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 دعوتنامه  

شامل : خدمات فروش کارگزاري هاي خدمات مشترکین واگذاري براي  شرکتهای دارای صالحیت دارد نسبت به شناسايياين شرکت در نظر 

و پس از فروش انشعابات از جمله بازدید، فروش ، نصب کنتور ، قرائت و وصول مطالبات را در محدوده عملیاتی خود در سطح استان خراسان 

شرکت ها و موسسه های دارای صالحیت،  از تماميبدينوسیله لذا اقدام نمايد. بشرح ذيل رضوي در قالب کارگزاریهاي خدمات مشترکین 

 14تا ساعت حداکثر پس از تکمیل اسناد و مدارک ارزيابي کیفي، مستندات را مي شود  دعوتتجربه و سابقه اجرايي در زمینه موضوع آگهي 

اسناد و مدارک مذکور هیچ گونه حقي را برای  ارسال نمايند. بديهي است ارائهشرکت اين  دبیرخانهبه همراه نامه پوششي    17/04/1399مورخ 

متقاضیان ايجاد نخواهد کرد و اين شرکت پس از بررسي اسناد و مدارک درچارچوب ضوابط و مقررات داخلي خود از پیمانکاران واجد 

 شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. 

 

 ارائه شود.  رک ثبتي و حقوقي شرکت به شرح ذيلبه همراه مداضرورت دارد مستندات مربوط به ارزيابي کیفي برابر معیارهای ارزيابي 

 آگهي تاسیس و اساسنامه – آخرين آگهي تغییراتاسناد ثبتي شامل :کپي برابر اصل  -1

 مي است(گواهي صاحبان امضاء مجاز تايید شده توسط دفاتر اسناد رسمي. )الزا -2

 
 



 





 

– –
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 معيارهاي ارزيابي پيمانکاران

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

 و دانش در زمینه مورد نظر )سابقه اجرایی( تجربه -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

 ارزيابي تجربه پيمانکاران   

کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج  ارزیابی تجربه پیمانکار )سابقه اجرایی( براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع -الف

سال گذشته تعیین می شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط 

 پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد. 

اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقًا  -هتبصر

 مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد. 

برای امتیاز دهی تجربه می توان در استعالم ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد،  -ب

 این ماده تعیین کرد.  "الف"تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند 

 ارزيابي حسن سابقه در کارهاي قبلي 

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

 کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعالم ضروری است. 

 امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان بندی پروژه تعیین  -ب

ر چهارچوب این بند نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران به وسیله کارفرمایان قبلی می شود. سازمان موظف است د

 اقدام کند. 

 میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، مالک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود. -پ

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

به ازای هر گونه اخطار شکایت و ... مستند به مکاتبات شرکت و یا سایر مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاریخ مناقصه باعث کسر  -ث

 امتیاز این بخش خواهد شد.  20

امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره ای وزارت نیرو و یا توانیر درباره عملکرد پیمانکار می تواند جایگزین کسب اطالعات موضوع بند  -د

 این ماده شود.  "ب"

 ارزيابي توان مالي و پشتيباني پيمانکاران 

 ل گذشته تعیین می شود. ارزیابی توان مالی و پشتیبانی پیمانکاران براساس اطاعات حداکثر پنج سا -الف

 حداکثر امتیاز توان مالی و پشتیبانی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد: -ب

 پنجاه برابر مالیات متوسط یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده -1

 ص ساالنه، مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت سه برابر درآمد ناخال -2

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

 این ماده، مبنای محاسبات می باشد در صورتی که باالترین عدد "ب"( بند 3( تا )1باالترین عدد کسب شده از جزء های ) -1تبصره 

 محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد. 
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 در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی توسط توانیر بهنگام می شود.  -2تبصره 

 بومي بودن 

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

 را در این رابطه کسب نخواهد کرد. 

 1جدول 

 )فرم خالصه ارزيابي مربوط به توان انجام تعهدات پيشنهاددهندگان در مناقصه هاي پيمانکاري(

 معیارهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه های پیمانکاری 

 
امتیاز هر معیار  معیارهای ارجاع کار  ردیف 

(bi ) 

ضریب معیار 

(ai) 

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

 35 100 حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی  2

 30 100 توان مالی و پشتیبانی  3

 5 100 بومی استان  4
 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4
i=1

∑ ai4
i=1

=  امتیاز کل یا میانگین وزنی

   
 

 مي باشد . 70حداقل امتياز ارزيابي کيفي قابل قبول براي شرکت در مناقصه  

 

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

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

 ) محاسبه امتياز مربوط به تجربيات کاري(2شماره جدول 

 امتیاز شرح  ردیف 

کارهای مشابه در رشته و زمینه  1

 کار

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

 متناسب با سقف پروژه با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردی

کارهای قابل مقایسه با پروژه   2

 مشابه ( پیشنهادی )تقریبا

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

 

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

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

 نخواهد گرفت.

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

و توضیحات زیر امتیاز بخش  2می توان به شرح بند  امتیازی کسب ننماید 1توجه به نظر کمیته فنی و بازرگانی و مشروط بر آنکه از ردیف 

 تجربه را محاسبه نمود.
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 کار 4حداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتیاز : 

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

از یکصد برابر مبلغ معامالت متوسط بیشتر باشد.حداکثر تعداد کار مشابه با مبلغ معادل و یا  : در مواقعی که مبلغ برآوردی کار3تبصره 

امتیاز برای  20به  8امتیاز برای کار مرتبط و از  50به  25و امتیاز آنها نیز بترتیب در جدول فوق از  2به  4بیشتر از مبلغ برآوردی از 

 کارهای تقریبا مشابه افزایش می یابد.

 سابقه در کارهاي قبلي حسن-2

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

 ) محاسبه امتياز مربوط به تجربيات کاري(3جدول شماره 

 ردیف

ai 
ضریب 

 اهمیت
 عنوان ارزشیابی

 biامتیاز 

عالی

100 

خوب 

80 

متوسط

50 

ضعیف

30 

     کیفیت کار  2 1

     کفایت کادر فنی  2 2

     زمان بندی پروژه  2 3

     تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص 1 4

هماهنگی و همکاری با کارفرما و سایر عوامل دست اندر  1 5

 کار پروژه همچنین همکاری دردوران تضمین 

    

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی  1 6

     به اجرای پیمان اظهارنظر کلی نسبت 1 7

ai ضریب اهمیت= 

bi  گانه 7=امتیاز هر یک از عوامل 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖7
i=1

∑ ai7
i=1

= 𝐸𝑖 امتیاز  هر شرکت برای هر  یک از پروژه ها 

 

∑ 𝐸𝑖n
i=1

n
=  امتیاز کل  پروژه ها

 می باشد. 100امتیاز و حداکثر امتیاز  ردیف  25امتیاز هر رضایت نامه مبتنی با مفاد رضایت کلی -

  20به ازای هر گونه اخطار شکایت و ... مستند به مکاتبات شرکت و یا سایر مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاریخ مناقصه باعث کسر  -

 امتیاز این بخش خواهد شد.

 در صورت ارائه تقدیر نامه ، رضایت نامه و یا تشویق نامه برای هر پروژه امتیاز خوب منظور خواهد شد. :1تبصره 

 در این بخش ، مناقصه گر از روند ارزیابی کیفی حذف خواهد شد. 50در صورت کسب امتیاز زیر  :2تبصره 

در صورتیکه فرم ارزیابی هر یک از مناقصه گران در پروژه های قبلی ضعیف لحاظ گردیده باشد ، فرم های ارزیابی کیفی سایر  :3تبصره 

 فوق اقدام خواهد شد. 2این بخش به مناقصه گر تعلق خواهد گرفت و مطابق تبصره  برای 50کارفرماها بالاثر بوده و امتیاز زیر 

 توان مالي-3

سال گذشته تعیین می شود. برای امتیاز توان مالی ، مبلغ برآوردی  با مالیات متوسط ساالنه و  5ارزیابی توان مالی بر اساس اطالعات مالی 

محاسبه و باالترین عدد کسب شده از جز ء های یاد شده  4های ثابت به شرح جدول شماره در مقایسه با درآمد ناخالص ساالنه و دارا ئی

 مبنای محاسبات  قرار خواهد گرفت.
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 ) محاسبه توان مالي(4جدول شماره 

 امتیاز شرح ردیف

 

 

 

1 

مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از باالترین عدد کسب شده از جز ء های 

 زیر است.

برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی  70برابر مالیات متوسط ساالنه و یا الف:پنجاه 

 و یا علی الحساب پرداخت شده

 ب: سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت

ج : پنج برابر دارائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه 

 داراییهای یا دفاتر قانونی

100 

 

 

2 

 

در صورت بیشتر بودن مبلغ برآوردی از باالترین عدد کسب شده از جزء 

،امتیاز این بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه 1های مندرج در بند 

 میگردد.

=�̇�مبلغ برآوردی 

 =A باالترین عدد کسب شده از جزء های مذکور 

⌈100 − 100 (
𝐴 − �̇�

�̇�
)⌉ . 

 

 

 

 بومي بودن پيمانکار و داشتن تجربه مشابه -4

 5جدول شماره 

 امتیاز شرح ردیف

 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 امتياز کل         

 

 

 

 

 

 پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي کيفي مناقصه گران

 پيمانکاري()کارهاي 

 توانیر محفوظ خواهد ماند.این پرسشنامه فقط به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران برای دعوت به مناقصه .................... تهیه گردیده و اطالعات آن در شرکت 

 شماره تلفن: نام شرکت: 

نهایی از جدول  خالصه  ارزیابی مربوط به میباشد،امتیاز  100پس از محاسبه  امتیازات هر یک از عوامل فوق که بر مبنای امتیاز 

 ( و با استفاده از ضابطه زیر محاسبه میگردد.1توان انجام تعهدات)جدول شماره 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4
i=1

∑ ai4
i=1

=  امتیاز کل یا میانگین وزنی
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.................. مبلغ پرداخت شده  سرمایه ثبت شده: تاریخ ثبت: شماره ثبت: 

 ریال

 
 رئیس هیئت مدیره

 پایه تحصیالت: نام و نام خانوادگی:

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

 
 مدیر عامل 

 پایه تحصیالت: نام و نام خانوادگی:

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

 

 اعضای هیئت مدیر 

 نام خانوادگی:نام و 

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

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

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

 پایه و رشته تحصیالت:

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

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

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

 

  حوزه فعالیت )استانهای مجاز برای فعالیت( 

  همکاری با شرکت یا شرکتهای دیگر 

 رده فعالیت:

 

یک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و یک نسخه اساسنامه می بایست به این پرسشنامه اطالعاتی پیوست 

 گردد. 

 سوابق مديرعامل و اعضاي هيئت مديره

 سوابق مدير عامل 

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (1یکی از اعضاء هیئت مدیره: )سوابق 

 ردیف 
 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (2سوابق یکی از اعضاء هیئت مدیره: )

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

  

 

 

   

 
 

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

 نام و نام خانوادگی ردیف
 سابقه کار پایه معلومات

 کل سابقه/ سال آخرین سمت رشته مدرک تحصیلی
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 فهرست کارهاي انجام شده طي پنج سال گذشته

تاریخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف

 کار

خاتمه تاریخ 

 کار

مبلغ پیمان )به 

 ریال(

       

       

       

       

       

       

       

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

 را در صفحه دیگری ضمیمه نمایید. صفحه گنجایش کافی نداشته باشد، لطفًا اطالعات مربوطه

 

 فهرست کارهايي که در دست اقدام مي باشد

تاریخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار ردیف

 کار

تاریخ پیش بینی 

 خاتمه کار

مبلغ پیمان )به 

 ریال(

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

 

 فرم ارزيابي عملکرد پيمانکار در پروژه هاي قبلي

 عنوان ارزشیابی ردیف

 ارزیابی

عالی

100 

خوب 

80 

متوسط

50 

ضعیف

30 

     کیفیت کار  1
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     کفایت کادر فنی  2

     زمان بندی پروژه  3

     تجهیز نیروی انسانی باالخص نیروی انسانی متخصص 4

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

 همچنین همکاری دردوران تضمین 

    

     بنیه مالی و نحوه پشتیبانی  6

     اظهارنظر کلی نسبت به اجرای پیمان 7

 

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

 

 تقديرنامه و تشويق نامه و رضايت نامه ها

 مالحظات صادرکننده/ تأیید کننده شرح ردیف 

    

    

    

    

    

    
 

 

 توضیح: مدارک ومستندات مربوطه پیوست شود.

چنانچه مناقصه گر  قبالً پیمانکار این شرکت بوده ملزم به ارائه فرم ارزشیابی عملکرد پروژه های انجام شده می باشد، در  :1توضيح مهم 

 صورت عدم ارائه، امتیاز آیتم مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

م شده طی پنج سال گذشته درج فرم ارزشیابی عملکرد پروژه های قابل رسیدگی می باشد که در فهرست پروژه های انجا: 2توضيح مهم 

 و برای کسب امتیاز سابقه اجرایی لحاظ شده باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان مالي

 

 اطالعات مالي مربوط به ماليات ،درآمد ناخالص ساالنه و دارائيهاي ثابت
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 میزان مالیات متوسط ساالنه)آخرین سال( و یا بیمه تامین اجتماعی قطعی و یا علی الحساب پرداخت شده -1 -1

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 بایستی پیوست شود.  2و  1توضیح: اسناد مثبته مربوط به ردیفهای 

 

تبصره: مستندات الزم و قابل بررسی، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت می باشد و از ارائه مدارک اضافی 

 و غیر مرتبط جداً خودداری فرمایید. 
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