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 با ارزیابی کیفی 153/99شماره مرحله ای  یک یدعوتنامه شرکت در مناقصه عموم

ا ری برق استان خراسان رضو یروین عيشرکت توز یاتیقرائت و وصول در محدوده عمل نيانجام خدمات نظارت بر مامور اين شرکت در نظر دارد 

مالیات  و بیمه ، سود پیمانکار) بدون احتساب  ريالمیلیون  9.643 با مبلغ برآوردي مطابق با شرح مندرج در اسناد مناقصه و به شرح ذيل

لذا از تمامی شرکتهای دارای تايید صالحیت از وزرات  .از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد ( و مالیات قرارداد سود

بنام شرکت بانک صادرات  0101824193004 هزارريال به حساب سپهرشماره هشتصدمبلغ و رفاه اجتماعی دعوت میشود با پرداخت  تعاون ،کار

 ند .نسبت به دريافت اسناد مناقصه با شرايط ذيل اقدام نمايتوزيع نیروی برق استان خراسان رضوی 

بشرح جدول پیوست  نفر در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 12خدمات نظارت بر مامورین قرائت و وصول توسط  انجام 

 : مناقصه اسنادو مطابق 

يک سال شمسی خواهد بود که در صورت نیاز صاحبکار به ادامه خدمات پیمانکار به مدت  پس از تعیین برنده مناقصه و مبادله قرارداد مدت قرارداد -1

سال ديگر در قالب قرارداد جديد در پايان مدت قرارداد ، تمديد خواهد شد. دراين صورت مبنای قیمت قرارداد و رضايت از انجام کار، قرارداد به مدت سه 

ود ذکر است سجديد ، تعديل قیمت قرارداد فعلی بر مبنای نرخ حداقل افزايش دستمزد اعالم شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد. شايان 

 افزايش حقوق و دستمزد اعالم شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد. حداقلخ پیمانکار بر مبنای نر

بر اساس افزايش 1400 در ابتدای سال قرارداد بديهی است مبلغ نهايیمی باشد.  1399برآورد مبلغ قرارداد برای سال اول بر مبنای قیمت های سال  -2

. پیمانکار موظف به اعمال تعديل خواهد شدو همچنین در صورت تغییر تعداد نیروها   نمايدمی  تعیین و رفاه اجتماعی کار،سطح دستمزدی که وزارت تعاون 

 افزايش مذکور در حقوق و مزايای کارکنان خود خواهد بود

و جابجايی نیروها ، با نظر صاحبکار قابل تغییر خواهد  است محدوده عملیاتی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی،  قراردادمحل اجرای  -3

 بود.

 

 

.خواهد بود  15/04/1399مورخ  14 ساعت لغایتقبول پیشنهادها و  04/04/1399 خاسناد از تاریفروش  

WWW.KEDC.IR WWW.TAVANIR.ORG.IR 

 

 . ارائه شود "ب"و در پاکت   CDبصورت به همراه سوابق کاری در پیوست ضرورت دارد مستندات مربوط به ارزیابی کیفی برابر معیارهای ارزیابی  

ت اسناد حقوقی شرکت الزامی اس رفاه اجتماعی با رعایت سقف مجاز مربوطه  و از وزارت تعاون ،کار وو صالحیت ایمنی کار : ارائه گواهی صالحیت انجام کار یک تبصره 

نظور خواهد م ،ی ارائه دهنده پیشنهادسقف مجاز شرکتها اثر داده نخواهد شد و نیز در صورت برنده شدن، بو در صورت عدم ارائه گواهی صالحیت کار به پیشنهادها ترتی

 ارایه گردد.)ب(که می بایست در پاکت  شد.

 

 

ریال میلیون ششصد و هفدهریال(  000000.617.) شرکت در مناقصه میزان سپرده  
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و مبلغ قرارداد تسلیم نمايد  %10معادل  انجام تعهداتبابت حسن  تضمین معتبر و قابل قبول کارفرمابرنده مناقصه قبل از امضای قرارداد بايستی  -13

در  سترد می گردد.ممربوطه و تايید واحد نظارت در پايان قرارداد پس از ارائه مفاصا حسابهای  که از هر صورت وضعیت کسر %10معادل کاربرای حسن انجام 

از هر صورت وضعیت بعنوان سپرده بیمه کسر و همراه با آخرين صورت وضعیت تا ارايه مفاصا حساب  %5قانون تامین اجتماعی نیز  38راستای اجرای ماده 

                                  تامین اجتماعی نزد صاحبکار باقی خواهد ماند .
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ندارد . را قیمت پیمانکار از محل قرارداد هیچ حقی به جز سود اعالمی خود در پیشنهاد

مانکار پی سودو ... با تغییر مبلغ صورت وضعیت از بابت هر گونه پرداختهای متفرقه مثل : اضافه کاری ، پاداش و مزايای انگیزشی  بديهی است 

 افزايش نخواهد يافت .

 صاحبکار پرداخت خواهد شد.توسط و مالیات  ، مابه التفاوت بیمه اولیهنسبت به مبلغ قرارداد مبلغ کارکرد  افزايشصورت  

از محل منابع داخلی خود پرداخت نمايدحداکثر تا پايان همان ماه پیمانکار موظف است حقوق ماه اول پرسنل خود را  

 

 

 

 

 يک ماه درصورت تاخیر بیشتر از
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دام نماید و اق پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تحویل البسه استحقاقی نیروها ، طبق نظر صاحبکار )دفتر ایمنی و کنترل ضایعات( در ماه اول قرارداد 

 افزایشی برای دریافت هزینه به صاحبکار ارایه نماید.صورتحساب مربوطه را بطور جداگانه بدون هیچگونه 

طه با ارایه های مربوپیمانکار بایستی نسبت به معاینات ادواری نیروها با توجه به اعالم نوع آزمایشات از طرف واحد نظارت اقدام نماید بدیهی است که هزینه  

 صورتحساب جداگانه ای بدون هیچگونه افزایشی پرداخت خواهد شد.

 

 پايان سال در
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وکلیه هزينه های خودرو اعم از سوخت ، بیمه ، تعمیرات تامین خودروی مناسب و مورد تايید صاحبکار بعهده پیمانکار می باشد  

ريال بازای هر نفر نیرو ماهانه در مبلغ برآوردی مناقصه لحاظ شده است .  9.000.000پیمانکار می باشد . به اين منظور مبلغ و ... بعهده 

 شايان ذکر است در صورت تغییر مبلغ سوخت از طرف دولت ، تعديل قیمت آن با توافق طرفین قابل بررسی خواهد بود .

 ( شماره يک نفر خواهد بود ) بشرح جدول پیوست 12مناقصه ناظرين جهت انجام موضوع *** تعداد 
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 تعداد ناظرين و محل استقرار ـ  1شماره پیوست 

نفرجهت انجام خدمات موضوع قرارداد  12وضعیت استقرار کارشناسان ناظر ومشاور به صورت مقیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی مجموعا به تعداد 

 موظف است به صورت دائم در شهر مشخص شده اسکان يابد.  به شرح ذيل میباشد و ناظر
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 وصول : شرح وظايف ناظر مامورين قرائت و  2پیوست شماره 
 

نظارت و کنترل بر ورود و خروج ، حضور منظم در منطقه کاري ، به همراه داشتن کارت شناسايي  ، استفاده از لباس فرم تحويل  -1
توزيع ، استفاده از وسائل ايمني و عملکرد روزانه مامورين و تکمیل فرم نظارت بر کار مامورين قرائت  شده در زمان قرائت و 

کنتور برابر با جدول زمانبندي قرائت  و توزيع و دستور العمل نظارت بر کار مامورين قرائت و ارسال آن به دفتر نظارت بر فروش و 
 ائت شده از منطقه واگذار شده (درصد کل مشترکین قر 3وصول مطالبات ) معادل 

 قبوض برگشتي  ونظارت و کنترل بر مشترکین  درب بسته  -2

 مطابق جدول زمان بندي قرائت وصول کنترل و نظارت بر امر قرائت و  -3

 ثبت گزارشات روزانه ، ماهانه دوره اي مامورين قرائت و ارائه آن به مسئول مربوطه در اداره خدمات مشترکین -4

 و تحويل به موقع آن به مسئول مربوطه در اداره خدمات مشترکین وصول کنترل صورت وضعیتهاي دوره اي مامورين قرائت و  -5

 نظارت بر فرآيند توزيع به موقع برگه هاي اخطار ، اطالعیه و قبوض برق مشترکین توسط مامورين قرائت و توزيع -6

ترکین نصب جديد و پیگیري کاهش زمان شناسايي مطابق با دستور کنترل و نظارت برفرآيند تخصیص شناسايي به موقع مش -7
 ( w 21 07العمل تخصیص شناسايي )

 و رفع اشکال مورد نیاز قبل از ارسال فايل قرائت به منظور محاسبه صورت حساب برق مصرفيهايلو مشترکین  پیگیري  -8

ه حداکثري از پروب نوري و تهیه گزارشات مديريتي مورد نظارت و کنترل بر قرائت لوازم اندازه گیري سه زمانه از طريق استفاد -9
 نیاز 

 نظارت و کنترل بر کدهاي قرائت و اخذ گزارشات مربوطه براي اقدام بعدي پس از هماهنگي با واحد خدمات مشترکین -10

 نظارت و کنترل بر فرآيند وصول مطالبات مطابق با روش اجرايي و قرارداد في ما بین -11

 آوري اطالعات مورد نیاز  ) شماره موبايل ، شماره بدنه کنتور و ... ( و اقدام الزم در بروز رساني آنها کنترل و نظارت بر جمع -12

 ساير موارد ارجاعي مطابق با روشهاي اجرايي و مفاد قرارداد و توزيع و آيین نامه تکمیلي تعرفه هاي برق  -13

ي در سیستم حضور و غیاب لحاظ و درکلیه شهرهاي مندرج به منظورکنترل تردد ناظر مامورين قرائت مي بايست شماره شناساي -14
 )شهرستانهاي تابعه (مد نظر باشد 3در پیوست شماره 
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 : شرايط افراد شاغل در قرارداد 3پیوست شماره 

ساعت اضافه کار جهت هر نفر ناظر به صورت ماهیانه پرداخت نمايد . و هزينه خودروی  30می بايست طبق نظر صاحبکار به طور متوسط  پیمانکار  -1

 پرداخت نمايد.  صاحبکارريال  به ازای هر نفر با نظر و تايید   9،000،000میانگین ، مورد استفاده ناظرين را با رعايت ضوابط 

د هر نفر/ ناظر و بر اساس حجم کار ، شرايط منطقه  ، سابقه کار ، تخصص و کیفیت پرداخت حقوق و ساير مزايای متعلقه به ناظرين طبق مبلغ قراردا  -2

مکلف به امضا قرارداد با پرسنل خود با رعايت الزامات قانون کار می باشد  ارسال يک نسخه از قرارداد   پیمانکاراعالم  و  پیمانکارکار هر ناظر به شرکت 

 مذکور جهت صاحبکار الزامی می باشد. 

، مراحلی تايید نیروهای موجود در ابتدای قرارداد توسط  پیمانکار توجه به برگزاری اين مناقصه در سنوات قبلی و واگذاری تامین نیرو به با  -3

تأيید مورد  حیت والیری نیروهای موجود که دارای صگبکار نفر اوالد( انجام شده است و 24با مجموع تعداد 9گروه شغلی حداقل با  نفر12صاحبکار)

رايط معرفی شده بايستی ش مناقصه گر می تواند از نیروهای موجود استفاده نمايد .در صورت معرفی نیروهای جديد، افراد مانع است.الصاحبکار باشند ب

 ی داشته باشند.لرشته شغ پیوست های  شرح وظايف را درهر عمومی مندرج در

به اطالع صاحبکار رسانده شود و در اين مدت  پیمانکارت وی از سه ماه قبل کتبا توسط در صورت درخواست استعفای هر يک از ناظرين ، درخواس -4

افراد صالحیت دار به میزان سه برابر تعداد نفرات مورد نیاز را که دوره کارآموزی در حوزه شرکت توزيع نیروی برق خراسان رضوی را نیز  پیمانکار

 وده تا پس از مصاحبه فنی و پذيرش ،جايگزين ناظرمستعفی گردد. گذرانده اند ، جهت تايید به صاحبکار معرفی نم
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 « 310/99/      قرارداد شماره 

که در اين   4111-9187-9819و کد اقتصادي  10101335539و شناسه ملي  8506اين قرارداد بین شرکت توزيع نیروي برق استان خراسان رضوي به شماره ثبت  

عضو هیئت مديره از يک طرف و   پور بروجحسن کريم قرارداد صاحبکار نامیده مي شود ، با نمايندگي آقايان محسن ذبیحي مديرعامل و ريیس هیئت مديره  و 

 شرکت                       ، از طرف ديگر منعقد مي گردد . 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

مرد با گروه  نفر 12 تعداد توسط یبرق استان خراسان رضو یروین عیشرکت توز یاتیدر محدوده عمل وستینفر بشرح جدول پ 12قرائت و وصول توسط  نیانجام خدمات نظارت بر مامور  

   و مطابق شرایط ذیل به شرح جدول پیوست 9 شغلی

 تنظیم گرديده است.  153/99اين قرارداد براساس نتیجه مناقصه عمومی   : 1تبصره 

نمانده است که بعداً مستند به  : پیمانکار از مشخصات موضوع و شرح خدمات و مقتضیات محل انجام تعهدات اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی
 جهل عنوان شود .

 مبلغ قرارداد -2ماده 

 (می باشد  به عدد (                                          )به حروف ريال )                 مبلغ کل  

طول مدت قرارداد ثابت است و با تغییر مبلغ صورت وضعیت از  میزان هزينه سود برای يکماه به ازای هرنفر در تمام صورت وضعیت ها به سرجمع مبلغ پرداختی در

 بابت هرگونه  پرداخت های متفرقه مثل اضافه کاری يا پاداش و... تغییر نخواهد کرد. 

 ندارد . را نکته بسیار مهم : پیمانکار از محل قرارداد هیچ حقی به جز سود اعالمی خود در پیشنهاد قیمت

 :   1تبصره

 توسط صاحبکار پرداخت خواهد شد. :  در صورت مازاد مبلغ کارکرد نسبت به مبلغ برآوردی مناقصه، مابه التفاوت بیمه 2تبصره 

 .درصد توسط صاحبکار پرداخت خواهد شد 3: در صورت مازاد مبلغ کارکرد نسبت به مبلغ برآوردی مناقصه مابه التفاوت مالیات به میزان  3تبصره 

 مدت قرارداد -3ماده 

انکار و رضايت از مدت قرارداد پس از تعیین برنده مناقصه و مبادله قرارداد به مدت يک سال شمسي خواهد بود که در صورت نیاز صاحبکار به ادامه خدمات پیم -1

بناي قیمت قرارداد جديد ، تعديل قیمت قرارداد انجام کار، قرارداد به مدت سه سال ديگر در قالب قرارداد جديد در پايان مدت قرارداد ، تمديد خواهد شد. دراين صورت م

حقوق  شينرخ حداقل افزا يبر مبنا مانکاریذکر است سود پ انيفعلي بر مبناي نرخ حداقل افزايش دستمزد اعالم شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مي باشد. شا

 و دستمزد اعالم شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مي باشد.

بر اساس افزايش سطح دستمزدي 1400مي باشد. بديهي است مبلغ نهايي قرارداد در ابتداي سال  1399سال  يقیمت ها يسال اول بر مبنا يبرآورد مبلغ قرارداد برا -2

موظف به اعمال افزايش مذکور در حقوق  رنمايد  و همچنین در صورت تغییر تعداد نیروها تعديل خواهد شد. پیمانکا که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي تعیین مي

 و مزاياي کارکنان خود خواهد بود

ن از طرف صاحبکار نباشد: پیمانکار موظف است افزايشات مذکور )ناشی از حقوق و دستمزد( را در ابتدای سال اعمال نمايد و منوط به اعمال و پرداخت آ1تبصره 
ال از صورت به ازای هر نفر روز غیبت ، معادل يک میلیون ريال و به ازای هر نوبت عدم حضورساعتی  بدون برنامه و اطالع قبلی معادل چهارصد هزار ري: 2تبصره 

وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. 
و ... ( موارد  در صورت تغییرات کارکرد ) استعالجی بیش سه روز ، غیبت ، بدون حقوق ( و نیز شرايط نیروها ) تعداد نیروها ، نوبت کاری ، تعداد اوالد: 3تبصره 

 مذکور در هر صورت وضعیت قابل اعمال است. 

 شرایط پرداخت -4ماده 

از محل منابع داخلی خود پرداخت نمايد سپس صورت وضعیت ماهانه خود را پس از حداکثر تا پايان همان ماه پیمانکار موظف است حقوق ماه اول پرسنل خود را 

د دهد. واح حد نظارتاخذ تايیديه وضعیت کارکرد نیروها از حوزه پرسنلی ) کنترل حضور و غیاب و مزايای پرداختی ( حداکثر تا پنجم ماه بعد، تهیه و تحويل وا

همان ماه   اعمال  15روز اظهار نظر نموده وبعد از تائید  تحويل حوزه مالی  دهد.و حوزه مالی صورت وضعیت تايید شده را حداکثر تا  5مدت  نظارت بايستی  طی

 حساب خواهد نمود و حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت خواهدشد.

ده باشد و در زمان ارائه صورتحساب، نسبت به ارائه مدارک مثبته با تاريخ معتبر اقدام تبصره : در صورتی که پیمانکار در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام  کر

 د نیروهای پیمانکاری از بابتنمايد، مالیات ارزش افزوده از سوی صاحبکار در وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود. برابر بخشنامه اخیر اداره دارايی حقوق و  دستمز

 معافیت می باشد.مالیات بر ارزش افزوده 

 قوانین کار و بیمه های تامین اجتماعی و حفاظت فنی و سایر کسورات قانونی  -5ماده 

عوارض  ات قانونی وپیمانکار تايید می کند که از جمیع قوانین مربوط به کار ، بیمه های تامین اجتماعی  ، حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به ساير کسور  

بکار نخواهد بود. صاحبکار در اجرای کامالً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه صاح

 قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورت حسابهای پیمانکار اقدام خواهد نمود. 
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غییر موجب ی که اين ت، به نحوهرگاه پس از تاريخ امضای قرارداد در نتیجه تغییر قوانین و مقررات ، نرخ بیمه و ساير کسور قانونی مربوط به اين قرارداد تغییر نمايد

 افزايش يا کاهش هزينه های قرارداد گردد ، پیمانکارحسب مورد ذيحق به دريافت يا مکلف به پرداخت افزايش يا کاهش می باشد.

 تعداد نیروی انسانی تحت پوشش پیمانکار:  –6ماده

 توسط پیمانکار خواهد بود نفر نیروی انسانی آموزش ديده  12لزم بکارگیری با توجه به کار سنجی و بررسیهای کارشناسی . تحقق انجام خدمات موضوع قرارداد مست

 تعداد نیروهای مورد نظر ، در صورت نیاز با تايید صاحبکار کاهش يا افزايش خواهد يافت . تبصره :

 سایر تعهدات طرفین  _ 7ماده

 تعهدات صاحبکارالف :

 فراهم خواهد نمود: پیمانکارصاحبکار در حد امکانات خود تسهیالت ذيل را فقط در جهت انجام خدمات موضوع اين قرارداد برای 

ر د پیمانکارپیدا میکند، با درخواست  پیمانکارتمامی اطالعات و مدارک و طرح های موجود که به تشخیص صاحبکار ارتباط به کار ارجاع شده به  -1-7

 گذارده  می شود . اختیاروی

 تهیه فرمها و دستور العملهای مرتبط با موضوع قرارداد  - 2-7

 تعهدات پیمانکارب: 

 (يک)پیوست شماره را سازماندهی نمايد ،   9نفر حداقل با گروه شغلی  12پیمانکار موظف است به منظور انجام خدمات موضوع قرارداد،   -1

ست  -2 سنوات ، حق اوالدمزد گروه تمامی حقوق و مزايای قانونی متعلقه نظیر پیمانکار موظف ا صرفی  ، ،مزد  سکن و کمک هزينه  اقالم م سنوات پاداش  ، حق م

ضافه کاری،   ،خدمت ، عیدی و پاداش ساس قانونرا  شاغل در قراردادی نیروهاپرداخت هزينه ا  نگهماه طرحو بخشنامه مزد مصوب اداره کار بارعايت  کار برا

 و بصورت فیش حقوقی اعالم نمايد و يک نسخه از آن  را به همراه لیست خالص بانک و لیست ارسالی به سازمان پرداختتا سی ام هر ماه طبقه بندی مشاغل 

. مراتب نمايدتامین اجتماعی و مدارک پرداخت حق بیمه و لیستتت کل حقوق و مزايا را ضتتمیمه صتتورت وضتتعیت جهت اطالع و کنترل  به صتتاحبکار تستتلیم 

سط ستگاه نظارت پرداخت تو سلم  د سیده  جزو تکالیف م سازمان تامین اجتماعی ر ست بیمه ماهانه که به تايید  شد و ارائه بموقع لی شرکت کنترل خواهد 

 پیمانکار خواهد بود .

کسر  جريمهمبلغ صورت وضعیت ،به عنوان  %2در صورت عدم پرداخت حقوق توسط پیمانکار  در مدت تعیین شده به ازای هر روز تاخیر معادل :   1تبصره 

 و پس از پايان يک ماه تاخیر در پرداخت حقوق و مزايا ، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ضبط و قرارداد فسخ خواهد شد.

معادل يک میلیون ريال و به ازای هر نوبت عدم حضورساعتی  بدون برنامه و اطالع قبلی معادل چهارصد هزار ريال از صورت وضعیت به ازای هر نفر روز غیبت ،  -3

 پیمانکار کسر خواهد شد. 

راد کارگران خارجی و افپیمانکار موظف است قبل از بکارگیری نیروی انسانی نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی سالمت اقدام و از بکارگیری  -4

 معتاد به مواد مخدر خودداری نمايند.

 يدپیمانکار موظف است قبل از بکارگیری نیروی انسانی خود برای انجام موضوع قرارداد نسبت به اخذ صالحیت آنان و تايید صاحبکار اقدام نما -5

ی ندارد ضمن اينکه نظارت الزم بر نحوه پرداخت حقوق و مزايای کارگران صاحبکار در قبال مطالبات نیروی انسانی تحت پوشش پیمانکار هیچ گونه مسئولیت -6

 را از جهت رعايت قوانین و مقررات خواهد داشت.

در  جريمهريال به عنوان   1،000،000درخصوص عدم پرداخت به موقع حق بیمه و لیست ارسالی نیروها به سازمان تامین اجتماعی به ازای هرنفر ماه مبلغ  -7

 دمی شود . پیمانکار موظف به ارسال لیست بیمه ماهانه و پرداخت حق بیمه آن در مدت زمان قانونی سازمان تامین اجتماعی بوده و نیز اخذ کنظر گرفته 

 .کارگاه در شهر مورد فعالیت نیرو می باشد . در هر حال ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و اداره کار در تعهد پیمانکار است 

ب ه متناسلغ ماهیانه عیدی و پاداش و سنوات در هر صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد و پیمانکار موظف به پرداخت عیدی و پاداش در بهمن مامب -8

 د شد.مبلغ صورت وضعیت، کسر خواه %1با کارکرد سال جاری  و مابقی در پايان قرارداد خواهد بود . به ازای هرروز تاخیر در پرداخت  معادل 

گاه نظارت ( پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه ی کارهای موضوع قرارداد را به عهده داشته و نظارتی که از طرف صاحبکار  و نماينده ی او ) دست -9

 در اجرای کارها می شود ، به هیچ وجه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود

 ت پیمانکاران ) مورد تائید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( می باشدپیمانکار ملزم به ارائه گواهینامه تائید  صالحی -10

ی امانتدار پیمانکار موظف گرديد که نیروی انسانی تحت پوشش برای انجام موضوع قرارداد در جهت  رعايت تمامی قوانین و مقررات اداری. پوشش مناسب . -11

. ورود و خروج به موقع اداری . اطاعت از مديران ذيربط . رعايت نظافت محیط کار . پوشتتیدن  و حفظ استترار اداری . رعايت شتتعائر استتالمی . رفتار مناستتب

 لباس مخصوص و نصب کارت شناسايی توجیه و ارشاد نمايد .
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اسب تشخیص دهد و يا از در صورتی که صاحبکار يا نماينده او )واحد نظارت( . فرد يا افرادی از نیروی انسانی پیمانکار را که جهت انجام امور محوله نامن -12

ست مکلف ا عملکرد آنان رضايت نداشته باشد و تقاضای تغییر محل خدمت يا در صورت لزوم اخراج اين قبیل نیروهای انسانی را خواستار شود ، پیمانکار

ار م و با فرد يا افراد ذکر شده طبق مقررات قانون کبالفاصله فرد مورد نظر را از کار برکنار و نسبت به جايگزين نمودن نیروی انسانی مورد تأيید صاحبکار اقدا

 رفتار نمايد

 .پیمانکار مکلف است در تمام مراحل اجرای کار از نیروهای آموزش ديده و الزاماً دارای گواهینامه صالحیت حرفه ای مربوط استفاده نمايد  -13

ش -14 سانی را به کار گمارد که منع قانونی برای ا ست نیروی ان شته پیمانکار مکلف ا صی دا شخ ضعیت م شد و نیز از نظر خدمت وظیفه عمومی و شته با تغال ندا

  کار باشد. باشد و همچنین دارای صالحیت اخالقی بوده و از نظر جسمانی توانايی انجام کار واگذار شده را داشته و دارای مدرک تحصیلی مناسب با نوع

هماهنگ نمايد و تعیین محل کار افراد به عهده صاحبکار يا نماينده او ) واحد نظارت( خواهد  پیمانکار موظف است که ساعات کاری خود را با نیاز صاحبکار -15

 بود.

جبران میزان نیروهای انستتانی مربوط به موضتتوع قرارداد . بدون هماهنگی با صتتاحبکار حق انجام امور غیر مربوط به خودشتتان را ندارند و پیمانکار مستتئول  -16

 خسارتی است که در اثرقصور و يا تقصیر پرسنل مزبور به وسايل و ابزار و تجهیزات و تاسیسات صاحبکار وارد شود . 

ه ل بمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل نظم گردند . صاحبکار يا  نماينده او ) واحد نظارت ( مراتب را برای بار اوهرگاه پرسنل پی -17

و حق  دستور بوده ننماينده پیمانکار ابالغ و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنارکند . پیمانکار مکلف به اجرای اي

ی ی کاهد و ايجاد حقنخواهدداشت برکنار شدگان را بار ديگر در انجام خدمات موضوع اين قرارداد به کار بگمارد . اجرای اين دستوراز مسئولیتهای پیمانکار نم

 برای او نخواهد کرد .

سانی پیمانکار برعهده  -18 پیمانکار بوده و افرادی که به موجب اين قرارداد در خدمت پیمانکار هستند مسئولیت تمامی امور حقوقی و مطالبات قانونی نیروهای ان

اين رابطه هرگونه و عهده دار وظايف مربوط به اين قرارداد می شوند به هیچ وجه کارگر يا کارمند صاحبکار يا نماينده او )واحد نظارت ( محسوب نشده و در 

 سالمی ايران و يا مراجع ذيربط ديگر صادر گردد ، پیمانکار ملزم به پذيرش و اجرای آن خواهد بود .رای از طرف مراجع مندرج در قوانین کار جمهوری ا

 ( می باشد.54B  15پیمانکار ملزم به رعايت قوانین و الزامات ايمنی و بهداشت شغلی ) -19

سط -20 سئولیت مدنی در  سبت به تهیه بیمه م ست در ابتدای قرارداد به هزينه خود ن شهای عدم رای دادگاه پیمانکار ملزم ا ش  –ح حداکثر تعهدات و با خريد پو

اعمال غیر مرتبط با فعالیتهای اصتتلی بیمه شتتده و مطابق با نظر واحد نظارت، اقدام و تحويل حوزه مالی نمايد. بديهی استتت عوارض و  -اعمال غیر عمدی

ريال   1،000،000اين صورت به ازای هر روز تاخیر از زمان انعقاد قرارداد به میزان عواقب ناشی از عدم اجرای مفاد اين بند بعهده پیمانکار خواهد بود. در غیر 

 از اولین صورت وضعیت کسر خواهد شد.

ی باشد. زين نمکارکنان پیمانکار می توانند با هماهنگی و تايید صاحبکار ، از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمايند و در اين صورت نیاز به معرفی جايگ -21

روز مانده مرخصی مطابق قانون کار پرداخت گردد ..  پرسنل  9ن درصورت وجود مانده مرخصی درپايان سال با تايید واحد نظارت می بايستی تاسقف همچنی

ن تامی نمجاز به استفاده از مرخصی استعالجی بوده و هزينه های مربوطه تا سه روز توسط پیمانکار در صورت وضعیت پرداخت و بیش از آن توسط سازما

از کارکرد  واجتماعی پرداخت میگردد )مطابق شیوه نامه پیوست( ودر صورتی که مرخصی استعالجی مورد قبول واحد نظارت نباشد بعنوان غیبت تلقی گرديده 

 ( 5فرد کسر خواهد شد ) پیوست شماره 

شاغل در قرارداد ، با هماهنگی و مطاب -22 شروع به کارکارکنان  ستی قبل از  سايی پیمانکار باي شنا سبت به دريافت کارت  ست و امور محرمانه ن ق نظر دفتر حرا

 نمايد . اقدام

دام قپیمانکار موظف است متناسب با کارکرد نیروها نسبت به پرداخت ماهانه حق سنوات به حساب شرکت بیمه گر منتخب به عنوان حق ذخیره سنوات ا -23

 نمايد.

ق آنکال ، فوق العاده کارايی و پرداختهای انگیزشی به اقتضای نوع کار توسط صاحبکار ، طی دستورالعملی ضمنا پرداخت هرگونه پاداش ،اضافه کار مازاد ، ح -24

 ابالغ خواهد شد و پیمانکار موظف به انجام آن است و مکاتبات مرتبط با پرداخت انگیزشی بايد به ضمیمه هر صورت وضعیت ارسال گردد.

معرفی افراد  و موظف به سازماندهی که بازآموزی وآموزش کارکنان شاغل درقرارداد مورد نیاز است پیمانکار چنانچه صاحبکار درمدت قرارداد الزم بداند -25

پس از ارائه صورت  )شامل تامین محل ، هزينه های ماموريت نیروهای پیمانکار و ...(برگزاری کالس جهت شرکت درکالسهای مربوطه می باشد هزينه

 به عهده صاحبکار می باشد .ت بیمه و مالیات( و تايید واحد نظارت وضعیت توسط پیمانکار )با کسورا

( با يکی از  دهشرکت پیمانکاری موظف به ارائه خدمات بیمه تکمیلی برای کلیه نیروهای شاغل و خانواده آنان )به میزان حداکثرسه نفر بعالوه شخص بیمه ش -26

درصد( و بخشی از آن به عهده 20های تکمیل درمان به عهده نیروهای شرکت پیمانکاری) شرکت های بیمه گر مورد تايید صاحبکار می باشد. لذا هزينه

درصد بابت بیمه ، مالیات  22درصد ( می باشد. می بايست هر ماه در صورت وضعیت های ارسالی همراه با 80شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی )

 ائه نمايدو باالسری لحاظ گرددو حداکثر تاپايان ماه بعد حق بیمه مذکور را به شرکت بیمه گر منتخب واريز و سوابق آن را به همراه صورت وضعیت ار
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تخصصی  می بايست بازديد و نشستهای رابط نمايد .  بکار گرفته و به صاحبکار معرفی رابطبه منظور هماهنگی الزم و مؤثر پیمانکار موظف است يک نفر بعنوان  -27

 داشته باشد دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالباتبا 

ريال جريمه  1،000،000درخصوص عدم اعمال تعهداتی اعم از ارائه طرح طبقه بندی مشاغل، و ...در صورت تاخیر)مطابق نظر صاحبکار(به ازای هر روز مبلغ  -28

درصد بدون انجام  22صورت عدم اجرا تا مدت يک ماه صاحبکار مجاز است هزينه های مربوطه را محاسبه و با هزينه باالسری در نظر گرفته می شود و در 

 از صورت وضعیت يا هر گونه سپرده يا مطالبات پیمانکار کسر نمايد. و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد جريمهتشريفات قضايی و اداری به عنوان 

 محل انجام کار -8ماده 

شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی خواهد بود و پیمانکار اعالم می نمايد که از موقعیت و محل کار و نحوه اجرای  محل انجام کار محدوده عملیاتی  

 جهل عنوان شود. مذکور آگاهی کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند بهصحیح و به موقع خدمات در محل 

 تضمین حسن انجام تعهدات -9ماده  

( مبلغ %10معادل ده درصد ) تضمین معتبر و قابل قبول صاحبکاربه منظور تضمین حسن انجام تعهدات  ، پیمانکارمکلف است همزمان با امضای قرارداد يک فقره  

مدت  مذکور پس از انقضای تضمینحبکار تعیین می نمايد واريز و رسید آن را ارائه نمايد. قرارداد به صاحبکار تسلیم نموده يا معادل مبلغ را نقداً بحسابی که صا

 قرارداد و تايید واحد نظارت آزاد می گردد.

 و بیمه سپرده حسن انجام کار -10ماده 

و ارايه مفاصاحساب تامین  پايان مدت قراردادور پس از کسر خواهد شد ، مبلغ مذک  انجام کارحسن به عنوان سپرده  درصد  10از هر پرداخت به پیمانکار  به میزان 

تامین اجتماعی  قانون 38در راستای اجرای ماده  شرايط عمومی پیمان به پیمانکار مسترد می گردد.  52و  42و با رعايت مواد  و تايید دستگاه نظارت اجتماعی 

                                  ند ااز هر صورت وضعیت بعنوان سپرده بیمه کسر و همراه با آخرين صورت وضعیت تا ارايه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد صاحبکار باقی خواهد م %5نیز 

 تغییر مقادیر کار-11ماده 

مبلغ قرارداد به خدمات موضوع آن اضافه يا از آن کسر نمايد بدون  %25قرارداد با اطالع کتبی به پیمانکار تا میزان صاحبکار می تواند پس از مبادله و در طول مدت 

رداد متناسباً اصالح آنکه در شرايط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد. در صورت افزايش و يا کاهش در موضوع قرارداد ، مدت قرا

 هد گرديد.خوا

 تغییر مدت قرارداد -12ماده 

 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود:      

 در صورتی که مقادير کار طبق ماده ده قرارداد تغییر کند.  –الف 

 .در صورت  بروز حوادث قهريه و يا در صورتی که قوانین و مقررات جديدی وضع شود که در مدت اجرای کار موثر باشد -ب

 واحد نظارت -13ماده 

درامور  و)نظارت عالیه(  معاونت فروش و خدمات مشترکیننظارت مستقیم بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق قرارداد تقبل نموده است از طرف صاحبکار بعهده  

د واگذار گرديده است و پیمانکارمکلف است خدمات موضوع قرارداد را نکه در اين قرارداد واحد نظارت نامیده می شومربوط به پرسنل به عهده معاونت منابع انسانی 

 مذکور اجرا نمايد ، بديهی است نظارت واحد ياد شده رافع مسئولیتهای پیمانکار نمی باشد . های تحت نظارت واحد 

 حوادث قهریه -14ماده 

 ار از مسئولیت مبراست، مشروط برآنکه اينگونه حوادث در مورد بروز حوادث قهريه که مانع ايفای تعهدات پیمانکار گردد ، پیمانک 

ثالثاً: فعل يا ترک فعل پیمانکار در بروز آن موثر نبوده باشد. پیمانکار مکلف واوالً: غیر قابل پیش بینی بوده ثانیاً: جلوگیری يا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوده 

 مطلع نمايد. است در اسرع وقت صاحبکار را از بروز اينگونه حوادث

 خاتمه قرارداد  -15ماده 

روزقبل از تاريخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد ، کتباً  15صاحبکار در طول مدت قرارداد می تواند قرارداد را خاتمه دهد. در اين صورت صاحبکار مراتب را طی حداقل

 نمايد. پیمانکار در طول مهلت فوق می بايست مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل نمايد.به اطالع پیمانکار رسانیده و مهلتی را برای خاتمه به قرارداد تعیین می 

یب و امن هرگونه عپیمانکار می بايست در پايان مهلت مذکور تمامی وسايل و مواد مصرفی باقیمانده را طی صورتجلسه ای تحويل واحد نظارت نمايد. پیمانکار ض 

شد. تعهداتی که پیمانکار تا قبل از ابالغ ختم قرارداد در مقابل اشخاص ثالث نموده که در اثر خاتمه دادن به قرارداد مستلزم نقصی در وسايل و مواد تحويلی می با

 شود. پرداخت هزينه و خساراتی از جانب پیمانکار به آن اشخاص می باشد ، پس از رسیدگی و تايید صاحبکار به بستانکار حساب پیمانکار منظور می

ررسی ار ظرف مدت ده روز پس از تاريخ خاتمه نسبت به ارسال صورت حساب نهايی اقدام خواهد نمود. صاحبکار ظرف مدت ده روز صورت حساب فوق را بپیمانک  

عهدات حسن انجام تمین تض و مطالبات و بدهی های پیمانکار را با در نظر گرفتن مفاد اين ماده محاسبه و با وی تسويه حساب می نمايد. پس از انجام تسويه حساب ،

 آزاد خواهد شد. 
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 فسخ قرارداد  -16ماده 

 درموارد ذيل قرارداد از طرف صاحبکار قابل فسخ می باشد:           

 عدم انجام تمام يا قسمتی از تعهدات قراردادی بیش از نصف مدت قرارداد  -1

 عدم توانايی فنی و مالی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص صاحبکار  -2

 واگذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی صاحبکار   -3

 قرارداد  20شمول ممنوعیت قانونی پیمانکارموضوع ماده   -4

 انحالل شرکت پیمانکار  -5

 ورشکستگی پیمانکار  -6

 ( روز  5تأخیر در شروع کار پس از پنج )   -7

ا و آنها و ي ثابت شود که پیمانکار به منظور تسهیل قرارداد به متصديان مربوطه حق العمل ، پاداش  ، تحفه يا هدايايی اعم از نقدی و جنسی داده است  -8

 واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده باشد. 

 حفاظت ستاد ، مصوب شود. عا لی تی که در کمیتهعدم رعايت موارد ايمنی به صور  -9

بلغ فات قضايی يا اداری مهرگاه صاحبکار قرارداد را به يکی از علل  مشروحه فوق فسخ کند ، مراتب را کتباً به اطالع میرساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشري  

 قرارداد را به نفع خود ضبط و وصول می نمايد.    7ضمانتنامه يا سپرده حسن انجام تعهدات موضوع ماده 

ه عیب و نت پیمانکار مکلف است تمامی مواد باقیمانده لوازم و وسائل تحويل شده را طی صورتجلسه ای تحويل واحد نظارت نمايد. پیمانکار ضامن هرگودراين صور 

 و صاحبکار ظرف مدتنقص در لوازم و وسايل تحويلی می باشد. پیمانکار پس از فسخ قرار داد ظرف ده روز صورت حسابهای نهايی خود را تسلیم صاحبکار نموده 

 ده روز از تاريخ دريافت صورت حساب مذکور با پیمانکار تسويه حساب می نمايد. 

 بهداشت و ایمنی  -17ماده 

 همچنین تمامییت نموده و پیمانکار متعهد است عالوه بر رعايت تمامی موارد ايمنی برای خود و نیروهايش نسبت به اجرای موضوع قرارداد از مقررات صاحبکار نیز تبع 

 به جبران آن خواهد بود. تدابیر الزم برای جلوگیری از ورود خسارت به صاحبکار يا اشخاص ثالث را اتخاذ نمايد و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پیمانکار متعهد

 حل اختالف  -18ماده 

به اجرای خدمات موضوع قرارداد يا مربوط به تفسیر و تعبیر هريک از مواد و اسناد و مدارک  در صورتی که اختالفاتی بین صاحبکار و پیمانکار بروز کند ، اعم از اينکه مربوط

هد شد. پیمانکار ملزم است تا پیوست آن باشد ، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق حل نمايند از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانونی حل و فصل خوا

 مود.را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد و در غیر اين صورت صاحبکار به تشخیص خود طبق قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نحل اختالف تعهداتی 

 تبصره : محل انعقاد پیمان ستاد شرکت توزيع نیروی برق خراسان رضوی می باشد .

 عدم واگذاری قرارداد  – 19ماده 

 انتقال تمام يا قسمتی از اين قرارداد را به شخص حقیقی يا حقوقی ديگر ندارد. پیمانکار حق واگذاری يا

 ممنوعیت قانونی  -20ماده 

 نمی باشد. 1337دی ماه  22پیمانکار رسماً اعالم می نمايد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله مصوب   

 نشانی طرفین  -21ماده 

تعیین می نمايند و   ......................................................................صاحبکار اقامتگاه خود را مشهد  ، بلوار فرهنگ  ، شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی و پیمانکار 

ردد. هرگاه يکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد بايد موضوع را کتبًا هرگونه نامه يا ابالغی به نشانی های فوق ارسال گردد ابالغ شده تلقی می گ

د تحويل رسال و يا با اخذ رسیبه طرف ديگر اطالع دهد و تا وقتی که نشانی جديد به طرف ديگر ابالغ نشده تمامی نامه هايی که به نشانی مذکور در فوق با پست سفارشی ا

 شده تلقی می گردد . می شود ابالغ 

 نسخ قرارداد  -22ماده 

   د.نداررا ماده تنظیم گرديده که يک نسخه آن پس از امضاء تحويل پیمانکار می گردد. تمامی نسخ قرارداد حکم واحد  22و  نسخه 2اين قرارداد در

 

 پیمانکار                                            صاحبکار                                                                                                       

 شرکت                                                       شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی                 
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 فرم پیشنهاد قیمت

 153/99مناقصه عمومی                                                             

اين شرکت با پذيرفتن تمام شرايط مناقصه وقبول اجراي آنها ازجمله پرداخت تمامي حقوق قانوني کارگران منطبق با طرح طبقه بندي 

، پيشنهاد قيمت خود را براي تامين نياز نيروي انساني به شرح ذيل  اعالم  انسانيمشاغل شرکت هاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي 

 مينمايم :

تعدیل حقوق و دستمزد اعالم شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  شینرخ حداقل افزا یبر مبنا 1400برای سال  مانکاریذکر است سود پ انیشاتوضيح: 

 .خواهد شد 

 

 

 ريال9.643.000.000  براي يکسالنفر با احتساب بيمه قرارداد 12مبلغ برآوردي  براي 

سود ثابت ) به ازاي هر نفر/ ماه( که شامل سود پايه مورد نظر ، بيمه و 

در  تهيه بيمه مسئوليت مدنيماليات مبلغ سود پيشنهادي ، ماليات قرارداد، 

اعمال غير  _راي دادگاه  سطح حداکثر تعهدات و با خريد پوششهاي عدم

اي ، ساير هزينه هاعمال غير مرتبط با فعاليتهاي اصلي بيمه شده  _عمدي 

اشاره شده در اسناد مناقصه و هزينه انجام تعهدات قراردادکه به عهده 

 پيمانکار است

 

 

 ريال

 ريال نفر براي يک سال 12مبلغ کل سود ثابت به ازاء 

 ريال البراي يک س جمع کل قيمت پيشنهادي
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 ..(...............ماه سال.......................... ).....جدول کسورات و اضافات صورت وضعيت شماره ....

وع
ن

ف 
دي

ر
 محل اعمال  مبلغ ) ريال ( با استناد به  شرح 

ت
ورا

س
ک

 1 

انحراف نتيجه ارزيابي شهرستانهای تحت نظارت ناظرين 

بر اساس حد پذيرش تعريف شده در شاخص های طرح 

)يک تا سه درصد حقوق  سيما،داشبورد و فرايندی

 ناظربرای هر شاخص(

  

 از حقوق ناظر

2 
تاخير در تهيه و ارسال به موقع صورت وضعيت های 

 شهرستانهای تحت نظارت
  

 از حقوق ناظر

3 

جريمه ناشي از قصور درانجام هريک از شرح وظايف 

محوله اعم از عدم پيگيری و گزارشات اعم از کد های 

ريال به 500000موانع ، کد برگشتي، تعرفه و ......)کسر 

 ازای هر مورد(

  

سود مشاور  50%

 و

از حقوق  50%

 ناظر

4 
تاخير در پرداخت حقوق از روز اول هر ماه به بعد ) به 

 هر روز دو هزارم صورت وضعيت ماهانه (ازای 
  

 سود مشاور

5 

روز غيبت -غيبت غير موجه ناظرين  ) به ازای هر نفر

روز از صورت وضعيت ماهيانه ( عالوه بر کسر  1.5معادل 

 کارکرد

  

 از حقوق ناظر

6 

عدم بازديد سرپرست ناظرين از حوزه کاری ناظرين 

روزانه به ازای هر برابر حق ماموريت  1.3مقيم )کسر

 مورد(

  

 از حقوق ناظر

ت
افا

اض
 

 حقوق ناظر   هزينه نقل و انتقال ناظر به درخواست صاحبکار  1

 حقوق ناظر   درصد حقوق(3محقق شدن اهداف شاخص های سيما و...) 2

3 
روز ناظر مقيم مازاد بر قرارداد در موارد  –هزينه نفر 

 خاص با نظر صاحبکار
  

 حقوق ناظر
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 معیارهاي ارزيابي پیمانکاران

 پیمانکاری به شرح زير است: معیارهای ارزيابی کیفی مناقصه گران در کارهای

 تجربه و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه اجرايی( -1

 حسن سابقه و رضايت در کارهای قبلی  -2

 توان مالی و پشتیبانی  -3

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

 ارزيابي تجربه پیمانکاران   

ود. ال گذشته تعیین می شارزيابی تجربه پیمانکار )سابقه اجرايی( براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج س -الف

ار اجرا شده باشد و برای مقادير کمتر، امتیاز تجربه به حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل يا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانک

 تناسب کاهش می يابد. 

مناقصه حذف  شابه پروژه مورداگر متقاضیان ارزيابی دارای تجربه قابل مقايسه با پروژه پیشنهادی باشند، نبايد آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرايی دقیقًا م -تبصره

 کرد. 

واجد امتیاز  یيابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از يکصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد، برای امتیاز دهی تجربه می توان تعداد و حجم کارهادر استعالم ارز -ب

 اين ماده تعیین کرد.  "الف"را کمتر از موارد مذکور در بند 

 ارزيابي حسن سابقه در کارهاي قبلي 

سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمايی، موضوع و مبلغ قراردادها  برای تعیین امتیاز حسن -الف

 و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعالم ضروری است. 

 ر کیفیت کار، کفايت کادر فنی و زمان بندی پروژه تعیین امتیاز ارزيابی کارفرمايان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظی -ب

 دام کند. می شود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزيابی کارهای پیمانکاران به وسیله کارفرمايان قبلی اق

 ک تعیین امتیاز ياد شده خواهد بود. میانگین امتیاز ارزيابی کارفرمايان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، مال-پ

 می باشد. 100امتیاز و حداکثر امتیاز  رديف  25امتیاز هر رضايت نامه مبتنی با مفاد رضايت کلی -ت

 متیاز اين بخش خواهد شد.ا  20به ازای هر گونه اخطار شکايت و ... مستند به مکاتبات شرکت و يا ساير مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاريخ مناقصه باعث کسر  -ث

 اين ماده شود.  "ب"امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره ای وزارت نیرو و يا توانیر درباره عملکرد پیمانکار می تواند جايگزين کسب اطالعات موضوع بند  -د

 ارزيابي توان مالي و پشتیباني پیمانکاران 

 ساس اطاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می شود. ارزيابی توان مالی و پشتیبانی پیمانکاران برا -الف

 حداکثر امتیاز توان مالی و پشتیبانی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل يا کمتر از يکی از مقادير زير باشد: -ب

 شدهپنجاه برابر مالیات متوسط يا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی يا علی الحساب پرداخت  -1

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیتهای قطعی يا موقت  -2

 پنج برابر دارايیهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی يا گواهی بیمه دارائیها يا دفاتر قانونی  -3

اين ماده، مبنای محاسبات می باشد در صورتی که باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه  "ب"( بند 3( تا )1باالترين عدد کسب شده از جزء های ) -1تبصره 

 کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می يابد. 

 دی و اجرايی توسط توانیر بهنگام می شود. در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرايط اقتصا -2تبصره 

 بومي بودن 

در اين رابطه کسب نخواهد  امتیاز بومی بودن پیمانکار براساس انجام کار در محل اجرا طی پنج سال گذشته تعیین می شود. غیربومی بدون کار در محل اجرا امتیازی را

 کرد. 
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 1جدول 

 انجام تعهدات پیشنهاددهندگان در مناقصه هاي پیمانکاري()فرم خالصه ارزيابي مربوط به توان 

 

 معیارهای مربوط به ارزيابی کیفی مناقصه گران در مناقصه های پیمانکاری 

 

 biامتیاز هر معیار ) معیارهای ارجاع کار  رديف 

) 

 (aiضريب معیار )

 30 100 داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر )سابقه اجرايی( 1

 35 100 حسن سابقه و رضايت در کارهای قبلی  2

 30 100 توان مالی و پشتیبانی  3

 5 100 بومی استان  4
 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4
i=1

∑ ai4
i=1

=  امتیاز کل يا میانگین وزنی

 
  

 

 مي باشد . 70داقل امتیاز ارزيابي کیفي قابل قبول براي شرکت در مناقصه  ح

 

 اجرائي(تجربه و دانش در زمینه مورد نظر)سابقه  -1

  تعیین می شود. 2امتیاز تجربه و دانش )سابقه اجرائی( با استفاده از کارهای انجام يافته  بشرح جدول شماره 

 

 ) محاسبه امتیاز مربوط به تجربیات کاري(2جدول شماره 

 امتیاز شرح  رديف 

کارهای مشابه در رشته و زمینه  1

 کار

 امتیاز 25هر کار  با مبلغ معادل يا بیشتر از مبلغ برآوردی

 متناسب با سقف پروژه با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی

کارهای قابل مقايسه با پروژه   2

 پیشنهادی )تقريبا مشابه (

 امتیاز 8هر کار  با مبلغ معادل يا بیشتر از مبلغ برآوردی

 

 

 گذشته بر اساس جدول فوق محاسبه می گردد.سال  5امتیازات تجربیات کاری شرکتها بر اساس تعداد پروژه های انجام شده طی 

 درصد مبلغ برآوردی کمتر باشد مشمول امتیاز قرار نخواهد گرفت.60کار . ضمنا کارهائی که مبلغ آن از  4حداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتیاز: 

ابل مقايسه با پروژه های پیشنهادی باشد با توجه به نظر کمیته فنی و : چنانچه متقاضیان ارزيابی بدلیل طبیعت و ماهیت پروژه دارای تجربه دارای تجربه ق 1تبصره

 و توضیحات زير امتیاز بخش تجربه را محاسبه نمود. 2امتیازی کسب ننمايد می توان به شرح بند  1بازرگانی و مشروط بر آنکه از رديف 

 کار 4حداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتیاز : 

 درصد باشد مشمول امتیازات فوق خواهد شد. 90دست اقدام که پیشرفت فیزيکی آن بیش از  : امتیاز کارهای در2تبصره 

 2به  4دی از ز مبلغ برآور: در مواقعی که مبلغ برآوردی کار از يکصد برابر مبلغ معامالت متوسط بیشتر باشد.حداکثر تعداد کار مشابه با مبلغ معادل و يا بیشتر ا3تبصره 

 امتیاز برای کارهای تقريبا مشابه افزايش می يابد. 20به  8امتیاز برای کار مرتبط و از  50به  25ترتیب در جدول فوق از و امتیاز آنها نیز ب
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 حسن سابقه در کارهاي قبلي-2

 تعیین می گردد. 3امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی با استفاده از جدول شماره 

 تجربیات کاري() محاسبه امتیاز مربوط به 3جدول شماره 

 رديف

ai 
ضريب 

 اهمیت

 عنوان ارزشیابی

  biامتیاز 

10عالی

0  

 30ضعیف  50متوسط        80خوب 

     کیفیت کار  2 1

     کفايت کادر فنی  2 2

     زمان بندی پروژه  2 3

     تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص 1 4

هماهنگی و همکاری با کارفرما و ساير عوامل دست اندر کار پروژه  1 5

 همچنین همکاری دردوران تضمین 

    

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی  1 6

     اظهارنظر کلی نسبت به اجرای پیمان 1 7

ai ضريب اهمیت= 
bi  گانه 7=امتیاز هر يک از عوامل 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖7
i=1

∑ ai7
i=1

= 𝐸𝑖 امتیاز  هر شرکت برای هر  يک از پروژه ها 

 
∑ 𝐸𝑖n

i=1

n
=  امتیاز کل  پروژه ها

 می باشد. 100امتیاز و حداکثر امتیاز  رديف  25امتیاز هر رضايت نامه مبتنی با مفاد رضايت کلی -

 امتیاز اين بخش خواهد شد.  20ناقصه باعث کسر  به ازای هر گونه اخطار شکايت و ... مستند به مکاتبات شرکت و يا ساير مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاريخ م-

 در صورت ارائه تقدير نامه ، رضايت نامه و يا تشويق نامه برای هر پروژه امتیاز خوب منظور خواهد شد. :1تبصره 

 در اين بخش ، مناقصه گر از روند ارزيابی کیفی حذف خواهد شد. 50در صورت کسب امتیاز زير  :2تبصره 

متیاز زير اثر بوده و ادر صورتیکه فرم ارزيابی هر يک از مناقصه گران در پروژه های قبلی ضعیف لحاظ گرديده باشد ، فرم های ارزيابی کیفی ساير کارفرماها بال :3تبصره 

 فوق اقدام خواهد شد. 2برای اين بخش به مناقصه گر تعلق خواهد گرفت و مطابق تبصره  50

 توان مالي-3

سال گذشته تعیین می شود. برای امتیاز توان مالی ، مبلغ برآوردی  با مالیات متوسط ساالنه و در مقايسه با درآمد ناخالص  5لی بر اساس اطالعات مالی ارزيابی توان ما

 اهد گرفت.محاسبه و باالترين عدد کسب شده از جز ء های ياد شده مبنای محاسبات  قرار خو 4ساالنه و دارا ئیهای ثابت به شرح جدول شماره 

 ) محاسبه توان مالي(4جدول شماره 

 امتیاز شرح رديف

 

 

 

1 

 مبلغ برآوردی مناقصه معادل يا کمتر از باالترين عدد کسب شده از جز ء های زير است.

برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی و يا علی الحساب  70الف:پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه و يا 

 پرداخت شده

 درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعی يا موقتب: سه برابر 

 ج : پنج برابر دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی يا گواهی بیمه دارايیهای يا دفاتر قانونی

100 

 

 

2 

 

در صورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از باالترين عدد کسب شده از جزء های مندرج در 

 بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه میگردد.،امتیاز اين 1بند 

=�̇�مبلغ برآوردی 

 =A باالترين عدد کسب شده از جزء های مذکور 

⌈100 − 100 (
𝐴 − �̇�

�̇�
)⌉ . 
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 بومي بودن پیمانکار و داشتن تجربه مشابه -4

 5جدول شماره 

 امتیاز شرح رديف

 100 بومی با کار در محل اجرا 1

 60 غیر بومی با کار در محل اجرا. 2

3 

 

 30 غیربومی بدون کار در محل اجر

 
 

 نحوه محاسبه امتیاز کل         

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي کیفي مناقصه گران

 )کارهاي پیمانکاري(

 کت توانیر محفوظ خواهد ماند.اين پرسشنامه فقط به منظور ارزيابی کیفی مناقصه گران برای دعوت به مناقصه .................... تهیه گرديده و اطالعات آن در شر

 شماره تلفن: نام شرکت: 

مبلغ پرداخت شده  سرمايه ثبت شده: تاريخ ثبت: شماره ثبت: 

 ................... ريال

 
 رئیس هیئت مديره

 پايه تحصیالت: نام و نام خانوادگی:

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

 
 مدير عامل 

 پايه تحصیالت: و نام خانوادگی:نام 

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

 

 اعضای هیئت مدير 

 نام و نام خانوادگی:

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

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

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

 پايه و رشته تحصیالت:

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

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

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

 

  حوزه فعالیت )استانهای مجاز برای فعالیت( 

  همکاری با شرکت يا شرکتهای ديگر 

 رده فعالیت:

 

 

 

 

 يک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و يک نسخه اساسنامه می بايست به اين پرسشنامه اطالعاتی پیوست گردد. 

 

 

میباشد،امتیاز نهايی از جدول  خالصه  ارزيابی مربوط به توان انجام تعهدات)جدول  100پس از محاسبه  امتیازات هر يک از عوامل فوق که بر مبنای امتیاز 

 ( و با استفاده از ضابطه زير محاسبه میگردد.1شماره 

 
∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4

i=1

∑ ai4
i=1

=  امتیاز کل يا میانگین وزنی
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 سوابق مديرعامل و اعضاي هیئت مديره

 سوابق مدير عامل 

 

 رديف
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (1يکی از اعضاء هیئت مديره: ) سوابق

 رديف 
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (2سوابق يکی از اعضاء هیئت مديره: )

 رديف
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

  

 

 

   

 

 
 

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

 نام و نام خانوادگی رديف
 سابقه کار پايه معلومات

 کل سابقه/ سال آخرين سمت رشته مدرک تحصیلی

      

      

      

      

      

      

 

 فهرست کارهاي انجام شده طي پنج سال گذشته
تاريخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار رديف

 کار

مبلغ پیمان )به  خاتمه کارتاريخ 

 ريال(

       

       

       

       

       

       

       

 

جايش کافی نداشته کارهای فوق توسط اين شرکت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده خواهد شد. چنانچه اين صفحه گن

 مربوطه را در صفحه ديگری ضمیمه نمايید.باشد، لطفًا اطالعات 
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 فهرست کارهايي که در دست اقدام مي باشد
تاريخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار رديف

 کار

تاريخ پیش بینی 

 خاتمه کار

مبلغ پیمان )به 

 ريال(

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 کارهای فوق توسط اين شرکت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده خواهد شد.

 فرم ارزيابي عملکرد پیمانکار در پروژه هاي قبلي

 عنوان ارزشیابی رديف

 ارزيابی 

10عالی

0  

 30ضعیف  50متوسط        80خوب 

     کیفیت کار  1

     کفايت کادر فنی  2

     زمان بندی پروژه  3

     تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص 4

هماهنگی و همکاری با کارفرما و ساير عوامل دست اندر کار  5

 پروژه همچنین همکاری دردوران تضمین 

    

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی  5

     پیماناظهارنظر کلی نسبت به اجرای  6

 
 فرم ارزشیابی فوق بايستی برای هريک از پروژه های انجام يافته تکمیل و ارسال شود.       

 

 تقديرنامه و تشويق نامه و رضايت نامه ها
 مالحظات صادرکننده/ تأيید کننده شرح رديف 

    

    

    

    

    

    
 

 

 توضیح: مدارک ومستندات مربوطه پیوست شود.

م ئه، امتیاز آيتچنانچه مناقصه گر  قباًل پیمانکار اين شرکت بوده ملزم به ارائه فرم ارزشیابی عملکرد پروژه های انجام شده می باشد، در صورت عدم ارا :1مهم  توضیح

 مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

 هفرم ارزشیابی عملکرد پروژه های قابل رسیدگی می باشد که در فهرست پروژه های انجام شده طی پنج سال گذشته درج و برای کسب امتیاز سابق: 2توضیح مهم 

 اجرايی لحاظ شده باشد. 
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 توان مالي

 

 اطالعات مالي مربوط به مالیات ،درآمد ناخالص ساالنه و دارائیهاي ثابت
 ه)آخرين سال( و يا بیمه تامین اجتماعی قطعی و يا علی الحساب پرداخت شده میزان مالیات متوسط ساالن-1 -1

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی، گواهی بیمه دارائیها و يا دفاتر قانونی  -2

 

 

 

 
 

 

 بايستی پیوست شود.  2و  1توضیح: اسناد مثبته مربوط به رديفهای 

 

ط جداً تبصره: مستندات الزم و قابل بررسی، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه، صورت سود و زيان شرکت می باشد و از ارائه مدارک اضافی و غیر مرتب

 خودداری فرمايید. 
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