 نشانی:

 

 

 توضیحات گواهینامه:

 

:زمینه فعالیت و ظرفیت کاری  

 

 

 

 امتیاز قرارداد
ظرفیت آزاد 

 )میلیون ریال(
 تعداد کار آزاد

ظرفیت اشغال شده 

 )میلیون ریال(

تعداد کار 

 اشغال شده

ظرفیت مجاز 

 )میلیون ریال(
 زمینه فعالیت پایه تعداد کار مجاز

         

         

         

         

 موظف به ارائه اسناد و مدارک مثبته می باشد. -
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ردیف شرح توضیحات

 1 عنوان پروژه 

 2 نشانی پروژه 

 3 کارفرما 

 4 دستگاه نظارت 

 5 شماره پیمان 

 6 تاریخ پیمان 

 7 مبلغ پیمان 

 8 مدت پیمان 

 9 تاریخ شروع کار 

 10 تاریخ تحویل موقت 

 11 تاریخ تحویل قطعی 

 

 توضیحات کارفرما 

 

 عدد حروف

)امتیاز امتیاز ارزیابی کارفرما 

می باشد( 100تا  0ارزیابی از عدد     

 

 نام تکمیل کننده پرسشنامه سمت تاریخ مهر امضا

     

 

 مشاور :  

مهرزامهندسین مشاور    

 

یان قبلیپرسشنامه ارزیابی مناقصه گر توسط کارفرما  

اصلی کلینیک ساختمان  یلکمسازی اسکلت و تمقاوم

های جنبی ، ظوره حکیم مس به همراه ساختمانچند من

یزی و حصارکشسامحوطه  

شرکت خدمات بهداشتی ، درمانی  کارفرما: 

 حکیم مس
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