جمهوری اسالمی ایران
وزارت نیرو

شركت آب و فاضالب استان ..........

اسناد ارزیابی كیفی
احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب
شهر  ............در قالب قراردادیB.O.T

موضوع مناقصه :احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر  ...........در قالب قراردادی B.O.T

استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران

فرم شماره ()1

با استناد به ماده  20الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ، )2شرکت آب و فاضالبب اسالتا ..........
ارزیابی کیفی مناقصه گرا  ،برای انتخاب سرمایه گذار جهت انجام پروژه با مشخصات مشروحه ذیل را برگزار می نماید.
 .1موضوع استعالم :احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضبب شهر  ............در قالب قراردادیB.O.T

 .2محل اجراي کار :استا  – ..........شهر ............
 .3براورد اولیه سرمایه گذاري ..................... :ریال
 .4مدت انجام پروژه :دوره احداث  . . . . :سال و دوره بهره برداری  ..............:سال
 .5سرمایه پذیر و دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضبب استا ..........
 .6مناقصه گر :سرمایه گذار حقوقی و یا حقیقی
 .7زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی :اسناد ارزیابی کیفی از ..........................لغایالت پایالا وقالت اداری  ................................در
 ......................................................به آدرس  ................................................................................................جهت دریافت موجود است.
 .8نحوه تکمیل جداول ارزیابی :جداول مربوط به معیار های ارزیابی کیفی و امتیاز آنها به پیوست این استعبم می باشد کاله

مناقصاله

گرا می بایست نسبت به ارائه مستندات جهت دریافت امتیاز اقدام الزم را معمول نمایند .روش محاسبه امتیازهای مربوطه به هر یک از
معیارها در جداول مربوطه ذکر گردیده است ارائه مدارک و مستندات الزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارهالا ضالروری
است.
 .9محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی (نشانی دستگاه مناقصه گزار) :داوطلالب شالرکت در ارزیالابی بایالد اسالناد ومالدارک
خواسالالالته شالالالده را در پاکالالالت سربسالالالته الک و مهالالالر شالالالده ،تنظال الیم و حالالالداکتر تالالالا پایالالالا وقالالالت اداری ...........................بالالاله
 ....................................................به آدرس .........................................................................................................................:تساللیم نمایالد.
بر روی پاکت فوق الذکر باید برگه پایانی اسناد ارزیابی کیفی تکمیل و چسبانده شود و در مهلت مقرر با اخالذ رسالید حالاوی سالاتت و
تاریخ وصول ،تسلیم گردد.
 .11حداقل امتیاز قابل قبول :حداقل امتیاز قابل قبول برای دتوت به مناقصه  61درصد امتیاز کل می باشد.
 .11مهر و امضاي اسناد و مدارک :تمام اسناد ارزیابی ،از جمله این استعبم و اسناد ارزیابی کیفی و کلیه مالدارک و مسالتندات ارائاله شالده
توسط مناقصه گر باید به مهر و امضای مجاز صاحبا امضای شرکت های سرمایه گذاری یا سرمایه گذار رسیده باشد .مدارک فاقد مهالر
و امضا و مدارک ارائه شده بدو ارائه مستندات الزم پذیرفته نخواهد شد.
 .12نحوه انجام ارزیابی کیفی :
ارزیابی کیفی مناقصه گرا به روش وزنی می باشد .در این روش مجموع ضریب وزنی معیار صد در صد می باشد و هر مناقصه گالر در
ازای هر معیار ،امتیازی بین صفر تا صد کسب می کند .امتیاز کل هر مناقصه گر ،معادل مجموع حاصلضرب امتیاز کسب شده بالرای هالر
معیار وزنی مربوط می باشد.
ابتدا کمیسیو نسبت به ارزیابی شکلی مناقصه گرانی که اسناد خود را در مهلت مقرر تحویل دادهاند اقدام نموده و مناقصه گرانی که
اسناد آنها از نظر شکلی مورد تایید کمیسیو باشند جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال شده و پس از ارزیابی کیفی از
مناقصهگرا حائز شرایط برای شرکت در مناقصه دتوت می شوند.
 .13مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی شکلی :مناقصه گر موظف است مدارک ذیل را در به همراه بقیه مستندات ارزیابی در پاکات ارزیابی
کیفی ارائه دهد -1:آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگا امضاهای مجاز معتبر در زما بازگشایی پاکات  -2اساسنامه

 -3تصویر

کارت ملی و شناسنامه دارندگا امضای مجاز -4فرم شماره ( )1استعبم ارزیابی کیفی مناقصه گرا -5فرم شالماره ( )2اظهالار ناماله دارا
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بود ماشین آالت و تجهیزات  -6فرم شماره ( )3اظهار نامه توا اجرای کار -7فرم شالماره ( )4اظهالار ناماله امکالا تالامین منالابا مالالی
پروژه -8فرم شماره ( )5اطبتات کلی و حقوقی شرکت
 .14اطبتات تمومی موضوع مناقصه که جهت تکمیل اسناد ارزیابی در اختیار مناقصهگرا قرار می گیرد به شرح زیر میباشد:
 گزارش شناخت طرح معیارهای ارزیابی وضریب وزنی معیارها .15اسناد ارزیابی باید از هر حیث کامل و بدو قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه ،تیب ،نقال
صورت وجود خدشه یا نق

و قلالمخالوردگی نداشالته باشالد .در

در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک مشروط و مبهم ،آ اسناد مردود است.

 .16در صورت حضور مناقصهگرا به صورت مشارکت ،باید یک موافقتنامه تهیه گردد که در آ ( )1کلیه اتضا مشالترکا و منفالردا مسال ول
خواهند بود )2( ،هیچ محدودیتی در رابطه با تعداد شرکا وجود نخواهد داشت )3( ،پیشنهاد باید به نحوی به امضا برسد که برای تمامی
اتضا به لحاظ قانونی الزامآور باشد )4( .یکی از اتضا به تنوا مس ول و نماینده معرفی خواهد شد تا از طرف دیگر اتضالای مشالارکت
مجاز به پذیرش مس ولیتها و دریافت دستورات باشد و ( )5میزا مشارکت هریک از شرکا مشالخ

گالردد .تالدم ارائاله موافقالتناماله

مشارکت منجر به تدم پذیرش پیشنهاد خواهد شد .هرگونه تغییر در ساختار یا تشکیبت مشارکت پالس از تاییالد صالبحیت ،منالوط باله
تایید کتبی مناقصه گزار خواهد بود .چنانچه در نتیجه تغییر ساختار ،مشارکت جدید از معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد برخوردار
نباشد ،مناقصهگزار می تواند از صدور چنین تاییدیهای خودداری کند .هرگونه درخواست تغییر مالذکور بایالد حالداکتر تالا تالاریخ ارسالال
دتوتنامه شرکت در مناقصه ،به مناقصهگزار تسلیم شود .جهت احراز صبحیت مشارکت ،هر یک از اتضا باید دست کم از  41درصالد
امتیاز معیارهای ارزیابی مالی( به غیر از مشاور) برخوردار باشند .همچنین رهبر مشارکت باید حداقل از  51درصد این معیالار برخالوردار
باشد .تدم رتایت این شرط منجر به رد پیشنهاد مشارکت خواهد شد .امتیاز کل مشارکت به صالورت مجمالوع وزنالی امتیالاز هریالک از
شرکا و براساس میزا سهم آ ها تعیین خواهد شد
 .17در صورت هرگونه تغییر در ترکیب گروه مشارکت در کلیه مراحل مناقصه ،ارزیابی اتضاء جایگزین مجددا انجام خواهد شد.
 .18مناقصهگرا موظف به رتایت موارد زیر در ارائه پیشنهاد میباشند و پیشنهادهایی که به ترتیب خواسته شده ارائه نشالود ،مالورد بررسالی
قرار نخواهند گرفت:
 مناقصهگرانی که به صورت مشارکت در مناقصه شرکت میکنند باید مدارک خود را به صورت ترکیبی (یکجا) ارائه نمایند و از ارسالمدارک جداگانه برای هر یک از اتضا خودداری نمایند.
 مدارک و مستندات مربوط به هر ردیف در جدولها باید مطابق شماره هما ردیف شمارهگذاری و مشخ .19هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
مناقصه گر:
مناقصه گزار :شرکت آب و فاضبب استا ..........

محل مهر و امضای تعهد آور مناقصه گر
تاریخ:

ترتیب ارائه اسناد
 )1آگهی آخرین تغییرات دارندگا امضای مجاز معتبر در زما بازگشایی پاکات
 )2فرم شماره ( )5اطبتات کلی و حقوقی شرکت

شود
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 )3اساسنامه
 )4تصویر شناسه ملی شرکت
 )5تصویر گواهی ثبت نام مؤدیا مالیاتی
 )6تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگا حق امضاء مجاز
 )7فرم شماره ( )1استعبم ارزیابی کیفی مناقصه گرا
 )8فرم شماره ( )2اظهار نامه دارا بود ماشین آالت و تجهیزات
 )9فرم شماره ( )3اظهار نامه توا اجرای کار
 )11فرم شماره ( )4اظهار نامه امکا تامین منابا مالی پروژه
 )11جداول  1،2،3،4و مستندات پیوستی به ترتیب
تبصره  :امتیاز هر جدول منوط به مدارک و مستندات ارائه شده می باشد و درصورت تدم ارائه مستندات امتیازی به مناقصه گر تعلق
نخواهد گرفت.
مناقصه گر می بایست نسبت به مهر و امضای تمامی مدارک و مستندات اقدام نماید.
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احداث ،بهره برداری و انتقال ( )B.O.Tتصفیه خانه فاضبب شهر ............

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

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

شرکت آب و فاضبب استا ..........

-

دوره احداث  ............. :سال

-

دوره بهره برداری  ..................... :سال

مطابق ضوابط سازما مدیریت و برنامهریزی کشور و اسناد مناقصه
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جدول ضریب وزنی معیارهاي ارجاع کار به مناقصهگر و امتیاز هر معیار

ردیف
1
2
3
4
5

معیار ارجاع کار
طراحی ،ساخت ،بهره برداری پروژه های مشابه (ابعاد ،هزینه ،زمان ،رضایت کارفرما)
جدول شماره ()2
مدارک افراد فنی ،عناصر کلیدی ،طراحی و اجرا از نظر دانش و تجربه
جدول شماره ()3
مدارک دال بر قدرت مالی و تامین اعتبار مناقصه
جدول شماره ()4
امکانات در اختیار مناقصه گر (ماشین آالت و امکانات دیگر)
فرم شماره ()2
سایر مدارک مورد نظر سرمایه گذار
جدول شماره ()5
جمع

جدول شماره ()1

امتیاز

ضریب وزنی

100

40

100

20

100

20

100

15

100

5
111
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طراحی ،ساخت ،بهره برداري پروژه هاي مشابه (ابعاد ،هزینه ،زمان ،رضایت کارفرما)

جدول شماره ()2

ردیف

شرح

تعداد کار

امتیاز

1

طراحی پروژه های مشابه

حداقل  2مورد

20

2

ساخت پروژه های مشابه

حداقل  4مورد

40

3

بهره برداری پروژه های مشابه

حداقل  1مورد

20

4

تامین مالی پروژه های مشابه

حداقل  1مورد

20

جمع

111

توضیح:
 در صورتی که مناقصه گر در پروژههای قبلی ،به صورت همکار یا تضو مشارکت حضور داشته است ،درصدی از امتیاز مربوط ،به نسبت میزاهمکاری یا مشارکت اختصاص مییابد.
 در صورت انجام کار با مبلغ کمتر از پروژه حاضر امتیاز به تناسب محاسبه خواهد شد .مبلغ بهروزشده پیما های منعقده مبک امتیازدهی خواهدبود.
 مدارک الزم: پیما های منعقده (صرفا صفحاتی که نشا دهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاریخ اببغ کار است) صورتجلسههای تحویل موقت و قطعی برای کارهای اجرا شده -جهت دریافت امتیاز مناقصه می بایست برای هر ردیف به صورت جداگانه مستندات مربوطه از جمله تصویر موافقتنامه و  ...ارائه دهد.
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جدول شماره ()3

مدارک افراد فنی ،عناصر کلیدي ،طراحی و اجرا از نظر دانش و تجربه

لیست افراد کلیدی منظور شده برای پروژه:
حداقل سابقه

حداقل مدرک

کار

تحصیلی
لیسانس مرتبط

طراحی

1

مدیر پروژه (هماهنگ کننده)

15سال

2

مسئول فرآیند و طراح تصفیه خانه

10سال

3

طراح سازه

10سال

4

مسئول تجهیزات ابزار دقیق

 5سال

5

مسئول مکانیکال

 5سال

6

مدیر اجرا

10سال

7

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

 5سال

8

رئیس بهره برداری تصفیه خانه

10سال

9

مسئول آزمایشگاه و کنترل فرآیند

 5سال

اجرا

ردیف

شرح

بهره برداری

جما

فوق لیسانس
مرتبط
فوق لیسانس
مرتبط
لیسانس مرتبط
لیسانس مرتبط
لیسانس مرتبط
لیسانس مرتبط
لیسانس مرتبط
لیسانس مرتبط

تعداد (نفر)

امتیاز

1

15

1

10

1

10

1

10

1

5

1

15

1

10

1

15

1

10
111

مدارک و مستندات الزم:
ارائه مستندات تجربیات افراد کلیدی در جدول فوق شامل :مدرک تحصیلی و تجریبات کاری (مشابه) در امتیازدهی مورد نظر قرار میگیرد.
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جدول شماره ()4

مدارک دال بر قدرت مالی و تامین اعتبار مناقصه

مناقصه گر می بایست نسبت به تکمیل جدول ذیل اقدام نماید ارائه امتیاز با توجه به اتداد نوشته شده در جدول و مستندات ارسالی داده خواهد
شد
میلیون ریال

امتیاز

ردیف

شرح

1

سرمایه اولیه شرکت

10

2

گردش مالی شرکت در سه سال اخیر

50

3

حجم مالی پروژه های مشابه انجام شده

40

جما

100

توضیح:
در خصوص ردیف یک جدول فوق :حداکتر امتیاز به حداقل سرمایه  51میلیو ریال تعلق خواهد گرفت
در خصوص ردیف دو جدول فوق  :حداکتر امتیاز در صورتی تعلق می گیرد که تدد نوشته شده باالتر از  ....................میلیارد ریال باشد
درخصوص ردیف سه جدول فوق  :امتیاز حداکتر در صورتی تعلق می گیرد که مناقصه گر حداقل یک پروژه با مبلغ  ........................میلیارد ریال
انجام داده باشد
مناقصه گر می بایست مستندات مربوطه به ردیف های فوق را ارائه دهد در صورتی که مستندات ارائه شده و اتداد تکمیل شده در جدول دارای
حداکتر امتیاز نگردد متناسب با مستندات ارائه شده امتیاز به تناسب کاهش داده خواهد شد
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اظهار نامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات

فرم شماره ()2

مناقصه گر با تایید این فرم و ارائه تعهد ،امتیاز الزم این معیار را مطابق جدول شماره ( )1کسب می نماید.
اینجانب/اینجانبا .............................................دارنده امضای مجاز شرکت/مشارکت .........................................با
امضای این فرم متعهد می شود که توا تامین تجهیزات الزم ،ماشین آالت ،کلیه امکانات مربوط جهت پروژه
احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضبب شهر  ............در قالب قراردادی  B.O.Tرا در اختیار داشته و در
موتد مقرر در اختیار پروژه قرار خواهد داد.

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضای تعهد آور
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جدول شماره ()5

سایر مدارک مورد نظر سرمایه گذار

ردیف

توضیحات

1

داشتن گواهینامه یا نمایندگی از شرکت های معتبر جهانی در ساخت تصفیه خانه فاضالب

2

ارائه راهکار یا پیشنهاد جدید جهت اجرای این پروژه

3

داشتن تشویق نامه از کارفرمایان قبلی در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های مشابه

4

داشتن مارک یا برند خاص در زمینه تصفیه خانه فاضالب

5

هرگونه مدرک دیگری که بیانگر توانمندی سرمایه گذار باشد
جما امتیاز کل111 :

توضیح:

حداکتر امتیاز این بخش با ارائه مستندات مربوط به دارا بود حداقل دو مورد از موارد فوق به مناقصه گر تعلق خواهد گرفت
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فرم شماره ()3

اظهارنامه ارزیابی توان اجراي کار

پیرو فراخوا شرکت آب و فاضبب استا  ..........در روزنامه  ...................مورخ .............در مورد پالروژه احالداث،
بهالالالره بالالالرداری و انتقالالالال تصالالالفیه خانالالاله فاضالالالبب شالالالهر  ............در قالالالالب قالالالراردادی B.O.Tاینجانالالالب
 ............................................دارنده امضای مجاز شرکت  /مشارکت  ................با آگاهی کامل از ضوابط آیین ناماله
ارزیابی کیفی مناقصهگرا  ،تایید مینمایم ،اطبتات ارائه شده در این اظهارنامه و مدارک منضم به آ  ،صحیح است.
و مس ولیت کلیه تواقب تدم صحت آ به تهده تایید کننده این برگ و پیشنهاد دهنده می باشد.
دارنده امضای مجاز شرکت  /مشارکت :
امضا:
تاریخ:
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اظهار نامه دارا بودن امکان تامین منابع مالی پروژه موضوع مناقصه

فرم شماره ()4

اینجانب /اینجانبا ( محل درج نام و نام خانوادگی)  ............................................................................دارند گا
امضای مجاز شرکت  ...................................با سمت /سمت های در شرکت ................................................مطابق
اگهی آخرین تغییرات معتبر در زما مناقصه فوق الذکر تعهد می نمایم که امکا تامین منابا مالی پروژه احداث،
بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضبب شهر  ............در قالب قراردادی B.O.Tرا دارا می باشم و کلیه تواقب و
مس ولیت این تاییدیه به تهده دارانده امضای مجاز این شرکت می باشد.
نام و نام خانوادگی دارندگا امضای مجاز
محل مهر و امضای شر کت
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فرم شماره ()5

اطالعات کلی و حقوقی شرکت

نام شرکت...............................:محل ثبت............................... :کداقتصادی شرکت ...............................کدپستی..................................
شرکت..............................شماره ثبت............................... :تاریخ ثبت............................... :شناسه ملی شرکت....................................
سرمایه ثبت شده................................................ :سرمایه پرداخت

شده................................:شماره تلفن تماس با پیش شماره....................

موضوع فعالیت شرکت ( طبق اساسنامه).....................................................................................................:
نشانی قانونی شرکت ............................................................................. :
شماره نمابر..................................:شماره همراه.............................
نام دارندگا امضای مجاز شرکت.................................................................................................................
مشخصات اتضای هیات مدیره و سایر سهامدارا :
ردیف

سمت

1

مدیر تامل

2

رییس هیات مدیره

3

نایب رییس هیات
مدیره

4

تضو هی ت مدیره

5

تضو هی ت مدیره

نام و

مدرک و

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ
اخذ مدرک
تحصیلی

تاریخ ورود

درصد

نمونه امضا

به شرکت

سهام

تعهد آور
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاکت ارزیابی کیفی
نام مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب استان ..........

محل امضای اعضای کمیسیون BOT

شماره ثبت در دبیرخانه:

(به این قسمت چسب نچسبانید)

آدرس دستگاه مناقصه گزار:

(به این قسمت چسب نچسبانید)

نام مناقصه گر:
آدرس پستی مناقصه گر:
صندوق پستی:
کد پستی:

تلفن دستگاه مناقصه گزار(با پیش شماره):

تلفن تماس مناقصه گر (با پیش شماره):
تلفکس:
شماره همراه:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مناقصه گر می بایست این برگه را تکمیل نموده و بر روی پاکت بچسباند.

