
                                         
 اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                                                       

 
           (نوبت اول )                     ) 931116شماره ( مناقصه عمومیآگهی                                     

  (بر اساس قیمت و کیفیت) 
  

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان زنجان در نظر دارد انجام عملیات ذیل راازطریق مناقصه 
عمومی به شرکت هاي واجدشرایط واگذار نماید لذا شرکت هایی که تمایل به اخذ مدارك شرکت 

به آدرس ذکرشده دراین فراخوان مراجعه  30/11/1393در مناقصه دارند می توانند حداکثرتا تاریخ 
نسبت به مشاهده و مطالعه مدارك مربوط به آگهی  WWW.ZNTVTO.IRو یا از طریق سایت 

 فراخوان اقدام نمایند .
 : مناقصه گزار ـ نام و نشانی دستگاه1
اشراق  شیخزنجان ، خیابان خرمشهر، بلوار به نشانی اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان زنجان 

 ، جنب شرکت توزیع برق شرق زنجان .
اجراي فونداسیون  و ساخت و نصب سوله و بچه سوله قوسی سالن چند :  مناقصهـ موضوع 2

 منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه اي  خواهران  الزهرا ( س) شهرستان زنجان
 جدول اطالعات : -3

 مالحظات شرح ردیف
 اجراي فونداسیون و ساخت و نصب اسکلت فلزي سوله و بچه سوله قوسی موضوع مناقصه 1
 ریال 000/000/200/4 برآورد اولیه تقریبی 2
 ریال 000/000/42 میزان سپرده شرکت در مناقصه 3
 30/11/1393 مهلت دریافت اسناد 4
 10/12/1393 مهلت ارسال مدارك و پیشنهادات مناقصه گران 5
 12/12/1393 بازگشایی پاکتهاي ( الف وب ) زمان 6
 16/12/1393 زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ( ج) 7

 
         به شماره  استانی اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اياعتبار این پروژه از محل  ـ 4

 می باشد.  30111ز  033 طرح 
 
 
 

 ١ 

http://www.zntvto.ir/


                                          
 داره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                           ا

  2محل انجام کار : شهر مندرج در بند  ـ 5
  روز) 90ماه (  3 :  مدت انجام کار ـ 6
مبلغ و محل دریافت اسناد : واجدین شرایط میتوانند از تاریخ  ،تاریخ مهلت ـ 7

دبیرخانه اداره  نسبت به دریافت اسناد از  30/11/1393قت اداري لغایت پایان و16/11/1393
   . اقدام نمایند کل

ماه بصورت ضمانت  6با اعتبار  3طبق جدول مندرج در بند  مناقصهمبلغ تضمین شرکت در  ـ 8
با عنایت به  ، مناقصه( الزم به ذکر است استرداد مبلغ تضمین شرکت در می باشد . نامه بانکی 

 .  ) روز پس از پایان برگزاري به طول خواهد انجامید 30داري مربوطه پروسه ا
دریافت و   از  پس شرکت کنندگان در فراخوانتحویل اسناد :   تاریخ مهلت و محل ـ 9

مربوطه را تکمیل ودر پاکت الك و  اسناد 10/12/93مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداري 
 رسید دریافت دارند. تحویل و وزش فنی و حرفه اياداره کل آممهر شده به دبیرخانه 

روز کاري مستندات مربوط به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان ( محتویات          6به مدت 
(محتویات  پیشنهادهاي واصلهو ) توسط کمیسیون مربوطه بررسی((ب)) و ((الف)) پاکت هاي 

 ات و استعالمات اداره کلمناقص  ندر کمیسیو 16/12/93  مورخ ) 10 ( در ساعت )((ج)) پاکت 
  . شد  خواهد  بازگشایی

 صورت زیر است  شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به  :  
  .توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند ، نمی مناقصهکنندگان در  هیچ یک از شرکت الف
مستندات ،  ) پاکت الف هاي جداگانه الك و مهر شده شامل تضمین (  ، اسناد و پیشنهادهاي خود را باید در پاکت مناقصهکنندگان در  شرکت - ب

  .ها را در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار دهند ) بگذارند و همه پاکت پاکت ج ) و پیشنهاد قیمت ( پاکت ب ( شرکتمربوط به ارزیابی کیفی 
ها  کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت کتگزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهاي ارایه شده شرمناقصه  –ج 

  .نماید صیانت
صورت قابل گواهی و درمهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام  ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به ، تحویل، اصالح هرگونه تسلیم -د 

  .شود
 تذکر :

و ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات انصراف دهد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به درصورتیکه برنده اول از عقد قرارداد 
نفع دولت ضبط خواهد شد و مراتب به برنده دوم ( درصورت دارابودن شرایط ) اعالم و چنانچه برنده دوم نیز حاضربه عقد 

 لت ضبط خواهد شد .فقرارداد و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات نگردد سپرده ایشان نیز به نفع دو

  .فرمایندمراجعه  www.zntvto.ir بازبینی آگهی به آدرس جهت ـ 10
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                                اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                        

 
 بخش اول

 ) RFQ( شرکت هاارزیابی کیفی 
 

  :  931116مناقصه شمارهموضوع 

 
 
 
 
 

 
 نام و نشانی کارفرما :-1

 

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان زنجانکارفرما :  
 02433772908، دورنگار :  02433771802تلفن تماس :  –  زنجان ، خیابان خرمشهر نشانی :                   

 : مناقصهموضوع -2
اجراي فونداسیون  و ساخت و نصب سوله و بچه سوله قوسی سالن چند منظوره مرکز آموزش فنی 

 و حرفه اي  خواهران  الزهرا ( س) شهرستان زنجان
 

 مدارك صالحیت و گواهی نامه هاي الزم :-3
معاونت راهبردي ریاست شرکت هاي ساختمانی داراي رتبه بندي از شرکت هاي معتبر و داراي صالحیت سازنده سوله و 

 . ساختماندر رشته  جمهوري
 : تقریبیحجم کار / بر آورد اولیه  -4

اجراي فونداسیون  و ساخت و نصب سوله و بچه سوله قوسی سالن چند منظوره مرکز آموزش فنی 
مترمربع و 1620اولیه تقریبی به متراژ با برآورد و حرفه اي  خواهران  الزهرا ( س) شهرستان زنجان

ریال تمام 000/000/200/4مبلغ اولیه 
 

 تکمیل شده و مدارك درخواستی به  کارفرما تحویل داده شود. اسنادنکته مهم : نسخه کاغذي 

 ٣ 



                                      
 اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان     

 ها شرکتارزشیابی کیفی                                                                                                                                            
 فرم (( الف )) : مشخصات عمومی مشارکت کنندگان                                                          

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل : نام شرکت :
 محل ثبت : تاریخ ثبت : شماره ثبت :

           -2                                                -1ت ( رشته و رتبه ) :   گواهینامه صالحی
 آدرس محل شرکت :

 تلفن همراه : تلفن ثابت : شماره هاي ارتباطی مدیرعامل :
 پست الکترونیکی : دورنگار :

 موضوع شرکت وفق اساسنامه :

 تنوادگی مسئول دفتر :نام ونام خ آدرس محل شعبه یا دفتر نمایندگی :
 تلفن ثابت :

 پست الکترونیکی : دورنگار : تلفن همراه :
 آزمون ی فونداسیون و ساخت و نصب سوله و بچه سوله قوسی سالنیاجرا خدمات عملیات منظور ارائه:  به   شرکت طرح مورد درخواست جهت ارزیابی کیفی

وابسته به اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان زنجان می باشد که اسناد  الزهرا ( س) شهرستان زنجانچند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه اي  خواهران  
 آن در مجلد مستندات ضمیمه می باشد .

 مهر شرکت : نام و امضاي اشخاص مجاز و تعهد آور شرکت :

1- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- 

3- 

 
 
 
 
 

 ٤ 



                                          
 اره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جاناد

 ها شرکتارزشیابی کیفی 
 

 :باشد می زیر روش به مستندات مجلد بندي صفحه و نحوه چیدمان
 

 فرم (( الف )) . )١
 . شرکت ( براي شرکت هاي ساختمانی داراي رتبه بندي )اظهارنامه ظرفیت آماده به کار  )٢
 مندان دولتی .فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کار )٣
 ( معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ) براي شرکت هاي ساختمانی ذیصالح تصویر برابراصل گواهی صالحیت ازاستانداري )۴
 تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت . )۵
 تصویر برابر اصل شده اظهارنامه ثبتی . )۶
 .)  و ... شرکت محل ، شرکت (مدیران شرکت تغییرات آخرین و تأسیس آگهی شده اصل برابر تصویر )٧
در  شرکتتأییدشده هر پروژه به ترتیب طرح هاي درج شده توسط  مجلس تحویل طرحبرگ اصلی موافقتنامه ،آخرین صورت  دوتصویر  )٨

 ./الف) 1جداول (
 /الف) .2فرم هاي ارزشیابی کارفرمایان قبلی مربوط به هر پروژه به ترتیب پروژه هاي درج شده در جدول ( )٩
 /ب ) .2نامه کارفرمایان قبلی مربوط به هرپروژه به ترتیب پروژه هاي درج شده درجدول (  تقدیر  )١٠
 ) . 1-/الف3کپی مدارك تحصیلی مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره ، کادر فنی و کارکنان کلیدي به ترتیب درج در جدول (   )١١
 ) . 1-/الف3نی و کارکنان کلیدي به ترتیب درج در جدول ( کپی مدارك معتبرسوابق کاري مدیر عامل و اعضاي هیئت مدیره ، کادر ف  )١٢
 /ب ) .3کپی سه برگ اصلی موافقتنامه ،همراه صورتجلسه تحویل موقت هر پروژه به منظور احراز امتیاز جدول (   )١٣
 /ج ) .3نمونه  گزارش پیشرفت فیزیکی ماهیانه یک پروژه طبق مشخصات درج شده در جدول (    )١۴

 /د ) .3طبق مشخصات درج شده در جدول (   ISOستم مدیریت کیفیت کپی گواهینامه سی   )١۵

 /ه ) .3اسناد مربوط به استفاده از نرم افزار هاي واحد کنترل پروژه ، متره برآورد ، از هر نرم افزار یک مورد به ترتیب درج در جدول (    )١۶
 )  5أییدشه توسط کارفرمایان قبلی به ترتیب درج در جدول( اسناد طرح هاي پیشنهادي مربوط به خالقیت و نو آوري یا مهندسی ارزش ت   )١٧
به ترتیب جدول وبه ترتیب اطالعات مندرج درآنها، بایستی   سایر اسناد مورد نیاز مطابق آنچه درهریک ازجداول ارزیابی قید گردیده است  )١٨

 در مجلد مستندات ارائه گردد .
 

 مهر گردد .   اشخاص مجاز و تعهدآورشرکت امضاء و تذکر : کلیه اوراق مربوط به مستندات بایستی توسط
 
 
 
 
 
 
 

 ٥ 



                                   
 اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                          

 ها شرکتارزشیابی کیفی                                                                                                                         
 جدول (( الف )) : معیارهاي ارزیابی وضرایب وزنی هریک از معیارها                                                        

ف
ردی

 

 شرح جزء معیارهاي ارزیابی معیارهاي ارزیابی

زء
زج

تیا
ام

یار 
مع

یاز
امت

 

1 
 تجربه (سابقه اجرایی )

 شرکترائه سابقه خدمات ا
 پنج سال گذشته در

 5 امتیاز ) 5امتیاز ( حداکثر 1الف ) سابقه تأسیس شرکت به ازاي هرسال 
 ارزیابی استعالم موضوع از بیشتر یا معادل حجم با مشابه، کارهاي اجراي ب) سابقه 40

35 
 رزیابیا استعالم موضوع از کمتر حجم با مشابه ، کارهاي اجراي سابقه ) ج

2 
 کارهاي در سابقه حسن

 قبلی
 8 پروژه ) 4( حداکثر2پروژه هر ازاي به،  ارزشیابی نامه آئین براساس قبلی ازکافرمایان مثبت ارزیابی بودن دارا

12 
 4 تقدیرنامه) 4 (حداکثر امتیاز 1 تقدیرنامه هر ازاي به قبلی، کافرمایان از نامه تقدیر بودن دارا

 ریزي برنامه و فنی توان 3

 کلیدي کارکنان کفایت ) الف
 6 کارآمد مدیریت -1

30 

 12 پروژه نیاز مورد فنی کادر -2

 پروژه کنترل و ریزي برنامه ب) توان
 پروژه کنترل و مدیریت وجود بر مبنی مستندات ارائه

 تاخیر) بدون پروژه دو حداقل (انجام شرکت درسطح
3 

 دهی ارشگز و سازي مستند نظام ج) 
 مـدیریت  نظـام  وجـود  بـر  مبنـی  مسـتندات  ارائـه 

  شــرکت ســطح در ســازي ومســتند پیکربنــدي
 شده انجام نمونه کار یک  ارائه با همراه

3 

 کیفیت تضمین و کنترل نظام د) 
ــه مســتندات ــی ارائ ــر مبن ــه داشــتن ب  گواهینام

 ایزو کیفیت نظام مدیریت معتبر
2 

 خصصیت افزارهاي نرم کارگیري ه) به
ــه ــرم کــارگیري ب  واحــد تخصصــی افزارهــاي ن

 ارائــه اســتناد بــه وبــرآورد پــروژه ، متــره کنتــرل
 افزار نرم هر عملی با کار مورد یک حداقل

4 

 گواهی صالحیت 4
استقرارمحل فعالیت شرکت دراستان به استناد اظهارنامه  الف ) بومی بودن

 ثبتی شرکت وآگهی آخرین تغییرات محل شرکت
10 

15 
 5 گواهی صالحیت در رشته هاي خواسته شده ب ) رتبه

 خالقیت و نوآوري 5
ــی        ــاي اجرایـ ــروژه هـ ــوص پـ ــی درخصـ ــان قبلـ ــوي کارفرمایـ ــی ارزش ازسـ ــه مهندسـ ــه تأییدیـ ارائـ
ــت و           ــظ کیفی ــا حف ــا ، ب ــه ه ــاهش هزین ــتاي ک ــرکت درراس ــی ش ــه و طراح ــا مطالع ــارت ی ــت نظ تح

 امتیاز 5/1هر مورد  یا باال بردن کیفیت بدون افزایش هزینه به ازاي
3 3 

 100 امتیاز کل 
 شرکت :
 

 کارفرما :                                                                                                   شرکت                 
 اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان زنجان                مهر و امضاء                                                                  

 

 ٦ 



                                                                                  
 شرکت هارزشیابی کیفی ا                                                                                                                                                اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان  

 ع مناقصهموضوبه منظور ارائه خدمات جدول (( ب )) : معیارهاي ارزیابی وضرایب وزنی هریک از معیارها و امتیازات مکتسبه                                                             

ف
ردی

 

 شرح جزء معیارهاي ارزیابی معیارهاي ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه

 امتیاز کل امتیازجزء

1 
 تجربه (سابقه اجرایی )

 ارائه سابقه خدمات مشاوره
 درپنج سال گذشته

  5 امتیاز ) 5امتیاز ( حداکثر 1الف ) سابقه تأسیس شرکت به ازاي هرسال 
 ارزیابی استعالم موضوع از بیشتر یا معادل حجم با مشابه، کارهاي اجراي ب) سابقه 

35 
 

 ارزیابی استعالم موضوع از کمتر حجم با مشابه ، کارهاي اجراي سابقه ) ج

 قبلی کارهاي در سابقه حسن 2
  8 پروژه ) 4( حداکثر 2 ژهپرو هر ازاي به ، ارزشیابی نامه آئین براساس قبلی ازکافرمایان مثبت ارزیابی بودن دارا

 
  4 تقدیرنامه) 4 (حداکثر امتیاز 1 تقدیرنامه هر ازاي به قبلی، کافرمایان از نامه تقدیر بودن دارا

 ریزي برنامه و فنی توان 3

 کلیدي کارکنان کفایت ) الف
  6 کارآمد مدیریت -1

 

  12 پروژه نیاز مورد فنی کادر -2
  3 تاخیر) بدون پروژه دو حداقل شرکت(انجام درسطح پروژه کنترل و مدیریت وجود بر مبنی مستندات ارائه پروژه کنترل و يریز برنامه ب) توان

 دهی گزارش و سازي مستند نظام ج) 
  شـرکت  سـطح  در سـازي  ومسـتند  پیکربنـدي  مـدیریت  نظـام  وجـود  بـر  مبنـی  مسـتندات  ارائـه 
 دهش انجام نمونه کار یک  ارائه با همراه

3 
 

  2 ایزو کیفیت نظام مدیریت معتبر گواهینامه داشتن بر مبنی ارائه مستندات کیفیت تضمین و کنترل نظام د) 

 تخصصی افزارهاي نرم کارگیري ه) به
 ارائــه اســتناد بــه وبــرآورد پــروژه ، متــره کنتــرل واحــد تخصصــی افزارهــاي نــرم کــارگیري بــه

 افزار نرم هر عملی با کار مورد یک حداقل
4 

 

 گواهی صالحیت 4
  10 استقرارمحل فعالیت شرکت دراستان به استناد اظهارنامه ثبتی شرکت وآگهی آخرین تغییرات محل شرکت الف ) بومی بودن

 
  5 گواهی صالحیت در رشته هاي خواسته شده ب ) رتبه

 خالقیت و نوآوري 5
درخصـــوص پـــروژه هـــاي اجرایـــی تحـــت نظـــارت یـــا مطالعـــه و طراحـــی شـــرکت   ارائـــه تأییدیـــه مهندســـی ارزش ازســـوي کارفرمایـــان قبلـــی

 امتیاز 5/1درراستاي کاهش هزینه ها ، با حفظ کیفیت و یا باال بردن کیفیت بدون افزایش هزینه به ازاي هر مورد 
3   

  100 امتیاز کل 
 شرکت :
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 ارزشیابی کیفی مشاوران                                                                                                                اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                             

 موضوع مناقصهارائه خدمات درخصوص  شرکت ها/الف) :  ارزیابی تجربه ( سابقه اجرایی ) 1جدول (
 شرکت :

ردی
 ف

 تاریخ خاتمه کارفرما محل کار قراردادموضوع  جزء معیارارزیابی
مبلغ قرارداد       

 ( میلیون ریال )
امتیاز 
 100مکتسبه از

 الف
سابقه اجراي کارهاي مشابه با حجم معادل یا 

 امتیاز ) 50ریال ( هرکارمیلیون   4200 بیشتراز
1       
2       

 ب
سابقه اجراي کارهاي مشابه با حجم کمتراز   
 )کسر امتیاز به تناسب مبلغ قراردادریال ( میلیون4200

1       
2       

  جمع امتیاز مکتسبه
  درصد) * امتیاز مکتسبه )35امتیازتراز شده ( ضریب وزنی (

 
 : توضیحات 

 .نماید ارایه ب) الف ، گروه ( دو یا یک در تواند می شرکت که باشد می مورد 2 قبول قابل کارهاي تعداد   1-
 .باشد می پروژه اتمام تاریخ ، مجلس تحویل طرح صورت ریختا   2-

 .شد خواهد تکمیل کارفرما توسط مکتسبه ) ( امتیاز آخر ستون  -3 
 .موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد  عنوان با آن قرارداد که شود می گفته طرحهایی به مشابه کارهاي -4 

 : مستندات 
 مجلد در فوق ، جدول در پروژه هر درج ترتیب به را طرح تحویل صورتمجلس ) 2 ( قرارداد ) موافقتنامه )1:  اصلی برگ دوتصویر املش پروژه، هر مستندات ، شرکت است الزم

 .نماید پیوست مستندات
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 ٨ 



                                                                                             
 شرکت ها ارزشیابی کیفی                                                     اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                                                                                    

 در پنج سال گذشته شرکت هالی ( ارزشیابی ) /الف) : ارزیابی حسن سابقه کارهاي قب2جدول (
 : شرکت

ف
ردی

 

 موضوع قرارداد
مبلغ قرارداد 
 (میلیون ریال )

سال  دستگاه اجرایی ( کارفرما )
اجراي 
موضوع 
 قرارداد

مدت 
اجراي 
 پروژه

مدت 
 تأخیرمجاز

مدت 
تأخیر 

 غیرمجاز

نمره 
ارزشیابی 
کارفرماي 

 پروژه

 امتیاز ارزیابی

 یینام دستگاه اجرا
نام تکمیل کننده 

 فرم ارزشیابی
حداکثر 

 امتیاز
امتیاز 

 مکتسبه

1          25  
2          25  
3          25  
4          25  

  100 جمع امتیاز مکتسبه
  درصد ) * امتیاز مکتسبه )8امتیازترازشده ( ضریب وزنی (

 
 : توضیحات 

 .درج میگردد مربوطه هاي ستون در و استخراج شرکت توسط شده، خواسته مشخصات پروژه هر براي مستندات، عنوان به آن شده تأیید کپی ارائه ضمن که است شرکت قبلی کارفرمایان بیارزشیا فرم / الف )2جدول (  پیوست -1
 .می شود تکمیل و محاسبه کارفرما دستگاه توسط آخر ) ( ستون  ارزیابی امتیاز -2
امتیاز حاصل ( تراز شده )  Nامتیاز ارزشیابی کارفرماي قبلی ( پروژه انجام شده ) و  Aمحاسبه . با اعمال ضریب وزنی ( جدول الف ) امتیاز تراز شده تعیین می گردد . در رابطه فوق پارامتر  A/100=N*25رابطه امتیاز ارزیابی از  -3

 می باشد .
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 ٩ 



                                                                                                
 ارزشیابی کیفی مشاوران                                                                                                                  اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                             

 در پنج سال گذشته شرکت ها/ب) : ارزیابی حسن سابقه کارهاي قبلی ( تقدیرنامه ها ) 2جدول (
 : کترش

ف
ردی

 

 موضوع قرارداد
داد مبلغ قرار

(میلیون ریال 
( 

سال  دستگاه اجرایی ( کارفرما )
اجراي 
موضوع 
 قرارداد

مدت 
اجراي 
 پروژه

مدت 
 تأخیرمجاز

مدت 
تأخیر 

 غیرمجاز

نمره 
ارزشیابی 
کارفرماي 

 پروژه

 امتیاز ارزیابی

 نام دستگاه اجرایی
نام تکمیل کننده 

 فرم ارزشیابی
حداکثر 

 امتیاز
امتیاز 

 مکتسبه

1          25  
2          25  
3          25  
4          25  

  100 جمع امتیاز مکتسبه
  درصد ) * امتیاز مکتسبه )4امتیازترازشده ( ضریب وزنی (

 
 : توضیحات 

 .گردد می  درج مربوطه هاي ستون در و استخراج شرکت توسط شده ، خواسته مشخصات پروژه هر براي مستندات ، عنوان به آن شده تأیید کپی ارائه ضمن که است شرکت قبلی کارفرمایان تقدیرنامه / ب )2جدول (  پیوست -1
 .می شود تکمیل و کارفرمامحاسبه دستگاه توسط آخر ) ( ستون  ارزیابی امتیاز -2
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 ١٠ 



                                                                                               
 شرکت هاارزشیابی کیفی                                                                    اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                                                                         

 شرکت هاجدول ( د ) : ارزیابی توان فنی و برنامه ریزي 
 : شرکت          

 ردیف
ضریب  شرح

 وزنی
 (درصد )

امتیاز 
 جزء کل مکتسبه

حداکثر 
 امتیاز

امتیاز 
 مکتسبه

1 
توان فنی و  

 امه ریزيبرن

 الف ) کفایت کارکنان کلیدي
    20 مدیریت کارآمد -1
    40 کادر فنی مورد نیاز پروژه -2

 پروژه دو حداقل ( انجام شرکت سطح در پروژه کنترل و مدیریت وجود بر مبنی مستندات ارائه ب ) توان برنامه ریزي و کنترل پروژه
 تاخیر ) بدون

10    

 همراه   - شرکت سطح در سازي مستند و پیکربندي مدیریت نظام وجود بر مبنی ارائه مستندات ارش دهیج ) نظام مستندسازي و گز
 شده انجام کار نمونه یک ارائه با

10    

    7 ایزو کیفیت مدیریت نظام معتبر گواهینامه داشتن بر مبنی مستندات ارائه د ) نظام کنترل و تضمین کیفیت
 یک حداقل ارائه به استناد وبرآورد متره پروژه، کنترل واحد تخصصی افزارهاي نرم کارگیري به ارهاي تخصصیه ) بکارگیري نرم افز

 افزار نرم هر با عملی کار مورد
13    

    100 جمع امتیاز مکتسبه
  درصد ) * امتیاز مکتسبه )30امتیازترازشده ( ضریب وزنی (
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 شرکت هاارزشیابی کیفی                                       �جان                                                                                                                  اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز              

 ) : ارزیابی کفایت کارکنان کلیدي ( مدیریت کارآمد و کادرفنی ) 1 –/الف 3جدول (
 کت :شر

 مشخصات مدیریت کارآمد و کادر فنی مشاور

 نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف
سمت 

 درشرکت
    مدرك تحصیلی  

 ( مقطع )
 رشته وگرایش تحصیلی

تاریخ اخذ 
 مدرك

 سابقه کارمفید ( سال ) نوع همکاري

 کل همکار پاره وقت تمام وقت
 دراین شرکت

 مدیریتی اجرایی
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             

  جمع امتیاز مدیریت نقل به جدول ( د )
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 شرکت هاارزشیابی کیفی                                                                                                                   اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                                    

 
 ) : 1  -/الف3توضیحات جدول ( 

 
 نماید . درج) 1  -/الف3جدول (  در ترتیب به کامل اتمشخص با همراه را شرکت فنی کادر و کلیدي کارکنان و مدیران لیست باید ارزیابی در کننده مشارکت 
 باشد . می)  2  -/الف3جدول (  بشرح ارزیابی مورد طرح با متناسب نیاز مورد فنی کادر حداقل 
 کمتر لیسانس فوق و لیسانس براي امتیاز 2 سال 2 از بیشتر و امتیاز 1 سابقه سال 2 زا کمتر دکترا ( براي .گرفت خواهد تعلق امتیاز باالتر و لیسانس داشتن با فقط نفر ) سه ( جمعا مدیره هیأت اعضاي و عامل مدیر به 

 امتیاز ) . 2 سال 5 از بیشتر و امتیاز 1 سابقه سال 5 از
 0,3ضریب با همکار و 0,5 ضریب با وقت پاره ،1 ضریب با وقت ( تمام .گردد می محاسبه همکاري نوع با متناسب شرکت کلیدي کارکنان امتیاز  ( . 

 
 ) : 1  -/الف3مستندات جدول ( 

 
 شرکت فنی کادر و مدیران از یک هر کار سابقه گواهی و تحصیلی مدارك تصویر.  
  شرکت تغییرات آخرین بر مبنی کشور رسمی روزنامه آگهی. 
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 ١٣ 



                                                                                              
 شرکت هاارزشیابی کیفی                                                                                                                            اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                             

 وقت موردنیازمتناسب با نوع پروژه) و حداقل کادرفنی تمام  1  -/الف3( متناسب با نوع طرح به استناد جدول شرکت ها) : ارزیابی کادرفنی  2 –/الف 3جدول (
 : شرکت

ف
ردی

 

 ساخت و نصب سولهکادر فنی جهت  اجراي فونداسیونکادر فنی جهت  مدرك ورشته تحصیلی

 مدرك تحصیلی ( مقطع )
رشته 
 تحصیلی

تعداد 
مورد 
 نیاز

امتیاز به 
ازاي 

هرسال 
سابقه 

 سال10تا

 تعدادموردتأیید
سوابق 
مورد  
 تأیید

امتیاز 
 مکتسبه

اد تعد
 مورد نیاز

 دکترا

امتیاز به 
ازاي 

هرسال 
سابقه 

 سال10تا

 تعدادموردتأیید
سوابق 
مورد  
 تأیید

امتیاز 
 دکترا مکتسبه

کارشناس 
 ارشد

 دکترا کارشناس
کارشناس 

 ارشد
 کارشناس

                و... دکترا ، کارشناس ارشد ، کارشناس 1
                ...و دکترا ، کارشناس ارشد ، کارشناس 2
                و... دکترا ، کارشناس ارشد ، کارشناس 3
                و... دکترا ، کارشناس ارشد ، کارشناس 4

  جمع امتیازنقل به جدول ( د )  جمع امتیازنقل به جدول ( د ) 100 حداکثرامتیاز درهرگروه
 

 .گردد  می تکمیل کارفرما توسط)  1  -/الف3( جدول هب استناد با)  2 –/الف 3( جدول اطالعات کلیه
 محاسبه می گردد . ( درصورتی که از سقف امتیاز تجاوز نکند ) . 2/1و کارشناس ارشد با ضریب  5/1 با ضریب)  1  -/الف3( جدول در دکترا مدرك داراي فنی کادر کار سابقه  
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 شرکت هاارزشیابی کیفی                                  �ی ��تان ز�جان                                                                                                        اداره �ل آ�وزش ��ی و��              

 : شرکت
 تأخیر ) :/ ب ) : توان برنامه ریزي و کنترل پروژه ( سابقه اجرایی دو پروژه بدون 3جدول (

 موضوع قرارداد ردیف
مبلغ قرارداد      

 ( میلیون ریال )
مدت قرارداد  

 ( ماه )
 مدت انجام

 ( ماه )
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 کارفرما
حداکثر  مدت تأخیر ( روز )

 امتیاز
 امتیاز

 غیرمجاز مجاز مکتسبه
1          50  
2          50  

  100 به جدول ( د ) جمع امتیازمکتسبه نقل
 

 / ج ) : نظام مستندسازي و گزارش دهی :3جدول (
 گردد  در جدول زیر درج)  گزارش ارائه شده(  مشخصات گزارش نمونه 

 موضوع قرارداد ردیف
مبلغ قرارداد      

 ( میلیون ریال )

مدت 
قرارداد  

 ( ماه )

مدت 
 انجام
 ( ماه )

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 نوع گزارش کارپیمان کارفرما
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز

 مکتسبه

1          100  
  100 جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )

 
 : مستندات

 . موقت تحویل صورتجلسه با همراه اصلی پیمان برگ سه تصویر / ب ) :3جدول( 
 شرکت ) . توسط شده انجام عملی کار یک گزارش ( طرح یا پروژه یک ماهانه فیزیکی پیشرفت گزارش نمونه / ج ) : تصویر3جدول (  
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 شرکت هاارزشیابی کیفی                                                           اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان                                                                                                    

 :  رکتش   
 / د ) : نظام کنترل و تضمین کیفیت :3جدول (  

 ( یک مورد )   ISOگواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
 امتیازمکتسبه حداکثر امتیاز شرح سیستم مدیریت کیفیت شماره تاریخ اخذ ردیف

1    100  
2    0  

  100 جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )
 

 انجام کار ( استفاده از نرم افزارهاي تخصصی واحد کنترل پروژه ، متره برآورد ) :/ ه) : نظام کیفی 3جدول (
 امتیاز مکتسبه حداکثرامتیاز شرح نمونه کارانجام شده با نرم افزارتوسط شرکت توانمندي هاي نرم افزار نوع و نام نرم افزار کاربرد نرم افزار ردیف

      کنترل پروژه 1
      متره و برآورد 2

   جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )
 

  مستندات :
 کیفیت . مدیریت سیستم گواهینامه تصویر/ د )  : 3( جدول

 .برآورد و متره ، پروژه کنترل واحد افزارهاي نرم از یک هر با شرکت توسط شده انجام عملی کارهاي یا پروژه ، طرح تصویر/ ه)  : 3(جدول  
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 شرکت هاارزشیابی کیفی                                                                                                                                             اداره �ل آ�وزش ��ی و�� �ی ��تان ز�جان       

 :  شرکت
 شرکت ها) :  ارزیابی گواهینامه صالحیت  4جدول (                                                                                                                     

 معیار ردیف
رشته گواهی 

 صالحیت
پایه        

 ( رتبه )
 مرجع صادرکننده

تاریخ دریافت  
 گواهی صالحیت

تاریخ اعتبار    
 گواهی صالحیت

 ضریب وزنی
 ( درصد )

 امتیازمکتسبه
 تیازترازشدهام امتیازترازنشده

1 
بومی بودن (استقرار محل شرکت دراستان زنجان به استناد 

 اظهارنامه ثبتی و آگهی آخرین تغییرات محل شرکت )
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   5      گواهی صالحیت در رشته هاي خواسته شده 2
  جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( ب )

 صویراظهارنامه ثبتی و آگهی آخرین تغییرات محل شرکت .ت – شرکتتصویرگواهینامه تأیید صالحیت مستندات : 
 

 ) :  ارزیابی توان خالقیت و نوآوري مشاوران در پروژه هاي اجرایی 5جدول (                                                                                                  

 نام پروژه اجرایی ردیف
 دستگاه اجرایی

 ( کارفرما )
 عنوان طرح پیشنهادي
 ( خالقیت و نوآوري )

بررسی کننده طرح  نتایج اجراي طرح پیشنهادي
مهندسی   -پیشنهادي

 ارزش

دستگاه تأییدکننده 
 طرح

ضریب 
 وزنی 

 ( درصد )

 امتیاز مکتسبه

 اقتصادي کیفی کمی
 امتیازتراز

 نشده
 امتیازتراز

 شده
         5/1   
         5/1   

  جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( ب )
 فیت و یا افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه .طرح خالقیت و نوآوري مهندسی ارزش تأییدشده ازسوي کارفرما درراستاي پروژه هاي اجرایی باحصول نتیجه کاهش هزینه هاي اجرایی با حفظ کیمستندات : 
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