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 اجرای کارتأمین سرمایه و : دعوت به ارزیابی توان موضوع 

سیان طقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارنمتولي م به عنوان توسعه صنايع انرژي بر پارسیان جنوبشركت 

 مین مالي، مديريت،تأانجام عملیات آماده سازي، شامل  به منظور صالحیت دارايگذاران سرمايهاز در نظر دارد 

ول از اعملیات اجرا شده در ف نگهداريو  سیسات زيربناييأ، اجراي تهاخاكي، اجراي زيرساختعملیات  اجراي

 در زمین يواگذارراساس قرارداد ب منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسیان شهرک پردازش و پشتیباني

  آورد.عمل ه بي دعوت گذارقبال سرمايه

، در صورت تمايل، حداكثر فراخوانمشخصات موضوع رو، مقتضي است پس از دريافت و مطالعه اطالعات و از اين

را تكمیل و به همراه مدارک  هاعالم آمادگي، اظهارنامه مربوط ضمن 20/12/1397 تاريخپايان وقت اداري تا 

د ساختمان شركت ملي فوال -عصر )عج(باالتر از میدان ولي-خیابان ولیعصر -تهران:  به نشاني خواسته شده،

 -بر پارسیان جنوبانرژي شركت توسعه صنايع-همكفطبقه  -برج شمالي-1713پالک -ايران

 تحويل دهند. 22100097103فكس:  -22100922172تلفن: 

 ارسال خواهد شد. متعاقباًمالي، فني و گذاران منتخب براي ارائه پیشنهاد نامه سرمايهدعوت

 

 

 بر پارسیان جنوبتوسعه صنایع انرژیشرکت                                                            
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   اجرای کارتأمین سرمایه و اظهارنامه ارزیابی توان 

..................... در مورد پروژه/ ............... مورخ بر پارسیان جنوبشركت توسعه صنايع انرژينامه پیرو دعوت

 ................................................اينجانب ،.....................................................................................هايپروژه

نمايم، اطالعات ارائه شده ... تأيید مي.............................................................. مشاركت مجاز مديرعامل/نماينده

 در اين اظهارنامه و مدارک منضم به آن، صحیح است. 

د نسبت توانمي شركت توسعه صنايع انرژي بر پارسیان جنوبشده به اثبات برسد، هرگاه خالف موارد اعالم

ت اقدام كند و با امضاي اين تعهدنامه، حق هرگونه به گزارش به مراجع ذيربط جهت هرگونه جريمه يا محرومی

 كنم.اعتراض را در اين باره از خود سلب مي

 

 : مدیرعامل

 شرکت/ مشارکت: 

 :مشارکت  نماینده مجاز

 امضاء: 

 تاریخ: 
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 شناخت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بر پارسیانصنایع انرژیاقتصادی  ویژه منطقهخدمات مشاور عمومی 

 

4 

 کلیات  -شناخت پروژه 

 غرب شهر كیلومتري 15هرمزگان، در  استان نقطه ترينغربي در پارسیان برانرژي صنايع ويژه اقتصادي منطقه

مساحت محدوده مصوب سايت حدود  )عسلويه(، قرار دارد. پارس انرژي ويژه اقتصادي منطقه و مجاور پارسیان

تصادي، هاي اقاست كه با توجه به مؤلفه آتي توسعه در كشور هاياين منطقه يكي از قطبهكتار است.  9022

ن فراهم بر در آمحیطي و جغرافیايي، امكان استقرار صنايع مختلف انرژيامنیتي، زيست-سياجتماعي، سیا

هكتار قرار گرفته  00شهرک پردازش و پشتیباني در سمت شمال غربي اين منطقه به وسعت تقريبي  است.

باشد. يژه ميو هاي مستقر در اراضي منطقهاست كه وظیفه اصلي آن ارائه خدمات پشتیباني به صنايع و فعالیت

 باشد.هكتار مدنظر مي 27سازي جهت فاز اول اين شهرک به وسعت تقريبي حال حاضر انجام عملیات آماده در

 

 
 كاربري اراضي سايت پارسیان -1 نقشه

 .1390شهر، مأخذ: گروه بین المللي ره
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 ايت پارسیانموقعیت سايت شهرک پردازش و پشتیباني در اراضي س -2 نقشه

 .1391شهر، المللي ره مأخذ: گروه بین      

 
 شهرک پردازش و پشتیبانيكاربري اراضي سايت  -3 نقشه

 .1391شهر، مأخذ: گروه بین المللي ره          
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 فاز اول توسعه شهرک پردازش و پشتیبانيكاربري اراضي نقشه  -4 نقشه

 .1391شهر، مأخذ: گروه بین المللي ره

 

  فراخوانحدود 

ر پارسیان بوب به عنوان متولي منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيشركت توسعه صنايع انرژي بر پارسیان جن

مین مالي، مديريت، تأسازي، شامل انجام عملیات آماده به منظور گذاران داراي صالحیتسرمايهاز در نظر دارد 

ه دعوت بعملیات اجرا شده  نگهداريو  سیسات زيربناييأ، اجراي تهااجراي عملیات خاكي، اجراي زيرساخت

 مل آورد.ع

هاي ارتباطي، ها شامل جادهاجراي زيرساخت گذاري درد بود از سرمايهنكارهاي موضوع پروژه عبارت خواه

هاي سطحي، كانال كنترل سیالب، شبكه آب و فاضالب و آبیاري، شبكه روشنايي و آوري آبشبكه جمع

شده هاي طراحياردي كه در نقشهموفضاي سبز و ساير  كیلوولت، اجراي منظر  و 22نیرورساني، شبكه برق 

 اند.براي فاز اول اين محدوده ارائه شده

 شود.بیني ميمیلیارد ريال پیش 302گذاري، حدود متقاضي سرمايه میزان برآورد آورده

 گیرد.گذاري از طريق واگذاري بخشي از اراضي سايت صورت ميسرمايه اصل و سودبازپرداخت 
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 است:  شرح زیره مشخصات پروژه ب 

 حدود  شامل هكتار 27تقريبي هاي طراحي شده به وسعت سازي اراضي براساس نقشهاجراي عملیات آماده

نشاني به همراه متعلقات و آبرساني و آتش كشيلولهمتر  7902، و ابنیه مرتبط با آن جاده كیلومتر 3/0

شبكه متر  0022مربوطه، زات كشي آبیاري به همراه متعلقات و تجهیلوله متر 4222تجهیزات مربوطه، 

، كیلوولت 22كشي متر كابل 10422ها، متعلقات و تجهیزات مربوطه، فاضالب به همراه منهولآوري جمع

یبر نوري ف ،هابرق طبق نقشههاي پستهمراه بهفشار ضعیف روشنايي و نیرو رساني  كشيمتر كابل 9330

24 Core  4و فیبر نوري  3×0/2امپوزيت كابل كمخابرات و  متر براي 0222به طول Core  4222به طول 

 ها،مطابق نقشه PABXسیستم مخابرات  ،هاطبق مشخصات فني و نقشه مداربستهسیستم دوربین  برايمتر 

متر كانال  2324هاي سطحي، آوري آبشبكه جمع متر 7141سازي، مترمربع فضاي سبز و محوطه 20749

 هاي ارائه شدهبا نقشهو ساير عملیات مطابق  كنترل سیالب

  باشد.هكتار مي 11كل اراضي قابل استحصال و واگذاري در اين فاز حدود 

 هاي ینمشاركت در زمدرصد گذار در خصوص میزان براساس پیشنهاد سرمايهگذار: نحوه پیشنهاد مالي سرمايه

 سازيپس از اتمام عملیات آماده واگذاريقابل 

  بر پارسیان جنوبشركت توسعه صنايع انرژي :نبرگزاركننده فراخوانام دستگاه 

 شود. بیني ميمیلیارد ريال پیش 302گذاري حدود ي متقاضي سرمايهمیزان برآورد آورده 

 گذاري باشد كه پس از سرمايهبر پارسیان، اراضي واقع در منطقه ميمنطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي آورده

ادي میان منطقه ويژه اقتصمورد توافق، ه اشخاص ثالث، به نسبت گفته و واگذاري اراضي ببه شرح پیش

 گذار تقسیم خواهد شد.بر پارسیان و سرمايهصنايع انرژي

 اري، گذدر طول اجراي پروژه و پس از آن، سرمايه گذار حقي بر مالكیت اراضي ندارد و حقوق ناشي از سرمايه

 شود.لث، بازپرداخت ميبه نسبت استحقاق، پس از انتقال اراضي به اشخاص ثا

 باشدهاي بومي و استاني ميشرايط مساوي، اولويت در انتخاب با شركت در.   

نوب تمام كوشش خود را نموده است تا در تهیه بر پارسیان جت توسعه صنايع انرژيالزم به ذكر است شرك

عات ارائه و اطال آيدعمل ن دقت به، بیشتريگیردگذاران قرار مياين سند و ساير مستنداتي كه در اختیار سرمايه

معهذا اين مستندات و هرگونه مستندات  .قرار دهدگذاران شده كفايت الزم را جهت اتخاذ تصمیم در اختیار سرمايه

 وجه قطعي و نهاييجنبه ارائه اطالعات داشته و به هیچ گیرد، صرفاًگذاران قرار ميدر اختیار سرمايهكه ديگر 

 نیست. 

 ه صحت و كفايت اين اطالعات، شخصاًصورت عدم اطمینان ب باشند درگذاران موظف ميرمايهيک از س ره

یمت اقدام ارائه پیشنهاد ق نسبت به بررسي صحت و سقم آن اقدام نموده و براساس نتايج دريافتي خود نسبت به
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، پیونددوقوع ميبه كنند. بديهي است درصورت وجود مغايرت بین اين اطالعات و آنچه كه حین اجراي پروژه

   ( نخواهد بود.جنوب بر پارسیانپذير )شركت توسعه صنايع انرژيمسئولیتي متوجه سرمايه
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 خش دومب

 دستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بر پارسیانصنایع انرژیاقتصادی  ویژه منطقهخدمات مشاور عمومی 

 

12 

  دستورالعمل 

اساس  ربر پارسیان باجراي فاز اول شهرک پردازش و پشتیباني منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژينام پروژه: 

 گذاريزمین درقبال سرمايه واگذاريقرارداد 

 بر پارسیان جنوبشركت توسعه صنايع انرژي :پذیرسرمایه

 تحویل اسناد تكمیلی -2

به صورت  20/12/1397تاريخ وقت اداري پايان هاي دربسته و مهر شده، حداكثر تا بايد در پاكت مدارک -1-1

 ويل گردند:دستي يا از طريق پست سفارشي، به نشاني زير تح

برج -1713پالک -ساختمان شركت ملي فوالد ايران -عصر )عج(باالتر از میدان ولي-خیابان ولیعصر -تهران

 -22100922172تلفن: -بر پارسیان جنوبانرژي شركت توسعه صنايع-همكفطبقه  -شمالي

   22100097103فكس: 

پارسیان  برنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیاجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی م»ها عبارت روي پاكت

 بايد به خط خوانا نوشته شود. اسناد ارسالي پیشنهاد «گذاریزمین درقبال سرمایه واگذاریبر اساس قرارداد 

ق را براي خود اين ح پذيرسرمايهتهیه و تحويل شود. فیزيكي و يک نسخه الكترونیكي نسخه  کيدهنده بايد در 

 بپذيرد يا رد كند. ارسالي را پیشنهادهاييک از  هردارد كه محفوظ مي

 ها نوشته شود.دهندگان بايد به خط خوانا روي پاكت نام و نشاني پستي پیشنهاد -1-2

اين  ،اشدبدهنده صحیح نمي شده توسط پیشنهاد مسلم گردد اطالعات ارائه پذيرسرمايهكه بر در صورتي -1-3

 گردد.دهنده مي امر منجر به رد صالحیت پیشنهاد

ضوي كننده )يا ع ، فقط يک پیشنهاد به عنوان يک شركتفراخوانبرگزاري تواند در روند يک شركت مي -1-4

 ارائه دهد.از يک گروه مشاركت( 

 دارد. تحويل شده باشند، مسئولیت ويتنها در قبال بررسي اسناد و ضمائمي كه مستقیماً به  پذيرسرمايه -1-0

رائه د ارزيابي را بررسي و نسبت به اها و شرايط مندرج در اسناها، فرمدهنده بايد كلیه دستورالعمل پیشنهاد -1-1

 كلیه اطالعات يا مدارک مورد نیاز اقدام نمايد.

 پذيررمايهسصورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد ارزيابي بايد به صورت كتبي با  دهنده در پیشنهاد -1-7

ها براي رفع ابهام استبه درخو پذيرسرمايه نامه تماس حاصل نمايد.اين دعوت (1-1بند )به نشاني مندرج در 

)اسناد( به طور كتبي پاسخ خواهد داد مشروط بر آنكه چنین درخواستي حداكثر پنج روز قبل از آخرين مهلت 

 كپي پاسخ خود را براي همه پیشنهاددهندگاني كه اسناد پذيرسرمايهتحويل پیشنهادات تسلیم شده باشد. 
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، اند، همراه با شرح استعالمتهیه نمودهپذير سرمايهقیماً از ار را مستاجراي كتأمین سرمايه و ارزيابي توان 

 كند.بدون ذكر منبع آن ارسال مي

-1و بند  9-1اصالح اسناد ارزيابي را براي رفع ابهام ضروري بداند، مطابق بند  پذيرسرمايهدر صورتي كه  -1-0

 نمايد.همین دستورالعمل عمل مي 10

 ه و اجراي كارتوان تأمین سرماياصالح اسناد ارزيابي  -1-9

تواند در هر زماني پیش از آخرين مهلت ارائه پیشنهاد متقاضیان، با صدور الحاقیه، مي پذيرسرمايه -1-9-1

 اسناد ارزيابي را اصالح نمايد.

اي كه صادر شود بخشي از اسناد ارزيابي را تشكیل خواهد داد و بايد به صورت كتبي براي هر الحاقیه -1-9-2

 اند، ارسال گردد.تهیه كرده پذيرسرمايهرا از تمام كساني كه اسناد ارزيابي 

دهنده است. صرف نظر از  هاي مربوط به آماده نمودن پیشنهاد و ارائه آن به عهده پیشنهادكلیه هزينه -1-12

نخواهد ا رهايي اي مسئولیت پرداخت چنین هزينهدر هیچ زمینه پذيرسرمايهاجرا و نتیجه روند ارزيابي ، 

 داشت.

يک پاكت مهر و موم  دراجراي كار مندرج در اسناد ارزيابي بايد تأمین سرمايه و بي توان اظهارنامه ارزيا -1-11

د. بر روي اين پاكت، نام و نشاني متقاضي و همچنین عنوان پروژه، درج شده باشد و به شده قرار گیر

 تحويل گردد. 12-1درج در بند و حداكثر تا موعد من 1-1نشاني مندرج در بند 

 اجراي كارتأمین سرمايه و توان آخرين مهلت ارائه اسناد ارزيابي  -1-12

تأمین توان اسناد ارزيابي  20/12/1397شنبه مورخ چهاردهندگان بايد تا آخر وقت اداري روز  پیشنهاد

، رسید ي دريافت شدهتحويل نمايند. براي پیشنهادها پذيرسرمايهتكمیل شده را به اجراي كار سرمايه و 

 ارائه خواهد شد.

آخرين مهلت تحويل  9-1تواند به صالحديد خود، با اصالح اسناد ارزيابي مطابق بند مي پذيرسرمايه -1-13

 پیشنهادها را تمديد نمايد.

تحويل  پذيرسرمايهبه  12-1هر پیشنهادي كه پس از آخرين مهلت ارائه پیشنهادات به شرح مندرج در بند  -1-14

 دهنده بازگردانده خواهد شد. صورت باز نشده به پیشنهادهبداده شود، 

 رفع ابهام در اسناد تكمیلي -1-10

اسناد تكمیلي از هر يک از  ترتواند به صالحديد خود براي ارزشیابي دقیقميپذير سرمايه -1-10-1

وع ن درخواست رفع ابهام در پیشنهاد خود در يک دوره زماني منطقي را بنمايد. هر ،پیشنهاددهندگان

 خواستي براي رفع ابهام و موارد ابهام بايد به صورت كتبي باشد.در
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دهنده، اطالعات درخواست شده براي رفع ابهام را در تاريخ و زمان مشخص شده در  اگر پیشنهاد -1-10-2

 ارائه ننمايد، پیشنهاد وي مردود خواهد شد. پذيرسرمايهنامه درخواست رفع ابهام از سوي 

بودن ن مورد استفادهیه سواالت و جداول ارائه شده جواب داده و در صورت بايست به كلدهنده مي پیشنهاد -1-11

 از آن صرفنظر نمايد.« عدم نیاز»نوشتن عبارت با 

گذاري صفحات و مهر و امضاء بايست پس از تهیه و تكمیل اسناد نسبت به شمارهدهنده مي پیشنهاد -1-17

 پیشنهادات اقدام نمايد.

 ئه شده انجام خواهد شد.پذيرش پیشنهادات فقط طبق فرمت ارا -1-10

گذار نهايي پس از دريافت پیشنهادهاي فني و مالي و مذاكره با پیشنهاددهندگان منتخب انتخاب سرمايه -1-19

 نهائي خواهد شد. 

 هامشارکت -1

رايط زير د با شصورت مشاركت را داشته باشند بايه قصد حضور ب فراخوانكنندگان در كه شركتدر صورتي

 د:مطابقت داشته باشن

تعیین  تمشاركبايد به عنوان رهبر  ،گیرديكي از شركا كه مسئولیت اجراي بخش كلیدي قرارداد را برعهده مي 

نامه با امضاهاي حقوقي مجاز و معرفي شود. اجازه و اختیارات مربوط به اين شريک بايد با ارسال يک توافق

 برسد.شركا، به پیوست درخواست به تائید 

تک هاي الزم براي تمام و تکاختیارات الزم براي قبول تعهدات و دريافت دستورالعمل بايد از مشاركترهبر  

 شركا و به نمايندگي از مشاركت يا كنسرسیوم و اجراي كامل مفاد قرارداد برخوردار باشد.

فرما متعهد رو مشتركاً در مقابل كا امضا شود كه تمام شركا از لحاظ قانوني، منفرداً ايگونهبههر درخواست بايد  

نامه مشاركت با تعیین و تصريح بر مسئولیت انفرادي و اي از موافقتشوند و هر پیشنهاد بايد همراه با نسخه

 مشترک در قبال اين قرارداد تحويل داده شود.

براي آنكه مشاركت يا كنسرسیومي واجد صالحیت تشخیص داده شود، هر يک از شركا يا تركیبي از ايشان  

بخش از قرارداد كه اجرايش  براي آن« كننده واحداقل معیارهاي تعیین شده براي يک درخواستحد»با بايد 

شود مطابقت داشته باشند. عدم رعايت اين شرط ممكن است به عدم پذيرش درخواست به ايشان واگذار مي

 مشاركت يا كنسرسیوم منجر شود.
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 بخش سوم

 ارزیابی و ضریب وزنی معیارهامعیارهای 
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 معیارهای ارزیابی پیشنهاددهنده -2

 اجرای کار تأمین سرمایه و معیارهای ارزیابی توان -2-2

 

 هر معیار ضريب وزنيكار و اجراي تأمین سرمايه و معیارهاي ارزيابي توان 

 هر معیار ضریب وزنی معیارهای ارجاع کار ردیف

 20 ريزي و مديريتيتوان فني، برنامه 1

 10 بقه اجرا در رشته و زمینه كارتجربه و سا 2

 12 حسن سابقه در كارهاي قبلي 3

 40 و تأمین سرمايه توان مالي و پشتیباني 4

 10 آالت مورد نیاز جهت انجام پروژهتوان ماشین 0

 222 ضرایب جمع

 

 حداقل امتیاز قابل قبول -1

تأمین  فرايند ارزيابي توانشركت در  دهندگان براي دعوت به گونه تعهدي در قبال پیشنهادهیچپذير سرمايه

رار ت ارزيابي مورد بررسي قأدهندگان توسط هی ندارد. اسناد و مدارک ارسالي از سوي پیشنهادسرمايه و اجراي كار 

فوق و امتیاز جدول  122 امتیاز از كل 10كه حداقل  منتخب دهندگان دسته از پیشنهادبراي آن مي گیرد و متعاقباً

ارائه پیشنهاد فني نامه دعوت، ا كسب نمايند( ر0 و 4هاي رديف انتهايي جدول فوق )رديف دواز از امتی 30حداقل 

 ارسال خواهد شد. و مالي،
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 ارجاع کار تعیین امتیاز معیارهایمبانی  -9

 2معیار شماره 

 ریزی و مدیریتیتوان فنی، برنامه

 شرح ردیف

 ارايه لیست اسامي و مدارک الزم جهت كفايت مديران و كاركنان كلیدي شركت 1

2 
سال سابقه كار مفید و  12صالح در دفتر مركزي پیشنهاددهنده با حداقل داشتن واحد دفتر فني با تصدي مسئول ذي

 ارايه نمودار سازماني مرتبط

3 
قل صالح در دفتر مركزي پیشنهاددهنده با حدائول ذيداشتن واحد كنترل پروژه و كنترل كیفیت مصالح با تصدي مس

 سال سابقه كار مفید و ارايه نمودار سازماني مرتبط 0

 سال سابقه كار مفید 0صالح در دفتر مركزي پیشنهاددهنده با حداقل داشتن واحد متره و برآورد با تصدي مسئول ذي 4

 داشتن واحد پشتیباني، تداركات و حمل نقل 0

 HSEواحد محیط زيست يا داشتن  1

 هاي پروژهبندي پیشنهادي متناسب با ويژگيارايه برنامه زمان 7

 10222و ايزو 14222، ايزو 9222هاي معتبر سري ايزو دارا بودن گواهینامه 0

 

مديران و كاركنان كلیدي در بند يک و يا  سوابق تحصیليرزومه كاري و ارايه ، 1الي  1هاي درخصوص بند ـ

 براي كسب امتیاز HSE، متره و برآورد، پشتیباني و ن واحدهاي كنترل كیفي، دفتر فني، كنترل پروژهمسئولی

 ضروري است.

ارايه مشخصات مديران و افراد فني اجرايي همچنین پرسنل متخصص كلیدي اين پروژه  ،يک بنددر خصوص  ـ

 الذكر الزامي است.به همراه مدارک فوق 3بخش ( 1بند)مطابق جداول 

 7شود كه در سوابق پروژه در صورتي احراز مي حداكثر امتیاز مربوط به داشتن واحد كنترل، 3خصوص بند در ـ

 وجود داشته باشد. پروژه بدون تاخیر غیرمجاز 2دهنده حداقل  سال گذشته پیشنهاد

 گذشتهسال  0پروژه مشابه طي  يکريزي و كنترل پروژه براي حداقل ارايه سوابق برنامه، 1بند  در خصوص ـ

 ضروري است.

هايي برمبناي مديريت پروژه و دهنده موظف به ارايه مدارک دال بر اجراي طرح یشنهاد، پ7درخصوص بند  ـ

 كنترل پروژه است.
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 1معیار شماره 

 تجربه و سابقه اجرا در رشته و زمینه کار

 شرح ردیف

حداکثر 

 تعداد کار

 موردنیاز

1 
سازي با مساحت هاي آماده، مديريت، طراحي و اجراي طرحسابقه كار اجرايي در زمینه تامین مالي

 سال گذشته 0مشابه اين پروژه طي 
3 

2 
با مساحت مشابه اين   EPCصورت  سازي بههاي آمادهسابقه كار اجرايي در زمینه طرح و اجراي طرح

 سال گذشته 0پروژه طي 
3 

 3 سال گذشته 0با مساحت مشابه اين پروژه طي  سازيسابقه كار اجرايي در زمینه پیمانكاري پروژه آماده 3

 3 سال گذشته 0سازي با مساحت مشابه اين پروژه طي سابقه طراحي و نظارت پروژه آماده 4

 

دت م ارايه كلیه مستندات و مدارک مربوط به مشخصات فني طرح شامل: موضوع پیمان، شرح مختصر كار، ـ

ره روژه، شمامحل اجراي پ، نامه كارفرماجلسه تحويل موقت، صورتاولیه پیمان، مدت واقعي اجراي پیمان، 

 روري است.ضو تاريخ پیمان 

درصد  20ارايه كلیه مستندات و مدارک مربوط به مشخصات مالي طرح شامل مبلغ اولیه پیمان و ابالغ  ـ

 پیوست الزامي (1شماره )هاي قطعي مطابق جدول )در صورت وجود( مبالغ صورت وضعیت افزايش پیمان

 است.

هاي قبلي به صورت همكار يا عضو مشاركت يا پیمانكار دست دوم دهنده در پروژه در صورتي كه پیشنهاد ـ

 د.يابباشد كسري از امتیاز مربوط به نسبت میزان همكاري يا مشاركت اختصاص ميحضور داشته 

تناسب با م یاز كمتريامتابه با ظرفیت كمتر را داشته باشد، دهنده سابقه كار مش در صورتي كه پیشنهاد ـ

 نمايد.كسب مي مساحت كار خود
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 9معیار شماره 

 حسن سابقه در کارهای قبلی

 شرح ردیف

1 
هاي انجام شده، شامل نام و نشاني گذاريسال گذشته قراردادهاي منعقده و يا سرمايه 0ارايه اطالعات حداقل 

 مبلغ قراردادها و نام ونشاني دستگاه در آن قرارداد هاي كارفرمايي، موضوع وكارفرما و مقام مطلع در دستگاه

2 
لي در هاي قبگذاريارايه گزارش ارزيابي كارفرمايان قبلي و يا مستندات رسمي در رابطه با اتمام مناسب سرمايه

 بندي پروژه و امثالهمرابطه با مواردي نظیر كیفیت مناسب كار، كفايت كادر فني، رعايت زمان

 هاي قبليگذارينامه از كارفرماهاي قبلي و يا در رابطه با سرمايهنامه، تقديرنامه و رضايت ارايه تشويق 3

 

 

هايي كه در طول فعالیت شركت، خاتمه داده شده و يا فسخ شده باشند را دهندگان بايد تعداد پیمان پیشنهاد ـ

ن موارد يا مشخص شدن خالف اعالم نمايند. در صورت عدم اعالم اي اسناد 4خش مطابق جداول مندرج در ب

دهنده را از لیست منتخبین  دستگاه اجرايي محق خواهد بود نام آن پیشنهاد ،دهنده در هر زمان ادعاي پیشنهاد

 حذف و يا قرارداد وي را فسخ نمايد.

ه، نامداراي رضايتهاي قبلي گذاريو يا در رابطه با سرمايه كه از سوي كارفرماي مربوطه گانيدهند پیشنهاد ـ

بايد مستندات و مشخصات پروژه شامل: موضوع، رشته، پايه و محل اجراي ، باشندنامه و تقديرنامه ميتشويق

 طرح مربوطه را ارايه نمايند.
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 0معیار شماره 

 و تأمین سرمایه توان مالی و پشتیبانی

 مقدار شرح ردیف

1 
ر بیمه بپنجاه برابر میزان مالیات متوسط ساالنه پرداختي يا هفتاد برا

 تامین اجتماعي پرداختي
 مساوي يا بیشتر از مبلغ برآورد اولیه

 مساوي يا بیشتر از مبلغ برآورد اولیه برابر درآمد ناخالص ساالنه 3 2

 مساوي يا بیشتر از مبلغ برآورد اولیه هاي ثابت شركتبرابر دارايي 0 3

 مساوي يا بیشتر از مبلغ برآورد اولیه ال گذشتهس 0میزان اعتبار اخذ شده از سوي موسسات مالي معتبر طي  4

 مساوي يا بیشتر از مبلغ برآورد اولیه مورد 2-سابقه تامین مالي از منابع داخلي و خارجي 0

 - هاي جاريهاي جاري به بدهينسبت دارايي 1

 یشتربيا  يكصد و پنجاه میلیارد ريال تايید اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري 7

 - هاي ثابتدارايي 0

 - عدم وجود دعوي حقوقي 9

 

كه باالترين عدد محاسبه در صورتي .ارايه نمايدرا سال گذشته(  0دهنده بايد موارد زير )مربوط به  پیشنهاد

 يابد.امتیاز مالي به تناسب كاهش مي، باشدبرآورد اولیه شده مبالغ فوق، كمتر از 

 الزامي است. يمعتبر و رسم ارايه مستندات -

 ر است:يشامل موارد ز مدارک و مستندات الزم -

 سال گذشته 0اظهارنامه تايید شده  ـ

 سال گذشته 0هاي مالي تايید شده صورت ـ

كه نشانگر میزان سال گذشته  0طي قراردادهاي اخذ اعتبار از موسسات مالي معتبر برابر اصل كپي  ـ

 سقف اعتبار اخذ شده است. 
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 1معیار 

 آالت و تجهیزاتتوان ماشین

 شرح ردیف

 آالت و تجهیزاتنحوه مديريت پروژه از نظر ماشین 1

 آالت سنگین كه در تملک استتعداد ماشین 2

 آالت سنگین كه در اجاره استتعداد ماشین 3

  

آالت اي درخصوص نحوه مديريت پروژه ازنظر تامین ماشینبايد بیانیهپیشنهاددهنده يا رهبر مشاركت مي ـ

 ارائه نمايد.گین و تجهیزات اصلي مورد نیاز سن

 باشد.كمپرسي، بیل مكانیكي و لودر ميكامیون آالت سنگین شامل بلدوزر، گريدر، ماشین ـ

آالت سنگین كه تحت مالكیت يا اجاره پیشنهاد دهنده يا گروه مشاركت است، جدول مربوط به ماشین ـ

 باشد.ئه جداول جداگانه براي هريک از شركت ها نميصورت جمعي تكمیل شده و نیازي به اراتواند بهمي
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 بخش چهارم

 جداول ارزیابی
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 ریزی و مدیریتیتوان فنی، برنامه -2

 ثبتی  مشخصات -2-2

 كلیه اطالعات و مدارک درخواستي بايد به صورت جداگانه توسط هر يک از اعضاء مشاركت تكمیل گردد.توجه: 

 مشاركت: نام شركت/  ـ

 كشور تأسیس شركت/ مشاركت: ـ

 سال تأسیس:  ـ

 نوع شركت: ـ

 داران و تركیب سهام شركت: اسامي سهام ـ

 شده:آخرين سرمايه ثبت ـ

 دوم فعالیت داشته است: عنوان پیمانكار دستهه هايي كه بسالتعداد ـ 

     در كشور اصلي شركت............-الف

 .............................المللي ....بین -ب

 عنوان پیمانكار اصلي فعالیت داشته است:ه هايي كه بتعداد سالـ 

 ...........                .....در كشور اصلي......... -الف

 .....................المللي .............بین-ب 

 فعالیت داشته است:مشاور/طراح عنوان ه هايي كه بتعداد سالـ 

 ...........                .......در كشور اصلي....... -الف

 .....................المللي .............بین-ب 

 فعالیت داشته است:گذار سرمايهعنوان ه هايي كه بتعداد سالـ 

 ...........                .....در كشور اصلي......... -الف

 .....................المللي .............بین-ب 

 

 :اختصاصيسايت وب دورنگار/ تلفن/  -
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 پیمانكاری/ گذاری/رمایهسیابی خود از چند شرکت دهندگان در ارز در صورتی که هریك از پیشنهاد-2-1

 صورت مشارکت تشكیل شده باشند، اطالعات مربوط به آنها در جدول زیر تكمیل گردد:همشاور ب

 

 ردیف
عنوان عضو 

 مشارکت

نوع تعهدات در 

 مشارکت

هدات در میزان تع

 مشارکت

کشور تأسیس 

 شرکت

رشته و تخصص 

 شرکت

1      

2      

3      

4      

0      

 براي هر كدام از اعضاي مشاركت، اين جدول جداگانه پرشود. توجه:

 

ت مدیره، از نظر تحصیالت و سابقه کاری، برای هریك از اعضای امدیرعامل و هی معرفی -2-9 

 مشارکت:

 سابقه کاری تحصیالت سمت خانوادگینام و نام  ردیف

1     

2     

3     

4     

0     

1     

 براي هر كدام از اعضاي مشاركت، اين جدول جداگانه پرشود. توجه:

 

 نفرات کلیدی شرکت به همراه نمودار سازمانی شرکت/مشارکت معرفی -2-0

 تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور اخذ 

 مدرک

نام 

 نشگاهدا

سابقه 

 کاری

مدت همكاری با 

 شرکت/ مشارکت

1        

2        

3        

4        

0        

 براي هر كدام از اعضاي مشاركت، اين جدول جداگانه پرشود. توجه:
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 صاحبان امضای مجاز در شرکت/مشارکت: معرفی -2-1

 عنوان عضو مشارکت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1    

2    

3    

4    

0    

 براي هر كدام از اعضاي مشاركت، اين جدول جداگانه پرشود. توجه:

 

 شود.مشارکت اعمال میرائه نظام کیفیت که در آن شرکت/ا -2-6

 نمودار سازمانی شرکت/اعضای مشارکت، همراه با نام افراد شاغل در هر سمت. -2-5

 مدارک پیوستی -2-8

 .رابطه با شرکت و یا هریك از اعضای مشارکتدر ات ی حاوی آخرین تغییرتصویر روزنامه رسم -2-8-2

و  (Leader) نامه اعضای مشارکت و مدت اعتبار آن و تعیین رهبر مشارکترونوشت موافقت-2-8-1

صورت منفرداً، مشترکاً، متضامناً )با امضای مجاز و مهر رسمی هپذیری اعضای مشارکت بمسئولیت

 (.تمامی اعضای مشارکت
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 سال اخیر 1دست اجرا، طی  شده و درکارهای انجام -1

 سابقه کار اجرایی -1-2

ف
دی

ر
ژه 

رو
م پ

نا
 

ور
ش

ک
- 

حل
م

ت 
ما

خد
ح 

شر
 

ما
فر

ار
ک

 

ق
 ح

لغ
مب

مه
زح

ال
 

اد
رد

را
ت ق

مد
وع 

شر
خ 

ری
تا

 

ام
تم

خ ا
ری

تا
ی  

ار
مك

 ه
وع

ن
ره *

اد
ص

ی 
ها

ید
تای

 

ت
رف

ش
 پی

صد
در

 

1            

2            

3            

4            

0            

1            

7            

0            

9            

ار، گذو همچنین نوع خدمات ارائه شده )سرمايه منظور از نوع همكاري، ارائه خدمات به صورت اصلي، دست دوم، همكار يا عضو مشاركت *

 است. پیمانكار، مشاور و امثالهم(

 

 ین مالیهای تامتجارب در پروژه  -1-1

 ردیف
نام و موضوع 

 پروژه

نوع 

 *پروژه
 کارفرما

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

مدت 

 زمان

میزان 

 ریالی

میزان ارز 

 خارجی
 درصد سهام داران

1          

2          

3          

4          

 .....( بیان گردد. ،DBO, EPCF  ،BOT, BOO ،BOOT* لطفا نوع پروژه )

 

  ها جداگانه پرشود.يک از اعضاي مشاركت اين جدول براي هر :2توجه 

  هاي باال، بايد به تفكیک براي كارهاي مشابه و غیر مشابه پروژه موردنظر، تهیه يک از جدول هر :1توجه

 د.(باشابه با ابعاد اين پروژه ميدر ابعادي مشسازي اراضي هاي آمادهاجراي طرح )منظور از كارهاي مشابه شود.
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 ابقه در کارهای قبلیحسن س -9

 تی مشارکاعضادهنده )یا هریك از  شده )فسخ، تعلیق( پیشنهادهای متوقففهرست پیمان -9-2

سال گذشته، با درج علل  1در صورت وجود(، به تفكیك موضوع، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان، در 

 توقف.

 ردیف
شرح 

 کار
 مشاور کارفرما محل

مبلغ 

 پیمان

مدت 

 پیمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همكاری 

علت 

 توقف

درصد 

 پیشرفت

1            

2            

3            

4            

 (،یا هریك از اعضای مشارکت در صورت وجودهای پیشنهاددهنده )فهرست تأخیر در پیمان  -9-1

 تأخیر.سال گذشته با درج علل  1به تفكیك موضوع، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان در 

 ردیف
شرح 

 کار
 مشاور کارفرما محل

مبلغ 

 پیمان

مدت 

 پیمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

نوع 

 *همكاری 

میزان 

 تأخیر

علت 

 تأخیر

1            

2            

3            

4            

ر دموقع به اتمام رسیده پیشنهاددهنده )یا هریك از اعضای مشارکت های بهفهرست پیمان -9-9

 سال گذشته. 1صورت وجود(، به تفكیك موضوع، کارفرما، مبلغ و مدت پیمان در 

 ردیف
شرح 

 کار
 مشاور کارفرما محل

مبلغ 

 پیمان

مدت 

 پیمان

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

درصد 

 پیشرفت

نوع 

 *همكاری 

1           

2           

3           

4           

    ئه خدمات به صورت اصلي، دست دوم، همكار يا عضو مشاركت و همچنین نوع خدمات ارائه شده منظور از نوع همكاري، ارا  * 

 گذار، پیمانكار، مشاور و امثالهم( است.)سرمايه 
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 و تأمین سرمایه و پشتیبانی توانایی مالی -0

 را ارایه نماید.سال گذشته(  1موارد زیر)طی مستندات مرتبط با پیشنهاددهنده باید  -0-2

 1 سال 0 سال 9 سال 1 سال 2سال  شرح ردیف
      میزان مالیات متوسط ساالنه پرداختي 1

      میزان بیمه تامین اجتماعي پرداختي 2

      میزان درآمد ناخالص ساالنه 3

      هاي ثابت پیشنهاددهندهمیزان دارايي 4

      میزان اعتبار اخذ شده از سوي موسسات مالي معتبر 0

 

 ت/ مشارکت به شرح زیر ارایه گردد:سال گذشته شرک 1اطالعات مالی  -0-1

اطالعات مالی 

 )میلیارد ریال(

 سال گذشته 1

  1سال  0 سال 9 سال 1سال  2سال 

 اطالعات به نقل از ترازنامه
      هاكل دارايي

      هاكل بدهي

      ارزش خالص

      دارايي جاري

 صورت حساب سود و زیاناطالعات به نقل از 
      درآمد كل

سود پیش از كسر 
 مالیات

     

 

 مدارک پیوستی:

زيان و  سال گذشته كه حسابرسي شده و مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و 3هاي مالي صورت ـ

 .است گردش جريان وجوه نقد عملیات اجرايي پیشنهاددهنده

 د.نیشنهاددهنده يا اعضاي مشاركت را داشته باشمهر و امضاي كامل پ كلیه مدارک مالي بايد ـ
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 اعتبار دریافتی از موسسات مالی اعتباری -0-9

 سال
بانك / موسسه 

 اعتباری
 نوع همكاری مصرف اعتبار مدت اعتبار میزان اعتبار

      

      

      

      

 معیارهای ارزیابی تامین مالی  -0-0

 1سال 0سال 9سال 1سال 2سال شرح ردیف
      هاي جاريهاي جاري به بدهينسبت دارايي 1

      هاي ثابتدارايي 2

      ييهاي اجراهاي صادره به نفع دستگاهمبلغ ضمانتنامه 3

 دعوی حقوقی  -0-1

مبلغ اعالم شده توسط 

 دادگاه و یا داور

 مبلغ ادعا شده توسط

 (EURO/Rial)گذارسرمایه

نام کارفرما، مورد دعوی 

 وقی یا داوریحق
 ردیف تاریخ

    1 

    2 

    3 

    4 

 

  سال گذشته تكمیل گردد. 12اطالعات باال براي  :2توجه 

  هاي موسسات اعتباري يا بانک در خصوص اطالعات جدول باال ضمیمه گردد.گواهینامه: 1توجه 

  ان توسعه صنايع انرژي بر پارسی شركتد تا در صورت لزوم یلطفا نام و آدرس بانک)ها( را مشخص نماي :9توجه

 بتواند با آنها تماس بگیرد. جنوب

 ها را بايد به صورت جداگانه پر نمايند.اين جدول ،هر يک از اعضاء مشاركت :0توجه 
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 آالت مورد نیاز جهت انجام پروژهتوان ماشین -1

 هظور اجرای بهینه پروژبه من آالت و تجهیزاتماشین ، نگهداری و مدیریتبیانیه نحوه تامین -1-2

 ( A4)حداکثر دو صفحه 

 آالت و تجهیزات اصلی جدول ماشین -1-1

 

 ردیف
آالت ماشیننوع و مشخصات 

 تجهیزاتسنگین/ 
 * نوع مالكیت ظرفیت موجود تعداد

تعداد پیشنهادی مورد 

 نیاز برای پروزه
2      

1      

9      

0      

1      

6      

5      

8      

 : اجاره به شرط تملیکL: اجاره يا رهن، R: مالكیت، Oاستفاده شود:  اختصارهااين از  -*

 

  باشند، اشاره شود.ه ميجاصلي حجیم كه داراي ارزش مالي قابل توبه تجهیزات  صرفاً: 2توجه 

  رم ف ،يک از اعضاي مشاركت یست كه هرصورت يكجا ارائه شود و نیازي نبهتواند اين فرم مي: 1توجه

 اي را تكمیل كنند.جداگانه

 

 

 



 بر پارسیانصنایع انرژیاقتصادی  ویژه منطقهخدمات مشاور عمومی 

 

29 

 

 پیوست

گذاری و اجرای مرتبط با سرمایهاز جانب شرکت/ مشارکت که  قابل ارائهاطالعات هرگونه 

 .تواند مفید واقع شودارزیابی کیفی میدر این سازی بوده و های آمادهپروژه

 صورت مختصر و مفید(ه)ارایه ب


