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  فصل اول ـ کلیات

   هدف و کاربرد-1ماده 

ـ  نامه معامالت شرکتهای مدیریت تولید نیروی برق که   آئین11 از ماده 5در اجرای تبصره :  هدفالف 

گیری و روش ارزیـابی کیفـی         های اندازه   نامه نامیده میشود، شاخص     در این دستورالعمل باختصار آئین    

  :شوند عیین میگران به منظور تحقق موارد زیر ت مناقصه

  افزایش کارایی مناقصات - 1

 تضمین کیفیت خدمات و کاالها - 2

 گران توانمند و باسابقه به کارگیری مناقصه - 3

 ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی - 4

ـ  گران مربوط به موارد  تمام شرکتهای تولید نیروی برق ایران باید در ارزیابی کیفی مناقصه:  کاربردب 

  :قررات این دستورالعمل را رعایت کنندزیر، م

 انواع کارهای پیمانکاری - 1

 تأمین کاال - 2

نامـه معـامالت انجـام     آئـین ) 12(تبصره ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس دستورالعمل موضوع ماده  

  .شود می

   تعاریف-2ماده 

ـ  وح مربوط به کـار  ها و عبارتهای مشر ها و عبارتهای زیر به جای واژه  در این دستورالعمل واژهالف 

  :روند می

  نامه معامالت شرکتهای تولید نیروی برق ایران   آئین:نامه آئین - 1

  بسمه تعالی
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گـذاری و      واحد مرکزی شرکتهای تولید نیروی برق ایـران کـه وظیفـه سیاسـت              :وزارت نیرو  - 2

 .هدایت مجموعه صنعت برق کشور را برعهده دارد

بری شرکتهای زیر مجموعه را  شرکت مادر تخصصی که طبق مقررات وظیفه راه:شرکت توانیر - 3

 .برعهده دارد

سـازمان مـدیریت و   (ریزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری           معاونت برنامه  :سازمان - 4

 )ریزی کشور سابق برنامه

 .شود گران رسانده می  سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه به اطالع مناقصه:فراخوان - 5

 ایـن   "7"موضـوع مـاده     (گـران     قـصه  فراخـوان بـرای ارزیـابی کیفـی منا         :آگهی ارزیـابی   - 6

رسانی تـوانیر و بـه تـشخیص بـاالترین مقـام اجرائـی در                 که در سایت اطالع   ) دستورالعمل

 .شود های کثیراالنتشار منتشر می روزنامه

 فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پـست الکترونیـک یـا نظـایر آن بـا         :دعوتنامه - 7

 .شود گران ارسال می  مناقصهنامه به نشانی آئین) 34(رعایت ماده 

ای که در آن زمانبندی فعالیتها و مسئولیتهای مربوط بـه ارزیـابی                برنامه :برنامه زمانی ارزیابی   - 8

 .شود گران تعیین می کیفی مناقصه

 کاربرگ یا کاربرگهـایی کـه بـه طـور یکـسان بـه منظـور ارزیـابی کیفـی           :استعالم ارزیابی  - 9

 .شود ع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت میگران بین همه متقاضیان توزی مناقصه

گـران را      فرآیندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقـصه             :تهیه فهرست کوتاه   -10

نامه تـوان انجـام       گران دارای اولویت که براساس این آیین        اند، تعدادی از مناقصه     ارسال کرده 

 .شوند  شرکت در مناقصه محدود برگزیده میتعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای
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 خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یـا           :طراحی  -11

 .پروژه منجر شود

ای یا اجرای در محل، به تحقـق عینـی یـک               فعالیتهایی که از طریق ساخت کارخانه      :ساخت  -12

 .طرح یا پروژه منجر شود

هـا، ابنیـه،    تهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهـداری سـامانه   مجموعه فعالی  :برداری  بهره  -13

 .گیرد تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می

 فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک    :کار پیمانکاری   -14

 :یا چند نوع از خدمات زیر باشد

   ساخت-13-1

   ساخت و نصب-13-2

   خدمات طراحی همراه با ساخت-13-3

  برداری  خدمات نگهداری و بهره-13-4

  مشارکت مالی همراه با ساخت-13-5

 . شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند:پیمانکار  -15

گرانی که در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی   مناقصه:گروه مشارکت  -16

 .کیفی شوندارزیابی 

 تأمین مصالح، تجهیزات، کاال و خدمات مـرتبط کـه در قالـب قـرارداد خریـد،                  :تأمین کاال   -17

 .مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد

   تولید یا عرضه-16-1
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   حمل-16-2

   نصب-16-3

   پشتیبانی-16-4

به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پـنج درصـد مبلـغ                   

 .آوردی موضوع معامله باشدبر

 .کاال قبول تعهد کند  شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین:کننده تأمین  -18

 فعالیتهایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کاال و تأمین تمام یـا بخـشی از                :پیمانکار عمومی   -19

 منابع مالی طرح یا پروژه و مدیریت

انجام بخشی از موضوع مناقصه بـا تأییـد          شخص حقیقی یا حقوقی که برای        :پیمانکار فرعی   -20

 .شود گر می گزار، متعهد به همکاری با مناقصه مناقصه

 شـخص حقیقی یا حقـوقی واجد شرایط برای انجـام خـدمات مهندسـی مـشاور و                 :مشاور  -21

مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر  

 ای و کارشناسی هنوع خدمات مشاور

ـ  نامـه و سـایر     سایر اصطالحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است، به ترتیب براساس آئینب 

  .شوند مقررات موجود تعریف و تفسیر می

  

  فصل دوم ـ فرایندها، نقشها و روشها

  گران  فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه-3ماده 

  :باشد احل زیر میگران شامل مر فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه
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  ) این دستورالعمل"6"موضوع ماده (تمهیدات ارزیابی  - 1

 ایـن   "7"موضوع مـاده    (گران    انتشار فراخوان ارزیابی برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه         - 2

 )دستورالعمل

 ایـن   "8"موضـوع مـاده     (دریافت، تکمیل و ارسـال اسـناد ارزیـابی از سـوی متقاضـیان                - 3

 )دستورالعمل

 ) این دستورالعمل"9"موضوع ماده (بندی  دریافت شده و امتیازدهی و رتبهارزیابی اسناد  - 4

 ایـن   "10"موضـوع مـاده     (لیست کوتاه   / گران واجد صالحیت    تهیه و اعالم فهرست مناقصه     - 5

 )دستورالعمل

  گران  مسئولیتها در ارزیابی کیفی مناقصه-4ماده 

ـ  ای توسط کمیته فنی بازرگانی انجام  حلهگران در مناقصات یک و یا دو مر  ارزیابی کیفی مناقصهالف 

  :این وظایف عبارتند از. میشود

 تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها - 1

 گیری و روش ارزیابی تعیین شاخصهای اندازه - 2

 تأیید مفاد استعالم ارزیابی - 3

 امتیازدهی به متقاضیان درخصوص هریک از معیارهای ارزیابی - 4

گران صـالحیتدار بـرای دعـوت بـه           رست کوتاه مناقصه  گران و تهیه فه     ارزیابی نهایی مناقصه   - 5

 مناقصه محدود

 بایـستی  2 و 1گیری و روش ارزیابی موضوع بندهای   معیارهای ارزیابی و شاخصهای اندازهتبصره ـ  

  .گزار و یا نماینده وی برسد به تأیید باالترین مقام دستگاه مناقصه
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  رسانی ارزیابی کیفی  مستندسازی و اطالع-5ماده 

ـ  گـران را   نامه مراحل ارزیابی کیفی مناقصه آئین) 37(گزار موظفند طبق ماده   دستگاههای مناقصهالف 

  .مستندسازی کنند

ـ  نامـه مـستندهای ارزیـابی کیفـی      آئـین ) 37(گـزار موظفنـد براسـاس مـاده       دستگاههای مناقصهب 

  .رسانی معامالت توانیر منتشر کنند گران را از طریق سایت اطالع مناقصه

   تمهیدات ارزیابی-6ماده 

  : قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدامهای زیر باید انجام شودالف ـ

نامـه و تبـصره       آئین) 7(تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه طبق بند الف از ماده              - 1

  نامه  آئین8-ذیل ماده الف

یـه و تـصویب مطالعـات،       انجام مقدمات الزم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند ته          - 2

 ها، فهرست مقادیر و نظایر آنها نقشه

 ) این دستورالعمل"7"موضوع ماده (تهیه آگهی ارزیابی  - 3

 ) این دستورالعمل"8"موضوع ماده (تهیه استعالم ارزیابی  - 4

 تشکیل کمیته فنی ـ بازرگانی - 5

   آگهی ارزیابی-7ماده 

ـ  شود، باید حداقل شـامل مـوارد     انجام میگران که درصورت لزوم  آگهی ارزیابی کیفی مناقصهالف 

  :زیر باشد

  گزار نام و نشانی دستگاه مناقصه - 1

 موضوع مناقصه - 2
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 گران تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه - 3

 نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد - 4

 نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن درصورت لزوم - 5

ـ  -2"موضوع جـز  (ز پایان یافتن مهلت تحویل استعالمها، درصورت تحقق شرایط انحصار  بعد اب 

به منظور اطمینان یافتن از انحصار، آگهی ارزیابی حداقل برای یک           ) نامه   آئین "2" ماده   "ن" بند   "1

  .بار باید تجدید شود

شرایط انحصار تنظیم ای مبنی بر تأیید   درصورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسهتبصره ـ

نیـازی بـه انجـام تـشریفات        ) نامه   آئین "26" ماده   "1"طبق بند   (کند و در این صورت        و امضاء می  

منتخب ) کارشناسان(مناقصه نیست و بهای موضوع معامله طبق ماده مزبور با کسب نظر از کارشناس               

  .دستگاه اجرائی تعیین میشود

   استعالم ارزیابی-8ماده 

  : ارزیابی باید حداقل حاوی اطالعات زیر باشد استعالمالف ـ

  گزار نام و نشانی مناقصه - 1

 موضوع مناقصه - 2

 های الزم، حسب مورد مدارک صالحیت و گواهینامه - 3

 مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد - 4

 معیارهای ارزیابی - 5

 .ودش اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، درصورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام می - 6
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گیری و روش ارزیـابی مربـوط بـه           های اندازه   مدارک و مستندهای الزم برای تعیین شاخص       - 7

 هریک از معیارها، حسب مورد 

 روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها - 8

 حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه - 9

  محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالمها -10

 ر طرح یا مشاور، حسب مورد نام و نشانی مدی -11

  برنامه زمانی ارزیابی -12

گـزار تحویـل      گران تکمیل و در موعد مقرر بـه مناقـصه            استعالمهای ارزیابی باید توسط مناقصه     ـ  ب

  :رعایت مقررات زیر در تکمیل استعالمها ضروری است. شوند

 .استعالمها باید توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند - 1

 .بندی ارائه شود های صالحیت و رتبه بوط به گواهینامهحسب مورد، اطالعات مر - 2

 .اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود - 3

 .اطالعات صحیح و کامل باشد - 4

ـ  گران، مفاد و نحوه توزیع استعالم ارزیـابی بایـد بـرای همـه متقاضـیان        در ارزیابی کیفی مناقصهپ 

  .یکسان باشد و هرگونه تبعیض ممنوع است

  .باشد الزم برای تکمیل استعالم ارزیابی از آخرین روز توزیع استعالمها، دو هفته می حداقل زمان ت ـ

ـ   موضوع ارزیـابی یـا    گران برای دریافت استعالم ارزیابی، باید به طور صریح،  در تقاضای مناقصهث 

ید قیـد  شود، متقاضیان با   مناقصه قید شود و در مواردی که ارزیابی چند طرح یا پروژه با هم انجام می               

  .اند کنند که برای کدام کار یا کدام کارها، اعالم آمادگی نموده
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9 21/7/87-داخلی

   ارزیابی و امتیازدهی-9ماده 

ـ   ارزیابی و امتیازدهی به استعالمهای تحویل شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و الف 

  .پس از پایان مهلت تحویل استعالمها انجام شود

ـ  در ایـن روش، مجمـوع   . باشـد  گران، روش وزنـی مـی   یابی کیفی مناقصه روش ترجیحی در ارزب 

گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر          باشد و هر مناقصه     ضریب وزنی معیارها معادل صد در صد می       

گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر            امتیاز کل هر مناقصه   . کند  تا صد کسب می   

و ) برای امتیاز کلی یا برای هـر معیـار     (حداقل امتیاز قابل قبول     . بوط میباشد معیار در ضریب وزنی مر    

  .نحوه تعیین امتیاز، باید در استعالم ارزیابی ذکر شود

ـ  ـ   نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورتجلسهپ   بازرگانی  ای با امضای اعضای منتخب کمیته فنی 

  .به کمیسیون مناقصه گزارش شود

ـ  گران از مدارک جعلی یا اطالعات  گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه ات شود که مناقصه اگر ثبت 

بـه  . انـد   خالف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیـشنهادهای خـود اسـتفاده کـرده                 

  .شوند نامه محروم می تشخیص توانیر به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین

  گران در فهرست کوتاه  حداقل تعداد مناقصه-10ه ماد

ـ   5برای دعـوت بـه مناقـصه محـدود     ) فهرست کوتاه(گران واجد شرایط   حداقل تعداد مناقصهالف 

 .شود گر تعیین می مناقصه

ـ   درصورتی که تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرآیند ارزیابی تجدیـد  ب 

گر که دارای باالترین امتیـاز باشـند، مناقـصه برگـزار              ابی دوم با حداقل دو مناقصه     شود و در ارزی     می
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10 21/7/87-داخلی

کننـده یادشـده،    نامـه، تـأمین   آئـین ) 2( مـاده  "ن" بنـد  1-2شود و در غیر این صورت، طبق جز       می

  .شود نامه انجام می آئین) 26( ماده "1"انحصاری تلقی و معامله طبق بند 

گرانی که در فهرست کوتاه نام آنها قید   محدود باید برای همه مناقصه دعوتنامه شرکت در مناقصهپ ـ

  .شده است ارسال شود

ـ   در مواردی که مناقصه محدود برگزار شود و پروژه واگذاری مربـوط بـه تکمیـل آن باشـد،     تبصره 

 تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کـاری در               گزار می   دستگاه مناقصه 

  .فهرست کوتاه ملحوظ کند

ـ   دعوتنامه شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمـان الزم بـرای تهیـه و    ت 

های الزم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه             تکمیل اسناد، تأمین ضمانتنامه   

  .نیابد

   اعتبار فهرستهای کوتاه-11ماده 

ـ  گران صالحیتدار که قبالً تهیه شـده اسـت، اسـتفاده     توان از فهرستهای مناقصه وارد زیر می در مالف 

  :کرد

در مناقصات پیمانکاری درصورتی که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست               - 1

  .کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد

دار وزارت    کننـدگان صـالحیت     میندر مناقصات تأمین کاال درصورت استفاده از فهرست تـأ          - 2

 .نامه تهیه شده باشد  آئین11 از ماده 4نیرو و یا توانیر که طبق تبصره 
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ـ   این ماده، نیازی به انتـشار آگهـی نیـست و    "الف" درصورت استفاده از فهرستهای موضوع بند ب 

ندهای مربوط به   شود و در این صورت الزم است که مست          فراخوان مناقصه از طریق دعوتنامه انجام می      

  .گران قید شود فهرستهای یادشده در صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه

  گران  ترجیح مناقصه-12ماده 

ـ  گران خارجی به ترتیـب   نامه امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه آئین) 14( از ماده "13" باتوجه به بند الف 

  :شود زیر تنزیل می

 9/0همکار پیمانکار داخلی به نسبت سـهم آنهـا در عـدد             امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی      - 1

  .شود ضرب می

کنندگان خارجی همکار تأمین کننده داخلی به نسبت سهم آنهـا در عـدد              امتیاز ارزیابی تأمین   - 2

 .شود  ضرب می85/0

ـ  الشرکه آنها متعلـق بـه اشـخاص خـارجی      گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم  ترجیح مناقصهب 

 بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلـی در سـود و زیـان                    باشد، مشروط 

  .مشخص و بیش از پنجاه درصد باشد

ـ   در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت یـا پیمانکـاری عمـومی کـه     پ 

گران داخلی به ترتیب      های صنعتی مشابه، ترجیح مناقصه      تأمین کاال بر عهده پیمانکار باشد و در پروژه        

  .شود  این ماده اعمال می"الف"بند ) 2(مذکور در جزء 
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12 21/7/87-داخلی

  فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران

   معیارهای ارزیابی پیمانکاران-31ماده 

  :گران در کارهای پیمانکاری به شرح زیر است معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه  الف ـ

  )قه اجراییساب(تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  - 1

 حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی - 2

 توان مالی و پشتیبانی  - 3

 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه - 4

 آالت آماده و یا در دسترس داشتن تجهیزات و ماشین - 5

 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه - 6

 نظام کیفی کار - 7

 یریتی مناسبهای مد مدیریت کارآمد و سیستم - 8

 ها و نوآوری در کارهای مشابه خالقیت - 9

ـ ب  عالوه بـر معیارهـای بنـد    "برداری بهره" و پیمانکاری "طرح و ساخت" در کارهای پیمانکاری  

  :گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود  این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه"الف"

 تجربه در زمینه تأمین کاال - 1

 در زمینه مطالعه و طراحیتجربه و دانش  - 2

ـ   این ماده، مبلغ یـا  "ب" تا "الف" در پیمانکاری عمومی، عالوه بر معیارهای مذکور در بندهای ت 

  .تواند مد نظر قرارگیرد درصد مشارکت مالی نیز می
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13 21/7/87-داخلی

   ارزیابی تجربه پیمانکاران-14ماده 

ـ  بوط به تعداد و نوع کارهای مشابه براساس اطالعات مر) سابقه اجرایی( ارزیابی تجربه پیمانکار الف 

حداکثر امتیاز در صـورتی احـراز       . شود  انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می            

شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد                    می

  .یابد اهش میو برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب ک

ـ   اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به تبصره 

  .دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد

ـ  ـ ب  امالت متوسـط   در استعالم ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ مع

توان تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از مـوارد مـذکور در    باشد، برای امتیازدهی تجربه می    

  . این ماده تعیین کرد"الف"بند 

   ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی-51ماده 

ـ  ته شـامل   برای تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشالف 

نشانی و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت       

  .در آن قراردادها از طریق استعالم ضروری است

ـ   امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کـادر فنـی و   ب 

سـازمان موظـف اسـت در چهـارچوب ایـن بنـد نـسبت بـه تهیـه                   . شود  یبندی پروژه تعیین م     زمان

  .دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند

ـ   میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، مالک تعیین امتیـاز یادشـده   پ 

  .خواهد بود
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14 21/7/87-داخلی

ـ  توانـد   ای وزارت نیرو و یا توانیر درباره عملکرد پیمانکار مـی   به ارزشیابی دوره امتیازهای مربوطت 

  . این ماده شود"ب"جایگزین کسب اطالعات موضوع بند 

  پیمانکارانو پشتیبانی  ارزیابی توان مالی -61ماده 

ـ  عیـین   ارزیابی توان مالی و پشتیبانی پیمانکاران براساس اطالعات حداکثر پـنج سـال گذشـته ت   الف 

  .شود می

ـ  شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یـا    حداکثر امتیاز توان مالی و پشتیبانی درصورتی احراز میب 

  :کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد

الحـساب    پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یـا علـی                - 1

 پرداخت شده

 وضعیتهای قطعی یا موقت االنه، مستند به صورتسه برابر درآمد ناخالص س - 2

 پنج برابر داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا دفاتر قانونی - 3

 ایـن مـاده، مبنـای محاسـبات         "ب"بنـد   ) 3(تا  ) 1( باالترین عدد کسب شده از جزءهای        -1تبصره  

به شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به باشد و درصورتی که باالترین عدد محاس می

  .یابد تناسب کاهش می

 درصورت ضرورت، نسبتهای فوق باتوجه به شرایط اقتصادی و اجرایی توسط توانیر بهنگام              -2تبصره  

  .شود می

   بومی بودن-17ماده 

غیربومی . ذشته تعیین میشودامتیاز بومی بودن پیمانکار براساس انجام کار در محل اجرا طی پنجسال گ         

  .بدون کار در محل اجرا امتیازی را در این رابطه کسب نخواهد کرد
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15 21/7/87-داخلی

  )آالت آماده و یا در دسترس داشتن تجهیزات و ماشین( ارزیابی توان تجهیزاتی -18ماده 

ـ  ات آالت و تجهیـز   نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران باتوجه به ماهیت کار و ماشـین الف 

  آالت و  درصـورتی که امـکان تأمیـن حـداقل مـاشین. شود مـورد نیاز در استعالم ارزیـابی تعیین می

  .گیرد تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می

ـ  آالت  حوه تأمین ماشینتواند از پیمانکار ن آالت خاص، کارفرما می  درصورت نیاز پروژه به ماشینب 

تواند به جای اسـناد مالکیـت، موافقتنامـه           در این قبیل موارد، پیمانکار می     . یادشده را درخواست کند   

  .آالت را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند اجاره ماشین

  کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه -19ماده 

ـ  کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه براساس دو مؤلفه تحصیالت و  ارزیابی کفایت الف 

 .سوابق هریک از عوامل یادشده محاسبه میگردد

ـ   اگر در اسناد ارزیابی سازمان خاصی برای اجرای پروژه پیشنهاد شده باشـد، درصـورت معرفـی    ب 

این امتیاز براسـاس    . گیرد  علق می کارکنان کلیدی صالحیتدار، کل امتیاز این بخش به متقاضی مربوط ت          

  .شود نسبت تکمیل سازمان کارکنان کلیدی محاسبه می

   نظام کیفی کار-20ماده 

  : نظام کیفی کار براساس معیارهای ذیلارزیابی

  داشتن دفتر فنی و کنترل پروژه - 1

 داشتن واحد کنترل کیفیت مصالح و تولیدات - 2

  .محاسبه میشود



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  های مدیریتی مناسب م مدیریت کارآمد و سیست-21ماده 

ارزیابی این بخش شامل ارزیابی اعضای هیئت مدیره و همچنین ارزیابی سیستمهای مدیریتی از جمله               

هـای آموزشـی تخصـصی        های تخصصی و دوره     استقرار سیستم مدیریت کیفیت، عضویت در انجمن      

  .میباشد

   تجربه در زمینه تأمین کاال-22ماده 

ینه تأمین کاال براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کاالی تأمین شده بی تجربه پیمانکار در زم ارزیا

حداکثر امتیاز درصورتی احراز میشود که چهار       . در رشته و زمینه کار در پنجسال گذشته تعیین میشود         

کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر در زمینه تأمین کاال انجام شده باشد که برای مقـادیر کمتـر، امتیـاز                  

  .یابد به به تناسب کاهش میتجر

ـ  خریدهایی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر نصاب معـامالت متوسـط باشـد بـرای      تبصره 

  .امتیازدهی تجربه میتوان تعداد کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور تعیین کرد

   تجربه در زمینه مطالعه و طراحی-32ماده 

العه و طراحی براساس اطالعات و اسناد دریافتی و باتوجه به تعـداد و نـوع                امتیاز تجربه در زمینه مط    

حداکثر امتیاز درصورتی احراز    . کارهای مشابه در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین میشود            

اجرا شده باشـد و بـرای مقـادیر         ) با برآورد معادل یا بیشتر از کار مورد نظر        (میشود که دو کار مشابه      

  .یابد ، امتیاز تجربه به تناسب کاهش میکمتر

   گواهینامه صالحیت پیمانکاری-42ماده 

  .گران باید گواهینامه صالحیت معتبر داشته باشند  در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصهالف ـ



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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ـ  گران داخلـی گواهینامـه صـالحیت     المللی، برای مناقصه گزار در مناقصات پیمانکاری بین  مناقصهب 

گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهیهـای صـادر شـده               و برای مناقصه  معتبر  

توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکـرد مـالی، مجوزهـای قـانونی                  

  .خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند

ـ   کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مـشابه و  گران خارجی برای ارزیابی  مناقصهتبصره 

  .مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند

   ظرفیت کاری پیمانکاران-52ماده 

ـ  بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران موضوع  نامه طبـقه  ظـرفیت پیـمانـکاران بـراساس آئیـنالف 

 و اصالحات بعدی آن از سوی سـازمان         11/12/1381هـ مورخ   23251ت/48013نامه شماره     تصویب

رسانی مناقصات منتـشر خواهـد شـد کـه شـرکتها میتواننـد از                 تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطالع      

  .اطالعات مربوط به ظرفیت پیمانکاران مطلع گردند

ـ  گزار موظف است ظرفیت کـاری پیمانکـاران را طبـق اسـتعالم ارزیـابی بـا اسـتفاده از          مناقصهب 

رسـانی مناقـصات براسـاس        گزارشهای خوداظهاری و اطالعات منتشر شـده در پایگـاه ملـی اطـالع             

  .معیارهای زیر ارزیابی کند

 پایه و رشته پیمانکاری - 1

 توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی - 2

 تعداد کارهای در دست انجام - 3

  : ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران با شرایط زیر مجاز استپ ـ



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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ارجاع کار تا بیست و پنج درصد باالتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی ـ   - 1

 .بازرگانی است

درصورتی که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه مورد نظر در فهرسـت کوتـاه،                  - 2

گـزار    هنامه باشـد، مناقـص      این آئین ) 10( ماده   "الف"بند  ) 1(کمتر از تعداد مذکور در جزء       

تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی که ظرفیت کاری آنها تکمیل باشد یا  می

 .پیمانکاران پایه بعدی از طریق ارزیابی کیفی تکمیل کند

  

  کنندگان فصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین

  کنندگان  معیارهای ارزیابی تأمین-62ماده 

  :شود دگان براساس حداقل معیارهای زیر انجام میکنن  ارزیابی کیفی تأمینالف ـ

  توان مالی - 1

 ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت - 2

 استانداردهای تولید - 3

 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  - 4

 )گارانتی(نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت  - 5

ـ  اشـد، عـالوه بـر    کاال بیش از بیست برابـر نـصاب معـامالت متوسـط ب      اگر مبلغ برآوردی تأمینب 

  : این ماده، باید معیار زیر نیز منظور شود"الف"معیارهای بند 

 ظرفیت تولید - 1



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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ـ   این "الف"گزار معیارهای دیگری عالوه بر معیارهای یادشده در بند   چنانچه به تشخیص مناقصهپ 

  .ماده الزم باشد، اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در استعالم ارزیابی تشریح شود

  کنندگان  ارزیابی توان مالی تأمین-27 ماده

  .شود کنندگان براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می  ارزیابی توان مالی تأمینالف ـ

ـ  شود که مبلغ برآوردی مناقصه معـادل یـا کمتـر از      حداکثر امتیاز توان مالی درصورتی احراز میب 

  :یکی از مقادیر زیر باشد

الحـساب    متوسـط سـاالنه، مـستند بـه اسـناد مالیاتهـای قطعـی و علـی                یکصد برابر مالیات     - 1

 شده پرداخت

بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولیـد، مـستند بـه قراردادهـا و اسـناد فـروش یـا                       - 2

 صورتهای مالی تأیید شده 

 ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهینامه بیمه دارائیها - 3

 ایـن مـاده، مبنـای محاسـبات         "ب"بنـد   ) 3(تا  ) 1(ن عدد کسب شده از جزءهای        باالتری -1تبصره  

شود و درصورتی که باالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به                  می

  .یابد تناسب کاهش می

ت  درصورت ضرورت، نسبتهای فوق باتوجه به شرایط اقتـصادی و اجرایـی توسـط شـرک                -2تبصره  

  .شود توانیر بهنگام می

   ارزیابی مشتریان قبلی-28ماده 

ـ   برای تعیین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی از کاالی مورد نظر، اخذ اطالعات مربـوط بـه نـشانی    الف 

  .مشتریان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعالم ارزیابی الزم است



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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ـ  اظهاری و ارائه مدارک الزم و بـا تـشخیص و مـسئولیت     ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خودتبصره 

  .باشد گزار قابل پذیرش می مناقصه

ـ  بـرداری،    امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی باتوجه به مواردی نظیر کیفیت کاال، عملکرد در دوره بهـره ب 

  .شود کیفیت خدمات پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات تعیین می

ـ  مشتریان قبلی در حداکثر پنج سال گذشته، مـالک تعیـین امتیـاز یادشـده      میانگین امتیاز ارزیابی پ 

  .خواهد بود

  تجربه در زمینه تأمین کاال -29ماده 

بی تجربه در زمینه تأمین کاال براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کاالی تأمین شده در رشته ارزیا

ز درصورتی احراز میـشود کـه چهـار کـار     حداکثر امتیا . و زمینه کار در پنجسال گذشته تعیین میشود       

مشابه با حجم معادل یا بیشتر در زمینه تأمین کاال انجام شده باشد که برای مقادیر کمتر امتیاز و تجربه                    

  .یابد به تناسب کاهش می

ـ   خریدهایی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر نصاب معـامالت متوسـط باشـد بـرای     تبصره 

  .میتوان تعداد کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور تعیین کردامتیازدهی تجربه 

  ارزیابی استانداردها -30ماده 

ـ   اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعالم ارزیابی قید شده باشـد، متقاضـیان بایـد حـصول     الف 

دهای کیفیـت،   توانـد شـامل اسـتاندار       ایـن اسـتانداردها مـی     . استانداردهای یادشده را اثبـات کننـد      

تـوان    چنانچه اسـتانداردهای الزم تـأمین نـشود، مـی         . برداری باشد   استانداردهای تولید، نصب یا بهره    

هـای   ارائـه اسـناد و گواهینامـه   . گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد     مناقصه



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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دور درصـورت وجـود اسـتفاده از        المق  حتی. تواند مالک عمل قرارگیرد     معتبر یا بازدید کارشناسی می    

  .استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد

ـ   باتوجه باینکه ارزیابی استانداردها توسط توانیر و از طریق شورای ارزیابی براساس یـک فرآینـد   ب 

مدیریت شده صورت میگیرد، لذا در اینگونه موارد که فهرست واجدان شرایط از نظر رعایت حـداقل                 

 بصورت عام از سوی توانیر ابـالغ شـده و یـا میـشود، شـرکتها مجـاز بـه اسـتفاده از                        استانداردها،

درصـورت مراجعـه متقاضـیان جهـت ارزیـابی          . کنندگان خـارج از فهرسـت مـذکور نیـستند           تأمین

  .استانداردها، شرکتهای میتوانند آنها را جهت ارزیابی استانداردها به توانیر معرفی نمایند

ی برخی از متقاضیان بصورت موردی گواهینامه رعایت حداقل اسـتانداردها از  در مواردی که براج ـ  

هـای کیفیـت      سوی توانیر صادر ولی هنوز فهرست آنها توسط توانیر ابالغ نشده باشد، این گواهینامـه              

در این گونه مواقع شرکتها درصورتی مجاز به اسـتفاده          . برای احراز حداقل استانداردها کفایت میکند     

هـای    کنندگان خواهند بود که رعایت حداقل استانداردهای محصول آنها باتوجه به رویه             تأمیناز سایر   

  .جاری احراز شده باشد

ـ   اگر استانداردهای ترجیحی که کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی کاال را بیش از حـداقل مـورد   د 

توان به روش  متیازدهی استانداردها میکنند، در استعالم ارزیابی تعیین شده باشند، برای ا         نیاز تأمین می  

عمل کرد و در ایـن صـورت روش امتیـازدهی    ) نامه این آئین) 9( ماده "ب"مذکور در بند  (متعارف  

  .باید در استعالم ارزیابی تشریح شود

   نظام تضمین کیفیت-31ماده 

ـ  یـا سـایر    ISO 9000های تضمین کیفیت نظیـر سـری     نظام تضمین کیفیت براساس گواهینامهالف 

های تضمین کیفیـت موجـود    در موارد خاصی که گواهینامه. شود های معتبر کیفیت تعیین می  گواهینامه



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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بینی  نامه یا بازرسی فنی حین ساخت پیش گر روشهایی نظیر بیمه     نباشد، باید با توافق کارفرما و مناقصه      

  .شود

ـ  های مربوط به هر مورد نیـز    حداقل.گران تعیین شود  موارد زیر باید براساس خوداظهاری مناقصهب 

  :باید حسب مورد در اسناد استعالم قید شود

 نحوه تضمین محصوالت و گارانتی - 1

 در محل استفاده) وارانتی(نحوه تأمین خدمات پس از فروش  - 2

 بندی و حمل و نقل چگونگی بسته - 3

 چگونگی نصب - 4

 آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات - 5
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   ظرفیت تولید-32ماده 

هرگاه اثبات شـود کـه      . شود  ها یا مجوزهای تولید تعیین می       ولید براساس بازدید، ارائه پروانه    ظرفیت ت 

کاالی مورد مناقـصه نیـست، بـدون در نظـر             گری به دلیل تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین          مناقصه

  .شود این دستورالعمل از فهرست کوتاه حذف می) 26(گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده 

  

  گران  سیستم ارزیابی کیفی مناقصهم ـپنجفصل 
نامـه معـامالت شـرکتهای تولیـد       آئـین "11"گران موضوع ماده  طبق معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه  

 از ماده مـذکور متناسـب بـا موضـوع           2نیروی برق و باتوجه باینکه معیارهای ارزیابی باستناد تبصره          

نامه معامالت، سیستم ارزیابی کیفی       ای تعیین شده در آئین    معامله بایستی تعیین شود، لذا حسب معیاره      

. است گران برای کارهای پیمانکاری و تأمین کاال بعنوان نمونه و راهنما بشرح پیوست تهیه شده مناقصه

هـای ارزیـابی      های فنی بازرگانی میتوانند عینـاً از سیـستم          گزار و به تبع آن کمیته       دستگاههای مناقصه 

) 11( از ماده "الف"های مربوطه با رعایت بند  ده و یا حسب طبیعت و ماهیت پروژهتدوین شده استفا

 آن معیارهای متناسـب بـا موضـوع معاملـه را تعیـین و بـا اسـتفاده از                    2نامه معامالت و تبصره       آئین

 های ارزیابی تهیه شده بعنوان راهنما، معیارهای ارزیابی، نحوه امتیـازات و وزن آنهـا را تعیـین                   سیستم

  .نمایند
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  بسمه تعالی
  فرم خالصه ارزیابی مربوط به توان انجام تعهدات پیشنهاددهندگان 

  های پیمانکاری در مناقصه
  
  

  های  گران در مناقصه معیارهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه
                        جدول اصلی                                                            پیمانکاری                     

 
 (ai)ضریب معیار  (bi)امتیاز هر معیار  معیارهای ارجاع کار ردیف

داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  1
 )سابقه اجرائی(

100 20 

 15 100 حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی 2

 15 100 توان مالی و پشتیبانی 3

آالت آماده و یا  داشتن تجهیزات و ماشین 4
 در دسترس

100 15 

های  مدیریتی  مدیریت کارآمد و سیستم 5
 مناسب

100 10 

کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر  6
 دانش و تجربه

100 10 

 5 100 نظام کیفی کار 7

 5 100 ها و نوآوری در کارهای مشابه خالقیت 8

بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در  9
 ی پروژهمحل اجرا

100 5 

  

=                                                          امتیاز کل یا میانگین وزنی 

∑

∑

=

=
10

9

1i

1i

ai

aibi
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            )سابقه اجرائی( تجربه و دانش در زمینه مورد نظر -1
  . تعیین میشود2ول شماره با استفاده از کارهای انجام یافته بشرح جد) سابقه اجرائی(امتیاز تجربه و دانش 

  )محاسبه امتیاز مربوط به تجربیات کاری (2جدول شماره 
  

 ردیف
 امتیاز شرح

کارهای مشابه در رشته و  1  امتیاز25هر کار  با مبلغ معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی

   زمینه کار

 با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی

  

                                

کارهای قابل مقایسه با پروژه  2

 )تقریباً مشابه(پیشنهادی 
  امتیاز8هر کار  با مبلغ معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی

  

های انجام شده طی پنجسال گذشته براساس جدول  ـ امتیازات تجربیات کاری شرکتها براساس تعداد پروژه

  .فوق محاسبه میگردد

 درصد مبلغ برآوردی کمتر 60ضمناً کارهائی که مبلغ آن از .  کار4: تیازـ حداکثر تعداد کار مشابه مشمول ام

  .باشد مشمول امتیاز قرارنخواهد گرفت

 چنانچه متقاضیان ارزیابی بدلیل طبیعت و ماهیت پروژه دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی :1تبصره 

 امتیازی کسب ننمایند میتوان بشرح 1نکه از ردیف باشند باتوجه به نظر کمیته فنی و بازرگانی و مشروط بر آ

  . و توضیحات زیر امتیاز بخش تجربه را محاسبه نمود2بند 

  . کار4: ـ حداکثر تعداد کار تقریباً مشابه مشمول امتیاز

 درصد باشد مشمول امتیازات فوق 90 امتیاز کارهای در دست اقدام که پیشرفت فیزیکی آن بیش از :2تبصره 

  .خواهد شد

 مبلغ کار انجام یافته

 برآوردیمبلغ 
*25 امتیاز هر کار= 
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 در مواقعی که مبلغ برآوردی کار از یکصد برابر مبلغ معامالت متوسط بیشتر باشد حداکثر تعداد :3تبصره 

 به 25 و امتیاز آنها نیز بترتیب در جدول فوق از 2 به 4کارمشابه با مبلغ معادل و یا بیشتر از مبلغ برآوردی از 

  .یابد رهای تقریباً مشابه افزایش می امتیاز برای کا20 به 8 امتیاز برای کار مرتبط و از 50

   حسن سابقه در کارهای قبلی-2
  . تعیین میگردد3امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی با استفاده از جدول شماره 

  )های قبلی محاسبه امتیاز حسن سابقه در پروژه (3جدول شماره 
 biامتیاز 

   aiردیف
عالی  عوامل ارزشیابیضریب اهمیت 

100 

خوب 

80 

متوسط 

50 

ضعیف 

20 

          کیفیت کار  2  1

          کفایت کادر فنی  2  2

          بندی پروژه زمان  2  3

تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی   1  4

  انسانی متخصص

        

5  1  

  

هماهنگی و همکاری با کارفرما و سایر 

اندر کار پروژه و همچنین  عوامل دست

  همکاری دردوران تضمین

        

           و نحوه پشتیبانی مالی پروژهبنیه مالی  1  6

          اظهار نظر کلی نسبت به اجرای پیمان  1  7

ai = ضریب اهمیت  

bi =  گانه7امتیاز هریک از عوامل   
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∑

∑

=

=
7

7

1i

1i

ai

aibi
  Ei= ها  امتیاز هر شرکت برای هریک از پروژه = 

 
n

E
n

1i
i∑

  ها امتیاز کل پروژه= =

  

  .نامه برای هر پروژه امتیاز خوب منظور خواهد شد نامه و یا تشویق ائه تقدیرنامه، رضایتدرصورت ار: تبصره

   توان مالی-3
برای امتیاز توان مالی، مبلغ برآوردی . ارزیابی توان مالی براساس اطالعات مالی پنج سال گذشته تعیین میشود

 دارائیهای ثابت بشرح جدول زیر محاسبه و با مالیات متوسط ساالنه و در مقایسه با درآمد ناخالص ساالنه و

  .باالترین عدد کسب شده از جزءهای یادشده مبنای محاسبات قرارخواهد گرفت

  )4جدول شماره (              محاسبه امتیاز  توان مالی 
 امتیاز شرح ردیف

مبلغ برآوردی مناقصه معادل و یا کمتر از باالترین عدد کسب شده از جزءهای  1
  .زیر است

 برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی 70 و یا  پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه:الف
  الحساب پرداخت شده و یا علی

 وضعیتهای قطعی یا موقت سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت: ب
گواهی بیمه داراییها  دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا برابرپنج : ج
 ونیدفاتر قانیا 

100 

درصورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از باالترین عدد کسب شده از جزءهای  2
  .، امتیاز این بخش براساس فرمول مقابل محاسبه میگردد1مندرج در بند 

A =مبلغ برآوردی  
/A =باالترین عدد کسب شده از جزءهای مذکور  








 −
− )

A
AA(
/

/

100100 

n = ها تعداد پروژه  

Ei = امتیاز هر پروژه  
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  آالت آماده و یا در دسترس و ماشین تجهیزات -4
امتیاز توان تجهیزاتی با توجه به ماهیت کار و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز و بشرح جدول زیر تعیین 

  .میگردد

  5جدول شماره 
 امتیاز شرح ردیف

آالت، تجهیزات و ابزار مورد نیاز   درصد حداقل ماشین100تأمین   1
  .پروژه احراز شده است

100  

آالت، تجهیزات و ابزار مورد   درصد حداقل ماشین100 تا 80تأمین   2
  .نیاز پروژه احراز شده است

80  

آالت، تجهیزات و ابزار مورد نیاز   درصد حداقل ماشین80 تا 50تأمین   3
  .پروژه احراز شده است

60  

  ـــ  . درصد احراز شده است50تأمین کمتر از   4
  

آالت، تجهیزات و ابزار مورد نیاز  واند برای پروژه مودر نظر خو حداقل ماشینگزار میت دستگاه مناقصه: تبصره
ای که جمع امتیاز  در این صورت بایستی برای هریک از آنها امتیاز مشخصی تعیین گردد بگونه. را تعیین نماید

زات و ابزاری که آالت، تجهی بدین ترتیب امتیاز متقاضیان ارزیابی متناسب با تعداد ماشین.  شود100این بخش 
  .د راختیار داشته و یا قرارداد اجاره آنرا ارائه نمایند، تعیین خواهد شد

  های مدیریتی مناسب  مدیریت کارامد و سیستم-5
  

  )امتیاز مربوط به کادر مدیریت، مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره (-6جدول شماره 
  

 سابقه کار جدول امتیاز تحصیلی

 لیسانس به باال لیسانس  دیپلمدیپلم و فوق

 25 15 5  سال5تا 

 35 20 10  سال10 تا 5از 

 40 25 15  سال15 تا 10از 

 50 35 20  سال بیشتر15از 
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  )ضریب ارتباط مدرک تحصیلی با کار مربوطه (-7جدول شماره 
  

 ضریب شرح ردیف

 %100 رشته تحصیلی کامالً مرتبط است 1

 %80 رشته تحصیلی تقریباً مرتبط است 2

 %50 رشته تحصیلی غیرمرتبط است 3

  )ضریب تداوم مدیریت (-8جدول شماره 
  

 ضریب شرح ردیف

 6/0 کمتر از سه سال 1

 8/0 از سه تا پنج سال 2

 1 از پنج تا هشت سال 3

 1/1 از هشت تا ده سال 4

 20/1 از ده سال بیشتر 5

  امتیاز هریک از کادر مدیریت = ai= امتیاز تحصیالت× یب ارتباط رشته تحصیلی ضر× ضریب تداوم مدیریت 

3
1
∑
=

3

i
ai

= 1E = امتیاز کل کادر مدیریت  

  )امتیاز مربوط به سیتمهای مدیریتی (-9جدول شماره 
  

  شرح ردیف

 15 استقرار سیستم مدیریت کیفیت بیش از سه سال

 10 ه سالاستقرار سیستم مدیریت تا س

1 

 ــ فاقد سیستم مدیریت

 5های صنفی و تخصصی بازاء هر عضویت  عضویت در انجمن 2
 امتیاز

 10حداکثر 

 امتیاز و بلند 3های آموزشی تخصصی هر دوره کوتاه مدت  دوره 3
 ساعت و بلند مدت 120 امتیاز دوره کوتاه مدت کمتراز 5مدت 

  و بیشتر120

 15حداکثر 

  40 جمع
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  2E= یستمهای مدیریتی امتیاز س

  امتیاز کل مدیریت کارآمد سیستمهای مدیریتی= امتیاز کادر مدیریت + امتیاز مربوط به سیستمهای مدیریتی 
)2E + 1E = (E  

  
   کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر داشتن تجربه کار-6

ان تحصیالت کادر فنی و همچنین امتیاز کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه براساس سابقه و میز
  . محاسبه میگردد11 و 10سابقه و میزان تحصیالت نیروهای کلیدی بشرح جداول 

  
   کادر فنی-1-6

 نفر تکنیسین و سایر عوامل فنی 5 نفر مهندس و 10امتیاز کادر فنی با استفاده از جداول زیر و برای حداکثر 
  .محاسبه میگردد

  ) فنیامتیاز کادر (-10جدول شماره 
  

 مهندس

 لیسانس فوق لیسانس

                  طبقه شغلی تکنیسین و سایر عوامل فنی

  
 غیرمرتبط مرتبط غیرمرتبط مرتبط غیرمرتبط مرتبط سابقه کار

 ــ 5/0 5/0 1 1 2  سال5 تا 0

 5/0 1 1 2 5/1 3  سال10 تا 5

 1 5/1 5/1 3 2 4  سال15 تا 10

 5/1 2 2 4 3 5  سال به باال15

  
  . سال سابقه کار خواهد بود2داشتن مدرک دکترا معادل فوق لیسانس با : توضیح

∑∑
==

+
510

1i1i
biai =1E  

ai = مهندس  

bi = تکنیسین و سایر عوامل فنی  
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  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

31 21/7/87-داخلی

   عناصر کلیدی -2-6
 نیروی کلیدی به.  محاسبه میگردد11امتیاز این بخش براساس تحصیالت و سوابق کاری بشرح جدول شماره 

  .نیروهایی اطالق میشود که دارای پست سازمانی معاونت و مدیریت باشند

  )امتیاز عناصر کلیدی (-11جدول شماره 
  

                                             سوابق کاریردیف

 تحصیالت

 5زیر 

 سال

 10 تا 5

 سال

 15 تا 10

 سال

 سال 15

 بیشتر

 8 7 5 4 تمان و صنایعهای برق، مکانیک، ساخ دکترا در رشته 1

های برق، مکانیک،  فوق لیسانس در در رشته 2

 ساختمان و صنایع

3 4 6 7 

های برق، مکانیک، ساختمان و  لیسانس در رشته 3

 صنایع

2 3 5 6 

 4 3 2 1 ها لیسانس در سایر رشته 4

  

ci =  نفر5حداکثر (نیروی کلیدی (  

∑
−

5

1i
ci=2E   

2E + 1E = Eیاز کل امت 

   نظام کیفی انجام کار-7
  . انجام میشود16 و 15 و 14 و 13 و 12امتیاز نظام کیفی انجام کار براساس جدول شماره 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

32 21/7/87-داخلی

  )امتیاز نظام کیفی انجام کار (-12جدول شماره 
  

 امتیاز شرح ردیف

 60 داشتن دفتر فنی و کنترل پروژه 1

 40 داشتن واحد کنترل کیفیت مصالح و تولیدات 2

 100 ع امتیازجم

  
  
   نحوه محاسبه امتیاز دفتر فنی و کنترل پروژه-1-7

ریزی و کنترل پروژه و  دفتر فنی و کنترل پروژه باتوجه به عوامل سازمانی آن از جمله کارشناسان ارشد برنامه

 13ول ریزی و کنترل پروژه بشرح جدا افزاری برنامه های نرم اندر کار و همچنین وجود بسته سایر عوامل دست

  . ارزیابی میگردد14و 

  )امتیاز عوامل سازمانی دفتر فنی و کنترل پروژه (-13جدول شماره 
  

                                             سوابق کاری

 تحصیالت

 5زیر 

 سال

 10 تا 5

 سال

 15 تا 10

 سال

 سال 15

 و بیشتر

 20 16 12 8 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع دکترا در رشته

های برق، مکانیک، ساختمان  فوق لیسانس در در رشته

 و صنایع

6 10 14 18 

 16 12 8 4 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع لیسانس در رشته

 10 6 4 2 ها لیسانس و باالتر در سایر رشته

  

   نفر2حداکثر تعداد عوامل سازمانی : تبصره



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

33 21/7/87-داخلی

  )زاری و سخت افزاریاف ضریب جدول امکانات نرم (-14جدول شماره 
  

 ضریب شرح ردیف

ریزی و کنترل و و جود سیستمهای اطالعاتی  افزاری برنامه های نرم وجود بسته 1

 افزارهای مناسب جانبی بطور کامل و وجود سخت

5/1 

 2/1 افزار در حد نیاز ریزی و کنترل سخت افزاری برنامه های نرم وجود بسته 2

 5/0 ری و کنترلافزا های نرم عدم وجود بسته 3

  12 از جدول شماره1امتیاز نهایی ردیف  = 13امتیاز حاصل از جدول شماره × 14ضریب جدول شماره

K × 1A = 1E  

1A =  13امتیاز حاصل از جدول شماره 

1K =  14ضریب جدول شماره  

   نحوه محاسبه امتیاز واحد کنترل کیفیت-2-7
های بررسی مطلوبیت  ها و دستورالعمل همچنین وجود رویهواحد کنترل کیفیت باتوجه به عوامل سازمانی و 

  . ارزیابی میگردد16 و 15افزارهای مناسب و بشرح جداول  کار و وجود سخت

  
  )امتیاز عوامل سازمانی واحد کنترل کیفیت (15جدول شماره 

                                             سوابق کاری

 تحصیالت

 5زیر 

 سال

 10 تا 5

 لسا

 15 تا 10

 سال

 سال 15

 و بیشتر

 20 16 12 8 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع دکترا در رشته

های برق، مکانیک، ساختمان  فوق لیسانس در در رشته

 و صنایع

6 10 14 18 

 16 12 8 4 های برق، مکانیک، ساختمان و صنایع لیسانس در رشته

 10 6 6 3 ها لیسانس و باالتر در سایر رشته

   نفر2حداکثر تعداد عوامل سازمانی : تبصره



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

34 21/7/87-داخلی

  )ها ها و دستورالعمل جدول وجود رویه (16جدول شماره 
  

 ضریب شرحردیف

 1 افزارهای مناسب ها و دستورالعملهای بررسی مطلوبیت کار و وجود سخت وجود رویه 1

 افزارهای های بررسی مطلوبیت کار و وجود سخت ها و دستورالعمل وجود رویه 2
 مناسب در حد متوسط

8/0 

 %50 های بررسی مطلوبیت کار ها و دستورالعمل عدم وجود رویه 3

  امتیاز نهایی = 15امتیاز حاصل از جدول شماره  × 16ضریب جدول شماره 
K × 2A = 2E 

2A =  15امتیاز حاصل از جدول شماره  
K =  16ضریب جدول شماره  

 E = E1 + E2  
   خالقیت و نوآوری-8

  . محاسبه میگردد17بینی شده در جدول شماره  های پیش خالقیت و نوآوری براساس مؤلفهامتیاز 

  )ها و نوآوری در کارهای مشابه امتیاز خالقیت (17جدول شماره 
  

 حداکثر امتیاز تعداد شرح ردیف

نوآوریهائی که به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  1
 رسیده است

2 30 

 10 2 المللی ینحضور در مناقصات ب 2

 10 2 ارائه مقاالت در مجالت و سمینارها 3

 30 3 نوآوریهای تأیید شده توسط دستگاههای اجرائی 4

 20 2 تألیف، ترجمه و انتشارات و کتب و متون علمی و تخصصی 5

 100 جمع امتیاز

   بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه مشابه-9
  . انجام میشود18بینی شده در جدول شماره  های پیش مؤلفهامتیاز بومی بودن پیمانکار براساس 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

35 21/7/87-داخلی

  

  )بومی بودن پیمانکارو داشتن تجربه مشابه (18جدول شماره 
  

 امتیاز شرح ردیف

 100 بومی با کار در محل اجرا 1

 60 غیربومی با کار در محل اجرا 2

 30 غیربومی بدون کار در محل اجرا 3

  

  نحوه محاسبه امتیاز کل
  

 میباشد، امتیاز نهائی از جدول خالصه 100 عامل فوق که بر مبنای امتیاز 10حاسبه امتیازات هریک از پس از م

  .ارزیابی مربوط به توان انجام تعهدات و با استفاده از ضابطه زیر محاسبه میگردد

=                                                          امتیاز کل یا میانگین وزنی 

∑

∑

=

=
10

9

1i

1i

ai

aibi
  

  

  

  

 

  

 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

36 21/7/87-داخلی

  بسمه تعالی
  شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران

          )توانیر     (
  پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران

  )کارهای پیمانکاری(
 و اطالعات آن  تهیه گردیده………………………گران برای دعوت به مناقصه  این پرسشنامه فقط به منظور ارزیابی کیفی مناقصه

 .در شرکت توانیر محفوظ خواهد ماند

 :نام شرکت

 :شماره تلفن :نشانی

 :شماره ثبت
  مبلغ پرداخت شده :سرمایه ثبت شده :تاریخ ثبت

 ریال................ 

 :پایه تحصیالت :نام و نام خانوادگی

یره
 مد

ئت
 هی
س

رئی
 

 :ذ مدرکرشته تحصیالت و سال اخ :سابقه کار در این سمت

 :پایه تحصیالت :نام و نام خانوادگی

مل
رعا

مدی
 
 :رشته تحصیالت و سال اخذ مدرک :سابقه کار در این سمت

یره
 مد

ئت
 هی
ضاء

اع
 

  نام و نام خانوادگی
.............................  
.............................  
............................. 

  :پایه و رشته تحصیالت
.............................  
.............................  
.............................  

 
  )استانهای مجاز برای فعالیت(حوزه فعالیت 

 

 

 

  همکاری با شرکت یا شرکتهای دیگر
 

 

  :رده فعالیت
  
  
 

بایست به این پرسشنامه  امه مییک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و یک نسخه اساسن
  .اطالعاتی پیوست گردد



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

37 21/7/87-داخلی

  سوابق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
  

  سوابق مدیر عامل
 

 ردیف نام و نام خانوادگی
 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

      
  
  
  
 

 
 )1: (سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره

 
 نام و نام خانوادگی

 :ردیف
 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت سهنام مؤس

 
 
 
 
 
 
 
  

     
  
  
  

 
 )2: (سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره

 
 نام و نام خانوادگی

 :ردیف
 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
  
  
  
  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

38 21/7/87-داخلی

  
  

  )عناصر کلیدی و کادر فنی(فهرست نیروهای انسانی متخصص تمام وقت 

 

 سابقه کار پایه معلومات

 م خانوادگینام و نا ردیف

 سال/ کل سابقه  آخرین سمت رشته مدرک تحصیلی

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

39 21/7/87-داخلی

  
  فهرست کارهای انجام شده طی پنجسال گذشته

 )به ریال(مبلغ پیمان  تاریخ خاتمه کار تاریخ شروع کار رفرماکا محل اجرا شرح کار ردیف

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 شرکت گذارده کارهای فوق توسط این شرکت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن

  .چنانچه این صفحه گنجایش کافی نداشته باشد، لطفاً اطالعات مربوطه را در صفحه دیگری ضمیمه نمائید. خواهد شد



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

40 21/7/87-داخلی

  باشد فهرست کارهایی که در دست اقدام می

 )به ریال(مبلغ پیمان  تاریخ خاتمه کار تاریخ شروع کار کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

کارهای فوق توسط این شرکت در حال انجام است و طبق درخواست، قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن 
  .شرکت گذارده خواهد شد



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

41 21/7/87-داخلی

  یهای قبل فرم ارزشیابی عملکرد پیمانکار در پروژه

  
  ردیف ارزیابی

 

 عنوان ارزشیابی

ضعیفمتوسط خوب عالی

     کیفیت کار 1

     کفایت کادر فنی 2

     بندی پروژه زمان  3

     تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص  4

هماهنگی و همکاری با کارفرما و سایر عوامل دست اندر کار پروژه همچنین   5

 ضمینهمکاری در دوران ت

    

      بنیه مالی و نحوه پشتیبانی مالی پروژه  6

     اظهار نظر کلی نسبت به اجرای پیمان  7

  

  .های انجام یافته تکمیل و ارسال شود فرم ارزشیابی فوق بایستی برای هریک از پروژه

  ها نامه ها و رضایت نامه ها و تشویق تقدیرنامه
 

 حظاتمال تأیید کننده/ صاردکننده شرح ردیف

        

        

        

        

        

  .مدارک و مستندات مربوطه پیوست شود: توضیح



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

42 21/7/87-داخلی

  توان مالی

  اطالعات مالی مربوط به مالیات، درآمد ناخالص ساالنه و دارائیهای ثابت

  الحساب پرداخت شده و یا بیمه تأمین اجتماعی قطعی و یا علی) آخرین سال( متوسط ساالنه  میزان مالیات-1

  
  
  
  
  
  
  وضعیتهای قطعی یا موقت به قراردادهای منعقده درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت -2

  
  
  
  
  
   میزان دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی، گواهی بیمه دارائیها و یا دفاتر قانونی-3

  
  
  
  
  
  

  . بایستی پیوست شود3 و 2 و 1اسناد مثبته مربوط به دیفهای : توضیح

  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

43 21/7/87-داخلی

  هیزات و ماشین آالت آماده بکار یا در دسترسـ فهرست تج

 مدل و سال ساخت نوع تعداد تجهیزات/ آالت  نام ماشین ردیف

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

ـ ماشین آالت و تجهیزات فوق در محوطه انبار این شرکت و یا کارگاههایی که این شرکت در آن مشغول 

  .باشد کار است برای بازدید آماده می



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  کنترل پروژهدفتر فنی و 

  الف ـ فهرست و مشخصات عوامل سازمانی دفتر فنی و کنترل پروژه

کل سابقه کار در همین  آخرین مدرک و رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگیردیف

 زمینه

     

  

  

  

 

 

  
  افزاری مورد استفاده در دفتر فنی و کنترل پروژه افزاری و سخت ب ـ امکانات نرم

 سایر توضیحات  نرم افزار/نام سخت افزار ردیف

    

  

  

  

  

  

  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  واحد کنترل کیفیت و مصالح و تولیدات

  الف ـ فهرست و مشخصات عوامل سازمانی واحد کنترل کیفیت

کل سابقه کار در همین  آخرین مدرک و رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگیردیف

 زمینه

     

  

  

 

 

  
  افزارهای موجود وبیت کار و سختها و دستورالعملهای بررسی مطل ب ـ فهرست رویه

 سایر توضیحات ها و دستورالعملها رویه/ نام سخت افزار ردیف

    

  

  

  

  

  

  

  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  المللی حضور در مناقصات بین
 تاریخ گزار دستگاه مناقصه شرح ردیف

        
        
        

 
  سیستم مدیریت کیفیت

 تاریخ استقرار سیستم شرح مدیریت کیفیت ردیف

      
      
      

 
 تخصصیصنفی و های  یت در انجمن عضو

 مدت شرح عضویت ردیف

      
      
      

 

  آموزشی تخصصیهای دوره 

 تعداد شرکت کننده ساعت/ مدت دوره بلندمدت/ نوع دوره کوتاه مدت موضوع دوره ردیف

         
 
 
 
  

  
  .مدارک و مستندات مربوط به جداول این صفحه را پیوست نمائید: توضیح



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  ها ریها و نوآو  خالقیت

 واحد تأیید کننده شرح نوآوری ردیف

      

      

      

      

      

      
 

  ارائه مقاالت در مجالت و سمینارها

 تاریخ مورد استفاده/ محل درج شرح مقاله ردیف

        

        

        

        

        
 

  تألیف ـ ترجمه و انتشارات

 مترجم/ مولف تیراژ تاریخ انتشار شرخ ردیف

          

          

          

          

  .مدارک و مستندات مربوط به جداول این صفحه پیوست شود: توضیح



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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هرگاه آن . نماید بدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه را اعالم می

شرکت درخواست نماید کلیه اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب 

  .الذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد فوق

  

  

  

  

  :و مدیرعامل                                                         تاریخامضاء رئیس هیئت مدیره 

  

 

 

 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  بسمه تعالی 
  :نام شرکت مورد ارزیابی

  
 جدول امتیازات ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه کارهای پیمانکاری

  )ai(ضریب معیار  امتیاز معیارهای ارجاع کار ردیف

 20  )سابقه اجرائی ( مینه مورد نظر داشتن تجربه و دانش در ز 1

 15  حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی 2

 15  توان مالی و پشتیبانی  3

 15  داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده و یا در دسترس 4

 10  مدیریت کارآمد و سیستم های مدیریتی مناسب 5

 10   کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه  6

 5  نظام کیفی کار  7

 5  خالقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه  8

 5  بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه  9

 

∑
=

∑
=

9

1i
ai

9

1i
aibi

 

  
امتیاز کل = 

  

  

  =امتیاز کل یا میانگین وزنی 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  )سابقه اجرائی( امتیاز تجربه و دانش در زمینه مورد نظر -1
  

 امتیاز  )ریال(مبلغ  های انجام شده شرح پروژه ردیف

1       

2       

3       

4       

  امتیاز کل

  
   امتیاز حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی-2

  1امتیاز شرکت برای پروژه = 
  2امتیاز شرکت برای پروژه = 
  3امتیاز شرکت برای پروژه = 

......................................... =  
............................ =............. 

......................................... = 

......................................... = 

......................................... = 

......................................... = 

=
∑
=

n

iN
n

i   امتیاز کل=  1

   امتیاز توان مالی و پشتیبانی-3
   امتیاز توان مالی-1
  ................................ مبلغ برآوردی پروژه -1-1 
  .......................... برابر بیمه تأمین اجتماعی 70یا ...............................  پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه -2-1
  ................................ سه برابر درآمد ناخالص ساالنه -3-1
  ................................ پنج برابر دارائیهای ثابت -4-1



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  ریال ................................ 1-4 و 1-3 و 1-2 باالترین عدد کسب شده از جزءهای -5-1
  ................................ نسبت مبلغ برآودی به باالترین عدد کسب شده -6-1
  :ا مبلغ برآودی معادل و یا کمتر از باالترین عدد کسب شده است آی-7-1

  امتیاز                                 = 
  . آیا مبلغ برآوردی معادل و یا کمتر از باالترین عدد کسب شده است-8-1

  :محاسبه امتیاز







 −

−
A'

A'A100100  

A =مبلغ برآودی  
Aَ =ریال ................... 3-4 و 3-3 و 3-2 باالترین عدد کسب شده از جزءهای.  
  
  آالت آماده و یا در دسترس  امتیاز مربوط به تجهیزات و ماشین-4
  
  

 درصد تعداد شرح ردیف

   ماشین آالت 1

 
 امتیاز کل                         = 

  
  های مدیریتی مناسب  امتیاز مربوط به مدیریت کارآمد و سیستم-5
  

 امتیاز سابقه میزان تحصیالت ملشرح عوا ردیف

    مدیرعامل 1

    عضو هیئت مدیره 2

    عضو هیئت مدیره 3

  
  ......ـ ضریب ارتباط مدرک تحصیلی با کار مربوطه 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  سال...... ـ مدت تداوم مدیریت 
  ............ـ ضریب تداوم مدیریت 

  امتیاز هریک از کادر مدیریت= 
  امتیاز کل کادر مدیریت= 

  سال.......... ت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ـ مد
  

 امتیاز شرح ردیف

   سال3استقرار سیستم مدیریت کیفیت بیش از  1

  استقرار سیستم مدیریت تا سه سال 2

  فاقد سیستم مدیریت 3

  
  .....های تخصصی  ـ تعداد عضویت در انجمن
  های تخصصی  ـ امتیاز عضویت در انجمن

  ....موزشی تخصصی کوتاه مدت های آ ـ تعداد دوره
  .....های آموزشی بلند مدت  ـ تعداد دوره
  های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت  ـ امتیاز دوره

  امتیاز کل مدیریت= امتیاز کادر مدیریت + امتیاز سیستمهای مدیریتی 
  امتیاز کل مدیریت= 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  از نظر داشتن تجربهامتیاز کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی -6
   کادر فنی-1-6
  

 امتیاز سابقه کارمدرک تحصیلی عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

1      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
 = امتیاز کادر فنی 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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 ـ امتیاز عناصر کلیدی6ـ2
  

 امتیاز سابقه کارمدرک تحصیلی عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی یفرد

1      

2      

3      

4      

5      

 امتیاز عناصر کلیدی =   

  

  امتیاز کل = امتیاز کادر فنی + امتیاز عناصر کلیدی 

  امتیاز کل .............................+ ...........................= 

 متیاز کل ا= 

  
   نظام کیفی کار-7
  امتیاز دفتر فنی و کنترل پروژه-1-7
  

 امتیاز سابقه کارمدرک تحصیلی عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

1  

2  

3  

4  

5 

     

  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر
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  افزاری افزاری و سخت ضریب جدول امکانات نرم
  

 ضریب شرح ردیف

ود سیستمهای ریزی و وج افزاری فنی، برنامه های نرم وجود بسته 1

 افزارهای مناسب اطالعاتی جانبی بطور کامل و وجو سخت

 

افزار در  ریزی و کنترل سخت افزاری فنی و برنامه های نرم وجود بسته 2

............. 

 

  افزاری های نرم عدم وجود بسته 3

  

  امتیاز نهائی= امتیاز جدول فوق ×ضریب 

  امتیاز نهائی= 

 یفیت امتیاز واحد کنترل ک-2-7

  

 امتیاز سابقه کارمدرک تحصیلی عنوان سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

56 21/7/87-داخلی

  

  ها ها و دستورالعمل ضریب وجود رویه
  

 ضریب ندارد/دارد شرحردیف

افزارهای  های بررسی مطلوبیت کار و وجود سخت ها و دستورالعمل رویه 1

 مناسب

  

افزارهای  ی مطلوبیت کار و وجود سختهای بررس ها و دستورالعمل رویه 2

 مناسب در حد متوسط

  

   های بررسی مطلوبیت کار های و دستورالعمل عدم وجود رویه 3

  
  امتیاز نهائی= امتیاز جدول فوق ×ضریب 

  امتیاز نهائی= 

  
  

  جدول امتیازات نظام کیفی کار
  

 امتیاز شرح ردیف

  دفتر فنی و کنترل پروژه 1-7

  ل کیفیتواحد کنتر 2-7

  جمع امتیاز



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
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   خالقیت و نوآوری -8
  

امتیاز  تعداد شرح ردیف

 واحد

 امتیاز کل

نو آوریهائی که به تائید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  1

 رسیده است

 15  

  5  المللی حضور در مناقصات بیم 2

  5  ارائه مقاالت و مجالت و سمینارها 3

  10  ستگاههای اجرائینو آوریهای تائید شده توسط د 4

  10  تالیف کتب و متون علمی و تخصصی  5

 جمع امتیاز = 

  

  بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه مشابه  -9
  .......................محل قانونی شرکت  -1-9
  .............محل اجرای کارهای شرکت -2-9
 
 

  امتیاز بومی بودن پیمانکار= 



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  
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  بسمه تعالی
  کنندگان کاال یت تأمینفرم خالصه ارزیابی صالح

  
  

  کنندگان کاال  های تأمین گران در مناقصه معیارهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه

 

 (ai)ضریب معیار   (bi)امتیاز هر معیار  معیارهای ارزیابی تأمین کنندگانردیف

 30 100 توان مالی 1

 25 100 ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت و سابقه 2

  رد     قبول)ارزیابی استانداردها(ستانداردهای تولید رعایت ا 3

نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت   4

  )گارانتی(

100  25  

تعیین ظرفیت تولید براساس ارزیابی   ظرفیت تولید  5

  مستندات

 20 100 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر 6

  

=              امتیاز کل                                             

∑

∑

=

=
4

4

1i

1i

ai

aibi
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   توان مالی-1
توان مالی متقاضیان ارزیابی براساس اطالعات مالی و از طرق مقایسه مبلغ برآوردی کاالی مورد نظر با یکی 

  .از بندهای زیر تعیین میگردد

گان دارای سابقه کمتر از برای تولیدکنند)  سال گذشته5حداکثر (یکصد برابر مالیات متوسط ساالنه  -1-1

   سال متناسب با سالهای فعالیت5

 سال گذشته واقع شده 5 درصد فروش آخرین سال تولید مشروط بر اینکه آخرین سال تولید در 25 -1-2

 .باشد

 سال گذشته هریک از موارد فوق 5 درصد دارائیهای ثابت براساس آخرین اظهارنامه رسمی طی 10 -1-3

االترین عدد کسب شده از جزءهای یادشده مبنای محاسبات قرار  مقایسه و ب1بشرح جدول شماره 

  .خواهد گرفت

  )2جدول شماره (              محاسبه امتیاز  توان مالی 
  

 امتیاز شرح ردیف

درصورتیکه مبلغ برآوردی معادل و یا کمتر از باالترین عدد کسب شده از  1

  )دد استانتخاب یکی از اجزاء که حائز باالترین ع. (جزءهای زیر است

  یکصد برابر مالیات متوسط ساالنه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی: الف

  بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید: ب

 ده درصد دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه رسمی: ج

100 

درصورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از باالترین عدد کسب شده از جزءهای  2

  .یاز این بخش براساس فرمول مقابل محاسبه میگردد، امت1مندرج در بند 

A =مبلغ برآوردی  

A/   =باالترین عدد کسب شده از جزءهای مذکور  

100×
A
A /
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   ارزیابی مشتریان قبلی-2
 برداری، کیفیت خدمات امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی باتوجه به مواردی نظیر کیفیت کاال، عملکرد در دوره بهره

میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در . پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات بشرح جدول زیر تعیین میگردد

  .حداکثر پنج سال گذشته مالک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود

  )3جدول شماره (            محاسبه امتیاز  مشتریان قبلی
 biامتیاز 

ردیف
ضریب 

 aiاهمیت 
  عالی عنوان ارزیابی

50 

  خوب

40 

 متوسط

25 

  ضعیف

10 

     کیفیت کاال 4 1

     برداری عملکرد در دوره بهره 2 2

     کیفیت خدمات پشتیبانی 2 3

     انجام بموقع تعهدات 2 4

  

ai = ضریب اهمیت  

bi =  گانه4امتیاز هریک از عوامل   

∑

∑

=

=
4

1i

4

1i

ai

aibi
 1E= امتیاز برای هر خرید = 

=   مشتریان قبلیامتیاز ارزیابی
n

Ei
E

n

1
∑

=  

   ارزیابی استانداردها-3
 منوط به احراز عوامل 3-2 ارزیابی استانداردها باتوجه به استانداردهای مودر قبول مندرج در بند -3-1

باشد و رد هریک از عوامل موجب عدم ارزیابی و حذف سازنده از ارزیابی صالحیت  گانه زیر می سه

  . خواهد بود
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   (type test) انجام آزمونهای نوعی محصول -3-1-1

  : وجود برنامه کنترل کیفیت از جمله-3-1-2

  (routine test) انجام آزمونهای جاری ساخت محصول -3-1-2-1

   بررسی کیفیت مواد اولیه مصرفی برای هر محصول-3-1-2-2

  : استانداردهای مورد قبول صنعت برق عبارت است از-3-2

ریزی کشور سابق، مؤسسه استاندارد و تحقیقات   وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامهاستانداردهای -3-2-1

 صنعتی ایران 

  ) وجود نداشته باشد1درصورتیکه استاندادهای ردیف  (ISO و IECالمللی  استانداردهای بین -3-2-2

 وجود 2 و 1ستانداردهای ملی یا تخصصی کشورهای صنعتی درصورتیکه استاندادهای ردیف  -3-2-3

 :مانند)  باشدنداشته

BS, JIS, DIN, VDE, ANSI, ASME, ASTM  
  

  )گارانتی( نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت -4
باتوجه به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و همچنین ) گارانتی(امتیاز نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت 

  . میشود تعیین6 و 5 و 4 و 3گارانتی محصوالت و خدمات پس از فروش بشرح جداول 
  

  )گارانتی( نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت -3جدول شماره 
 امتیاز شرح ردیف

 5بمدت بیش از ) دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره(استقرار سیستم مدیریت کیفیت   1

  سال

35  

  30   سال5 تا 3بمدت ) دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره(استقرار سیستم مدیریت کیفیت   2

  20   سال3 تا 1بمدت از ) دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره(رار سیستم مدیریت کیفیت استق  3

  10   سال1کمتر از ) دارا بودن گواهینامه کیفیت صادره(استقرار سیستم مدیریت کیفیت   4

  ــ  فاقد استقرار سیستم مدیریت کیفیت   5
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  )امتیاز مربوط به گارانتی محصوالت (-4جدول شماره 
 امتیاز رحش ردیف

  30   سال2گارانتی محصوالت قابل فروش بمیزان بیش از   1

  15   سال2 تا 1گارانتی محصوالت قابل فروش بمیزان   2

  ــ  گارانتی محصوالت قابل فروش کمتر از یکسال  3

  )امتیاز خدمات پس از فروش (-5جدول شماره 
 امتیاز شرح ردیف

  15  تعهد خدمات پس از فروش بصورت نامحدود  1

  12   سال15 تا 10تعهد خدمات پس از فروش از   2

  9   سال10 تا 5تعهد خدمات پس از فروش بین   3

  6   سال5 تا 3تعهد خدمات پس از فروش بین   4

  3   سال3 تا 1تعهد خدمات پس از فروش بین   5

  ــ  فاقد تعهد خدمات پس از فروش کمتر از یکسال  6

  

  )بندی، نصب و آموزش امتیاز مربوط به بسته (-6جدول شماره 
 امتیاز شرح ردیف

  8  بندی و حمل و نقل چگونگی بسته  1

  6  چگونگی نصب  2

  6  آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات  3

 20 جمع امتیاز

  
  امتیاز کل = 6 و 5 و 4 و 3 حاصل از جداول امتیاز
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   ظرفیت تولید-5
  .و درصورت لزوم از طریق بازدید تعیین میگرددها یا مجوزهای تولید  امتیاز ظرفیت تولید براساس پروانه

  .شرکتهای تأیید صالحیت شده بایستی ظرفیت آماده داشته باشند : 1تبصره 

  ) ظرفیت تولید–میزان تعهد شده برای قراردادهای در دست اجرا (= آماده تولید ظرفیت 

ر باشد شرکت مربوطه حق درصورتی که میزان درخواست واحدها از ظرفیت تولید آماده بیشت : 2تبصره 

  .را نخواهد داشتمربوطه حضور در مناقصه 

   تجربه و دانش در زمینه مورد نظر-6
.  محاسبه خواهد شد7امتیاز تجربه و دانش با استفاده از کارهای مشابه انجام یافته براساس جدول شماره 

خریدهای مشابه انجام شده در رشته براساس اطالعات مربوط به تعداد و مبلغ ) سابقه اجرایی(ارزیابی تجربه 

  .و زمینه کار در پنج سال گذشته محاسبه میشود

  های انجام شده امتیاز پروژه
  7جدول شماره 

  امتیاز  شرح ردیف
   امتیاز25هر کار   با مبلغ معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی

1  
خریدهای مشابه در رشته و زمینـه       

   امتیاز10هر کار    درصد80دی تا با مبلغ کمتر از مبلغ برآور  مربوطه
   کار4مشابه امتیاز برای مبالغ کمتر از مبلغ برآوردی حداکثر تعداد کار : 1تبصره 

  نحوه محاسبه امتیاز کل
  

 میباشد، امتیاز نهائی از جدول خالصه 100 عامل فوق که بر مبنای امتیاز 4پس از محاسبه امتیازات هریک از 

  .ام تعهدات و با استفاده از ضابطه زیر محاسبه میگرددارزیابی مربوط به توان انج

=                                                          امتیاز کل یا میانگین وزنی 

∑

∑

=

=
4

4

1i

1i

ai

aibi
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  بسمه تعالی
  شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران

          )توانیر     (
  کنندگان کاال زیابی صالحیت تأمینپرسشنامه اطالعاتی مربوط به ار

  
  

کنندگان کاال تهیه گردیده و اطالعات آن در شرکت توانیر بعنوان دسـتگاه مرکـزی                 این پرسشنامه فقط به منظور ارزیابی صالحیت تأمین       
 .محفوظ خواهد ماند
 :نام شرکت

 :شماره تلفن :نشانی

 :شماره ثبت
   شدهمبلغ پرداخت :سرمایه ثبت شده :تاریخ ثبت

 ریال................ 

 :پایه تحصیالت :نام و نام خانوادگی

یره
 مد

ئت
 هی
س

رئی
 

 :رشته تحصیالت و سال اخذ مدرک :سابقه کار در این سمت

 :پایه تحصیالت :نام و نام خانوادگی

مل
رعا

مدی
 

 :رشته تحصیالت و سال اخذ مدرک :سابقه کار در این سمت
یره

 مد
ئت

 هی
ضاء

اع
 

   نام خانوادگینام و
.............................  
.............................  
............................. 

  :پایه و رشته تحصیالت
.............................  
.............................  
.............................  

 
  )استانهای مجاز برای فعالیت(حوزه فعالیت 

 
 

 

  همکاری با شرکت یا شرکتهای دیگر
 

 

  :رده فعالیت
  
  
 

  

بایست به این پرسشنامه  یک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و یک نسخه اساسنامه می
  .اطالعاتی پیوست گردد
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  سوابق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
  

  
  سوابق مدیر عامل

 
 ردیف نام و نام خانوادگی
 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

      
  
  
  
  
 

 
 )1: (سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره

 
 نام و نام خانوادگی

 :ردیف
  تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 
 
 
 
 
  

     

 
 )2: (سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره

 
 نام و نام خانوادگی

 :ردیف
 تاریخ و شروع خاتمه سمت تمحل خدم نام مؤسسه
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  اطالعات مالی مربوط به مالیات، فروش آخرین سال تولید و دارائیهای ثابت
  

 
  مستند به اسناد مالیاتهای قطعی ) آخرین سال(میزان مالیات متوسط ساالنه  -1
  

  
 

 مبلغ فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادهای منعقده  -2

  
  
 
 

  ابت مستند به اظهارنامه رسمیمیزان دارائیهای ث -3
  
  
  

 . بایستی پیوست شود3 و 2 و 1اسناد مثتبه مربوط به ردیفهای : توضیح
  

  استانداردهای محصول
  

 استانداردهای کیفیت -1

  
  
  

 استانداردهای تولید -2

  
  
 

 استانداردهای نصب -3

  
  
  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  

 11 از مـاده     5گـران تبـصره       دستورالعمل ارزیابی کیفـی مناقـصه     
   نیروی برقمدیریت تولیدنامه معامالت شرکتهای  آئین

  :شماره سند
  :تاریخ صدور

  :شماره تجدید نظر
  :تاریخ تجدید نظر

 

67 21/7/87-داخلی

  فهرست محصوالت بفروش رفته طی پنجسال گذشته
 

  )ریال(مبلغ پیمان   تاریخ خاتمه  خ شروعتاری  نام خریدار  نام محصول  ردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

محصوالت فوق توسط این شرکت فروخته شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده 

  .صفحه گنجایش کافی نداشته باشد، لطفاً اطالعات مربوطه را در صفحه دیگری ضمیمه نمائیدچنانچه این . خواهد شد
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  باشد فهرست معامالتی که در دست اقدام می

  )ریال(مبلغ پیمان   تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  نام خریدار  شرح  ردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

معامالت فوق توسط این شرکت در حال انجام است و طبق درخواست، قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن 
  .شرکت گذارده خواهد شد
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  ارزیابی مشتریان قبلی
  ردیف ارزیابی

 

 عنوان ارزشیابی

ضعیفمتوسط خوب عالی
     کیفیت کاال 1

     برداری عملکرد در دوره بهره 2

     کیفیت خدمات پشتیبانی  3

     انجام بموقع تعهدات  4

  
  .فرم فوق بایستی برای هریک از معامالت انجام یافته توسط خریدار تکمیل و ارسال شود

  
  سیستم مدیریت کیفیت

  
شرح سیستم مدیریت   ردیف

  کیفیت
  مدت استقرار  تاریخ استقرار

        
  

  گارانتی و خدمات پس از فروش
  

  مدت    شرح    ردیف
    گارانتی محصوالت  1
    خدمات پس از فروش  2

  
  

  بندی و حمل چگونگی بسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  ها ها و دستورالعمل نامه مجموعه آئین  
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  چگونگی نصب
  

  

  

  

  

  

  
  آموزش کاربرد و نگهداری تعمیرات
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یه هرگاه آن شرکت درخواست نماید کل. نماید بدینوسیله صحت مندرجات این پرسشنامه را اعالم می

  .اسناد و مدارکی که برای اثبات مطالب فوق الذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد

  

  

  :امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل                                                         تاریخ
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 بسمه تعالی 

  
  :نام شرکت مورد ارزیابی

  
 کنندگان کاال جدول امتیازات ارزیابی صالحیت تأمین

 )ai(ضریب معیار  امتیاز معیارهای ارجاع کار ردیف

 30  توان مالی 1

 35  ارزیابی مشتریان قبلی 2

  رد    قبول                 ارزیابی استانداردها 3

 25  )گارانتی(نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت  4

  ظرفیت تولید 5

 ربوطهداشتن تجربه و دانش در زمینه م 6
 

20 
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امتیاز کل = 

  
  
 

  

 =امتیاز کل یا میانگین وزنی 
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   امتیاز توان مالی-1
  ....................................... مبلغ برآوردی - 1- 1
  ....................................... یکصد برابر مالیات متوسط ساالنه - 1- 2
  ....................................... بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید - 1- 3
  ....................................... ده درصد دارائیهای ثابت - 1- 4
  ریال ..................... 1-4 و 1- 3 و 1-2 باالترین عدد کسب شده از جزءهای - 1- 5
  ....................................... نسبت مبلغ برآوردی به باالترین عدد کسب شده - 1- 6
  : آیا مبلغ برآوردی معادل و یا کمتر از باالترین عدد کسب شده است- 1- 7

  امتیاز=         
  . آیا مبلغ برآوردی بیشتر از باالترین عدد کسب شده است- 1- 8

  . شده است

×100محاسبه امتیاز                                                                     
A
A /

  

A =  مبلغ برآوردی  

Aَ =  ریال .................................. 3-4 و 3-3 و 3-2باالترین عدد کسب شده از جزءهای  

   امتیاز مربوط به حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی-2
  1امتیاز شرکت برای پروژه = 

  2امتیاز شرکت برای پروژه = 

  3امتیاز شرکت برای پروژه = 

  4پروژه   امتیاز شرکت برای=

 ....................................... =5  

 ....................................... =6  

 ....................................... =7  

 ....................................... =8  
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 ....................................... =9  

....... = ................................10  

  16پروژه  امتیاز شرکت برای= 

 ....................................... =17  

 ....................................... =18  

 ....................................... =19  

 ....................................... =20  

.......... = .............................21  

....................................... =22  

 ....................................... =23  

 ....................................... =24  

 ....................................... =25  

 ....................................... =26  

 ....................................... =27  

 ....................................... =28  

 ....................................... =29  

 ....................................... =30  

 =
n

E
n

i
i∑

  امتیاز کل پروژه= 1=

   ارزیابی استانداردها-3
   رد                قبول    
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  )گارانتی( امتیاز نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت -4
1-4-  
  

 امتیاز مدت شرح ردیف

   استقرار سیستم مدیریت کیفیت  1

   گارانتی محصوالت 2

   تعهد خدمات پس از فروش 3

  
2-4-   
  

 امتیاز شرح ردیف

  بندی و حمل و نقل چگونگی بسته 1

  چگونگی نصب 2

  آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات 3

.  

  

  ) .................گارانتی(امتیاز کل نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت = 

  ......................فیت تولید  ظر-5

   خیر    بله                   .ها یا مجوزهای تولید تعیین شده است ظرفیت تولید براساس پروانه

   خیر    بله                        .بازدید تعیین شده است از طریق ظرفیت تولید
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  فهرست خریدهای انجام یافته پنجسال گذشته
  

  مبلغ  تاریخ  کارفرما  شرح خرید ردیف

          

          

          

          

          

          

  

 
 




