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فرم شماره 1

استعالم ارزيابی كیفی سرمايهگذاران

شركت آب و فاضالب استان  ..............به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب و با استناد بند (ب) ماده
( )214قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و آيین نامه اجرايي ماده  126قانون بودجه سال  1392به شماره /153880ت49815ه مورخ
 1392/9/26و ماده  27الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)2پس از انجام فراخوان ،فرايند ارزيابي برای
انتخاب سرمايهگذاران واجد شرايط با مشخصات مشروحه ذيل را آغاز مينمايد.

.1

موضوع استعالم :
ارزيابي و انتخاب سرمايهگذاران جهت مشاركت در توسعه و تکمیل تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضالب از طريق واگذاری امتیاز
استفاده از پساب مدول  ......تصفیهخانه فاضالب شهر  ...........به روش بیع متقابل طبق مشخصات فني ،استانداردهای ملي و
خواستههای سرمايهپذير.
حدود كار سرمايهگذاران :

 تامین مالي و احداث مدول  ..........تصفیهخانه فاضالب شهر  ..........به ظرفیت  .................مترمکعب در
شبانهروز با استفاده از روشهای پیشرفته و بهروز  ..........................و انتقال پساب به محل مصرف توافق شده
 اجرای شبکه و خط انتقال با مشخصات فني مصوب
 بهرهبرداری ،راهبری ،تعمیر و نگهداری تاسیسات احداث شده در دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب
 تامین سرمايه مازاد جهت تکمیل و توسعه تاسیسات جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب در استان
*تبصره :حدود كار با توجه به نوع پروژه میتواند متغیر باشد.

.2

محل اجرای كار:
استان  -.............شهرستان ........................................... -.................

.3

موعدها و زمان های كلیدی:


دوره عملیات اجرايي.............................................. :



دوره تامین سرمايه مازاد  ........... :تا  ...........ماه



دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه  :مطابق درخواست سرمايه گذاران و حداكثر  .........سال

.4

سرمايهپذير :شركت آب و فاضالب استان ..............

.5

سرمايهگذار:


سرمايهگذار حقوقي مطابق شرايط ذكر شده در اسناد حاضر ،ميتواند كارگزار پساب و يا مصرف كننده پساب باشد.
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 امکان تامین سرمايه مورد نیاز ،داشتن سابقه مديريتي ،اجرايي و بهرهبرداری پروژههای مشابه و برنامه استفاده
از پساب
تبصره  :درصورتیکه سرمايه گذار دارای سابقه مديريتي،اجرايي و بهره برداری پروژه مشابه نمي باشد ،بايد
پیمانکاران ذيصالح مطابق شرايط ذكر شده در اين اسناد را معرفي و موافقت نامه همکاری با آنها را ارائه
نمايد.
.6

زمان و محل دريافت اسناد ارزيابی كیفی :با عنايت به فراخوان عمومي انجام شده در  ،.......................اسناد ارزيابي كیفیي از
تاريخ  ......................تا پايان وقت اداری روز  .........................از دفتر قراردادهیای شیركت آب و فاضیالب اسیتان  .........بیه آدر

:

،.............................................................دفتر امور قراردادها قابل دريافت ميباشد.

.7

نحوه تکمیل جداول ارزيابی :جداول مربوط به معیارهای ارزيابي كیفي و امتییاز آنهیا بیه پیوسیت ايین اسیتعالم میيباشید كیه
سرمايهگذاران ميبايست ،نسبت به ارائه مستندات جهت دريافت امتیاز مربوطه اقدام الزم را معمول نمايند .روش محاسیبه امتیازهیای
مربوط به هر يک از معیارها ،در جداول مربوطه ذكر گرديده است .ارائه مدارک و مستندات الزم برای تعیین امتیازهای مربوط بیه هیر
يک از معیارها ضروری است.
توضیح  :سرمايه گذاران موظف به اعالم حجم پساب مورد نیاز ،برنامه استفاده از پساب و دوره واگذاری پساب ميباشند .با توجه بیه
اينکه حجم سرمايهگذاری در اين فراخوان متاثر از شرايط فوق ميباشد ،لذا اعالم اين موارد الزامي است.

.8

محل و زمان و نحوه تحويل اسناد ارزيابی كیفی (نشانی سرمايهپذير) :داوطلب شركت در ارزيابي بايد اسناد و مدارک
خواسته شده را در پاكت سربسته الک و مهر شده ،تنظیم و حداكثر تا پايان وقت اداری روز  .......................به دفتر دبیرخانه شركت
آب و فاضالب استان  ...... ....به آدر

 ..................................................................... :تسلیم نمايد .بر روی پاكت يادشده بايد برگه

پاياني اسناد ارزيابي كیفي تکمیل و چسبانده شود و در مهلت مقرر با دريافت رسید حاوی ساعت و تاريخ وصول ،تسلیم گردد.

.9

حداقل امتیاز قابل قبول :حداقل امتیاز قابل قبول جهت شروع فرايند مذاكره 70 ،درصد امتیاز كل ميباشد.

 .10مهر و امضای اسناد و مدارک :تمام اسناد ارزيابي ،از جمله اين استعالم و اسناد ارزيابي كیفي و كلیه مدارک و مسیتندات ارائیه
شده توسط سرمايهگذار بايد به مهر و امضای مجاز صاحبان امضای مجاز شركتهای سرمايهگیذاری يیا سیرمايهگیذار رسییده باشید.
مدارک فاقد مهر و امضا و مدارک ارائه شده بدون ارائه مستندات الزم پذيرفته نخواهد شد.
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نحوه انجام ارزيابی كیفی :
ارزيابي كیفي سرمايهگذاران به روش وزني ميباشد .در اين روش مجموع ضريب وزني معیار صد درصد ميباشد و هر سرمايهگیذار در
ازای هر معیار ،امتیازی بین صفر تا صد كسب ميكند .امتیاز كل هر سرمايهگذار ،معادل مجموع حاصلضرب امتیاز كسب شده بیرای
هر معیار وزني مربوط ميباشد.
ابتدا كمیسیون نسبت به ارزيابي شکلي سرمايهگذاراني كه اسناد خود را در مهلت مقرر تحويل دادهاند اقدام نموده و سرمايهگذاراني كه
اسناد آنها از نظر شکلي مورد تايید كمیسیون باشند ،جهت ارزيابي كیفي به كمیته فني بازرگاني ارسال شده و پس از ارزيابي كیفیي از
سرمايهگذاران حائز شرايط برای انجام مذاكره دعوت ميگردد.
كمیسیون معامالت حداكثر ظرف مدت  30روز از شركت های حائز شرايط جهت تدقیق حدود كار و نحیوه مشیاركت آنهیا در پیروژه
دعوت بعمل مي آورد.
 .11مدارک مورد نیاز جهت ارزيابی شکلی :سرمايهگذار موظف است مدارک ذيل را به همراه بقیه مسیتندات ارزيیابي در پاكتهیای
ارزيابي كیفي ارائه دهد-1 :آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاكتهیا  -2اساسینامه -3
تصوير كارت ملي و شناسنامه دارندگان امضای مجاز -4فرم شماره ( )1اسیتعالم ارزيیابي كیفیي سیرمايهگیذاران -5فیرم شیماره ()2
اظهارنامه دارا بودن ماشینآالت و تجهیزات  -6فرم شماره ( )3اظهارنامه توان اجرای كار  -7فرم شماره ( )4اظهارنامه امکان تیامین
منابع مالي پروژه  -8فرم شماره ( )5اطالعات كلي و حقوقي شركت  -9مدارک پیوست خواسته شده
 .12اطالعات عمومی موضوع ارزيابی كیفی كه جهت تکمیل اسناد ارزيابي در اختیار سرمايهگذاران قرار ميگیرد ،به شرح زير
ميباشد:
-

گزارش شناخت طرح

-

معیارهای ارزيابي و ضريب وزني معیارها

-

طرح و برنامه پیشنهادی سرمايهگذار درخصوص استفاده از پساب و تامین سرمايه مازاد

 .13اسناد ارزيابي بايد از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه ،عیب ،نقص و قلیمخیوردگي نداشیته باشید .در
صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارک ارزيابي يا ارائه مدارک مشروط و مبهم ،آن اسناد مردود است.
 .14در صورت حضور سرمايهگذاران به صورت مشاركت ،بايد يک موافقتنامه تهییه گیردد كیه در آن ( )1كلییه اعضیا مشیتركا و منفیردا
مسئول خواهند بود )2( ،هیچ محدوديتي در رابطه با تعداد شركا وجود نخواهد داشت )3( ،پیشنهاد بايد به نحوی بیه امضیا برسید كیه
برای تمامي اعضا به لحاظ قانوني الزامآور باشد )4( .يکي از اعضا به عنوان مسئول و نماينده معرفي خواهید شید تیا از طیرف ديگیر
اعضای مشاركت مجاز به پذيرش مسئولیتها و دريافت دستورات باشد و ( )5میزان مشاركت هريک از شیركا مشیخص گیردد .عیدم
ارائه موافقتنامه مشاركت منجر به عدم پذيرش پیشنهاد خواهد شد .هرگونه تغییر در سیاختار يیا تشیکیالت مشیاركت پیس از تايیید
صالحیت ،منوط به تايید كتبي سرمايهپذير خواهد بود .چنانچه در نتیجه تغییر سیاختار ،مشیاركت جديید از معیارهیای ارزيیابي كیفیي
مندرج در اسناد برخوردار نباشد ،سرمايهپذير ميتواند از صدور چنین تايیديهای خودداری كند .جهت احراز صیالحیت مشیاركت ،عضیو
مسئول مشاركت بايد حداقل  50درصد امتیاز كل و  50درصد امتیاز توان تامین مالي را كسب نمايد .عدم رعايت اين شرط منجیر بیه
رد پیشنهاد مشاركت خواهد شد .امتیاز كل مشاركت به صورت مجموع وزني امتیاز هريک از شركا و براسا
خواهد شد.
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تبصره  :گروه مشاركت سرمايه گذار موظف است موافقت نامه مشاركت مطابق نمونه پیوسیت را تنظییم و بیا مهیر و امضیای كلییه
اعضای تعهدآور آن مشاركت ،ضمیمه اسناد ارزيابي كیفي حاضر قرار دهد ،در غیر اينصورت مدارک وی ناقص و ارزيابي كیفي نخواهد
شد.
عالوه بر شرايط فوق ،سرمايهگذار بايد شرايط زير را دارا باشد:

 امکان تامین سرمايه مورد نیاز و داشتن سابقه مديريتي ،اجرايي و بهرهبرداری پروژههای مشابه شامل:
 در بخش توان تامین مالي بايد حداقل  50درصد امتیاز درج شده در جدول شماره  6را كسب نمايد و اطالعاتو مستندات الزم ارائه شود.
 در بخش سابقه مديريتي ،اجرايي و بهرهبرداری عالوه بر ارائه مستندات الزم بايد حداقل شرايط زير را داراباشد:
 دارا بودن رتبه  .......طرح و ساخت غیر صنعتي در رسته تاسیسات آب و فاضالب يا ؛
 دارا بودن رتبه  ............پیمانکاری در رشته آب به همراه معرفي يک مشاور ذيصالح و دارای تجربه طراحي
و نظارت حداقل دو تصفیهخانه فاضالب با ظرفیت مشابه
تبصره  :معرفي مشاور همکار دارای رتبه  ............در تخصص تاسیسات آب و فاضالب جهت طراحي و كنترل كیفیت
اجرا توسط سرمايهگذار الزامي ميباشد .مشاور همکار بايد كلیه مدارک خواسته شده از جمله رزومه و سابقه كار و
گواهینامه صالحیت معتبر خود را به همراه ساير مدارک اعضای مشاركت در يک مجموعه ارائه دهد .الزامي جهت
عضويت مشاور همکار در گروه مشاركت سرمايهگذاری وجود ندارد .در صورت ارائه رتبه طرح و ساخت در تخصص
تاسیسات آب و فاضالب از طرف متقاضي ،معرفي مشاور همکار ضرورتي ندارد.
 .15سرمايهگذاران موظف به رعايت موارد زير در ارائه پیشنهاد ميباشند و پیشنهادهايي كه به ترتیب خواسته شده ارائه نشود ،مورد بررسي
قرار نخواهند گرفت:
-

سرمايهگذاراني كه به صورت مشاركت در فرايند ارزيابي كیفي شركت ميكنند ،بايد مدارک خود را بیه صیورت يیک مجموعیه
كامل ارائه نمايند و از ارسال مدارک جداگانه برای هر يک از اعضا خودداری نمايند.

-

مدارک و مستندات مربوط به هر رديف در جدولها بايد مطابق شماره همان رديف شمارهگذاری و مشخص شود.

 .16با توجه به هدف از ارزيابي كیفي سرمايهگذاران و شناسايي شرايط درخواستي سرمايهگذار ،سرمايهگذار موظف به اعالم طرح و برنامه
اجرايي خود جهت استفاده از پساب ،طول دوره درخواست واگذاری پساب و میزان سرمايه مازاد قابل تامین عالوه بیر مییزان سیرمايه
مورد نیاز برای احداث مدول  ..............تصفیه فاضالب شهر  .........به شرح جداول مندرج در اسناد حاضر میيباشید .سیرمايهپیذير بیا
سرمايهگذاراني كه حائز حداقل امتیاز كیفي در اين مرحله گردند درخصوص شرايط پیشنهادی آنها وارد مذاكره خواهد شد.
سرمايهپذير :شركت آب و فاضالب استان ................

سرمايهگذار:
محل مهر و امضای تعهد آور سرمايهگذار
تاريخ:

مشاور سرمايهپذير .................................... :
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ترتیب ارائه اسناد
 )1آگهي آخرين تغییرات دارندگان امضای مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاكتها
 )2فرم شماره ( )5اطالعات كلي و حقوقي شركت
 )3اساسنامه
 )4تصوير شناسه ملي شركت
 )5تصوير گواهي ثبت نام مؤديان مالیاتي
 )6تصوير شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز
 )7فرم شماره ( )1استعالم ارزيابي كیفي سرمايهگذاران
 )8فرم شماره ( )2اظهارنامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات
 )9فرم شماره ( )3اظهارنامه توان اجرای كار
 )10فرم شماره ( )4اظهار نامه امکان تامین منابع مالي پروژه
 )11جداول  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و مستندات پیوستي به ترتیب
 )12نمونه موافقت نامه مشاركت
تبصره  :امتیاز هر جدول منوط به مدارک و مستندات ارائه شده ميباشد و درصورت عدم ارائه مستندات امتیازی به سرمايهگذار تعلق
نخواهد گرفت .سرمايهگذار ميبايست نسبت به مهر و امضای تمامي مدارک و مستندات اقدام نمايد

(تمام اعضای مشاركت

سرمايه گذار بايد كلیه مدارک را مهر و امضا نمايند و اعضای همکار فقط مدارک مربوط به شركت خود را مهر و امضا مي نمايند).

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 7از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  8از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

گزارش شناخت پروژه
 -1عنوان طرح :
واگذاری حق استفاده از پساب مدول  ........تصفیهخانه فاضالب شهر  .............در ازای سرمايهگذاری و مشاركت در توسعه و تکمیل تاسیسات
جمعآوری ،انتقال و تصفیه فاضالب ،شامل تامین مالي؛ طراحي ،مهندسي؛ تامین مصالح و تجهیزات؛ احداث تصفیهخانه فاضالب شهر
............؛ تامین برق؛ نگهداری ،بهرهبرداری بلند مدت و انتقال تاسیسات به سرمايهپذير به روش بیع متقابل طبق مشخصات فني،
استانداردهای ملي و خواستههای سرمايهپذير و تامین سرمايه مازاد جهت احداث و توسعه تاسیسات جمعآوری و تصفیه فاضالب
 -2اهداف پروژه :
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 -3مشخصات كلی طرح :
 -1-3محدوده طرح
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
 -2-3خصوصیات اقلیمی منطقه
 -1-2-3آب و هوا
................................................................................................... ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

 اقلیم..............................................................................................................................................................................................

-

تعداد روزهای يخبندان

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

 باد.......................................................................................................................................... ....................................................

 -2-2-3زمینشناسی عمومی
..............................................................................................................................................................................................

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 8از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

صفحه  9از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 -3-3مطالعات جمعیتی
............................................................................................................................................... ...............................................
جدول  -1پیش بینی جمعیت شهر  ..............در سالهاى مختلف
سال

سال 1390

سال 1395

سال 1400

سال 1405

سال 1410

سال 1415

جمعیت پیش بینی شده
(نفر)

 -4-3مبانی طرح
 1-4-3سابقه و كلیات طرح
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 2-4-3مبانی كمی و كیفی تصفیه خانه
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 3-4-3مشخصات پساب و لجن خروجی
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................................
 -5-3گزينه پیشنهادی مصوب تصفیهخانه فاضالب ........
................................................................................................................................. .............................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 -6-3نقشه سايت پالن و اولويت بندی اجرايی ( در صورت وجود ):
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ..........

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 9از 28

سال 1420

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  10از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

 -7-3تعیین حدود كار
الف – تعهدات سرمايهپذير (شركت آب و فاضالب استان )..................

به عنوان نمونه
 -1تامین زمین مورد نیاز و امکان دسترسي به ساختگاه پروژه
 -2همکاری با سرمايهگذار جهت خريد انشعاب برق
 -3همکاری با سرمايهگذار جهت دريافت مجوزهای الزم
 -4تامین فاضالب خام ورودی به میزان تعیین شده در قرارداد
 -5تعیین طرح هايي كه بايد سرمايه مازاد در آنها هزينه گردد.
ب -تعهدات سرمايهگذار :

به عنوان نمونه
 -1تامین مالي و احداث مدول  ............تصفیهخانه فاضالب  ..........به ظرفیت  ........مترمکعب (در  ...مرحله اجرايي)
 -2تامین ،نصب و راه اندازی كلیه تجهیزات الکترومکانیکال ،كنترل ،ابزار دقیق ،تله متری و انتقال پیام مورد نیاز
 -3تامین و انتقال برق مورد نیاز تصفیهخانه
 -4تامین مالي و احداث ساختمانها ،ابنیه فني ،جاده ها و ساير تاسیساتي كه برای اجرايي شدن پروژه حاضر مورد نیاز مي باشد.
 -5تامین مالي و احداث تاسیسات انتقال پساب تا محل مصرف توافق شده
 -6بهرهبرداری و راهبری تاسیسات مطابق ضوابط سرمايهپذير
 -7بازسازی ،نوسازی اساسي تاسیسات احداث شده در طول دوره قرارداد
 -8واگذاری تاسیسات احداث و بازسازی شده در پايان دوره قرارداد به سرمايهپذير
 -9تامین سرمايه مازاد جهت احداث و توسعه تاسیسات جمعآوری و تصفیه فاضالب در استان
ج -ساير مشخصات كار
 -1مدت انجام عملیات اجرايي ............................ :
 -2روش انجام پروژه  :بیع متقابل ()BUY BACK
 -3دوره بهرهبرداری تجاری و واگذاری امتیاز استفاده پساب بین  .....تا  ......سال (از پايان دوره احداث مرحله اول اجرايي)
توضیح  :طول دوره بهرهبرداری تجاری و واگذاری امتیاز استفاده از پسیاب براسیا

پیشینهاد سیرمايهگیذار در محیدوده يادشیده تعییین

ميگردد.
 -4سازمان كارفرمايی :
شركت آب و فاضالب استان  ................به نمايندگي از وزارت نیرو
 -5روشها ،دستورالعملها و استانداردهای اجرايی :

مطابق ضوابط معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامهريزی سابق) ،وزارت
نیرو ،شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ،شركت آب و فاضالب استان  ...............كه در اسناد درج گرديده است.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 10از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

صفحه  11از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

جدول ضريب وزنی معیارهای ارجاع كار به سرمايهگذار و امتیاز هر معیار جدول شماره ()1

رديف
1
2
3
4
5

معیار ارجاع كار
ارزيابی توان اجرايی (امور پیمانکاری) جدول شماره ()2
ارزيابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی (امور مشاوره)
جدول شماره ()3
ارزيابی كیفی تامین كنندگان تجهیزات (امور تامین كنندگان)
جدول شماره ()4
ارزيابی توان مديريتی (امور مديريتی)
جدول شماره ()5
ارزيابی توان مالی و اعتباری (امور تامین مالی)
جدول شماره ()6
جمع

مشاور سرمايهپذير .................................... :

امتیاز

ضريب وزنی

100

30

100

15

100

10

100

10

100

35
100

 11از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ارزيابی توان اجرايی (امور پیمانکاری)

رديف

جدول شماره ()2

شرح

1

احداث پروژه با مشخصات مشابه

2

حسن سابقه در كارهای گذشته و ارزيابی كارفرمايان قبلی

3

توان مالی (طبق توضیحات زير)

4

توان تجهیزاتی (طبق توضیحات زير)

5

توان فنی و برنامه ريزی (طبق توضیحات زير)

6

صفحه  12از 28

تعداد كار

امتیاز

حداقل  2قرارداد

35

حداقل  4مورد

15

برابر با هزينه پروژه

20

امکان تامین حداقل
تجهیزات

داشتن سابقه انجام پروژه در استان طی  5سال گذشته و داشتن دفتر
كار فعال در استان

10

مطابق شرايط ذكر شده

15

مطابق شرايط

5
100

جمع

توضیح:
-

در صورتي كه سرمايهگذار در پروژههای قبلي ،به صورت همکار يا عضو مشاركت حضور داشته است ،درصدی از امتیاز ،مربوط به
نسبت میزان همکاری يا مشاركت اختصاص مييابد.

-

در صورت انجام كار با مبلغ كمتر از پروژه حاضر ،امتیاز به تناسب محاسبه خواهد شد .مبلغ بهروزشده پیمانهای منعقده مالک
امتیازدهي خواهد بود.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 2براسا

امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي  5سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه مورد نظر از

نظر حجم ريالي ،تقدير نامه ها و تشويق نامه ها
-

درخصوص امتیاز رديف  -1 : 3پنجاه برابر میزان مالیات متوسط ساالنه يا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعي قطعي پرداخت شده -2سه
برابر درآمد ناخالص سالیانه  -3پنج برابر داراييهای ثابت شركت  -4میزان اعتبار دريافت شده از سوی موسسات مالي معتبر طي 5
سال گذشته :اگر يکي از موارد فوق بیشتر از  ..............میلیارد ريال باشد حداكثر  100درصد امتیاز تعلق مي گیرد و برای مقادير كمتر
امتیاز به تناسب كمتر مي شود

-

درخصوص امتیاز رديف  : 4در صورت احراز امکان تامین حداقل ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز پروژه حداكثر  100درصد امتیاز
تعلق مي گیرد  -در صورت عدم تامین حداقل ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز ،به تناسب كمبود نسبت به حداقل مورد نیاز امتیاز
كمتر مي شود.

-

درخصوص امتیاز رديف : 5
الف :كفايت كاركنان كلیدی -در صورت داشتن كادر حداقل مورد نیاز حداكثر  60درصد امتیاز تعلق ميگیرد برای كمبود كاركنان
كلیدی نسبت به حداقل مورد نیاز ،به تناسب كمبود ،امتیاز كمتر ميشود.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 12از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  13از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

ب :برنامهريزی و كنترل پروژه -اتمام  2پروژه مشابه بدون تاخیر غیر مجاز طي  5سال گذشته حداكثر  40درصد امتیاز تعلق ميگیرد
و در صورت داشتن تاخیر غیر مجاز امتیاز به تناسب كمتر مي شود (سقف امتیاز برای هر پروژه  20درصد مي باشد).
-

-

مدارک الزم:


پیمانهای منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفا صفحاتي كه نشاندهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)



صورتجلسههای تحويل موقت برای كارهای اجرا شده

جهت دريافت امتیاز اين بخش مي بايست برای هر رديف به صورت جداگانه مستندات مربوطه از جمله تصوير موافقتنامه و  ...ارائه
دهد.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 13از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ارزيابی دانش فنی در زمینه انجام مطالعات و طراحی (امور مشاوره)

رديف

شرح

1

تجربه مشاور در زمینه كار مشابه

2

حسن سابقه در كارهای گذشته و ارزيابی كارفرمايان قبلی

3

ساختار سازمانی مشاور (طبق توضیحات زير)
خالقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی

4

(طبق توضیحات زير)

5

صفحه  14از 28

روش شناسی و متدلوژی انجام كار

جدول شماره ()3

تعداد كار

امتیاز

حداقل  4قرارداد

35

حداقل  4مورد

25

مطابق شرايط ذكر شده

20

مطابق شرايط ذكر شده

10

مطابق شرايط ذكر شده

10
100

جمع

توضیح:
-

در صورت انجام كار با ظرفیت كمتر از پروژه حاضر امتیاز به تناسب محاسبه خواهد شد .مبلغ بهروزشده پیمانهای منعقده مالک
امتیازدهي خواهد بود.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 2براسا

امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي  5سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه مورد نظر از

نظر حجم ريالي ،تقدير نامه ها و تشويق نامه ها
-

درخصوص امتیاز رديف  : 3كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت مشاور ،پیاده سازی سیستم و نظامهای مديريتي و
اطالعاتي امتیاز تعلق ميگیرد.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 4انجام مهندسي ارزش در پروژهها ،كارهای ابتکاری و تحقیقاتي و يا نوآوريهای تايید شده مورد ارائه
درخصوص پروژهها ،تألیف كتب ،ضوابط ،متون علمي و فني و تحقیقاتي ،برگزاری كال ها و دورههای آموزشي مرتبط امتیاز تعلق
ميگیرد.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 5ارائه شرح خدمات تفضیلي ،نحوه تضمین كیفیت ،روش مديريت اطالعات و نظام مستندسازی و گزارش
دهي ،گزينههای فني و اجرايي و برنامه زمان بندی اجرايي مبنای تعیین امتیاز خواهند بود.

-

مدارک الزم:


پیمانهای منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفا صفحاتي كه نشاندهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)



جهت دريافت امتیاز اين بخش ميبايست برای هر رديف به صورت جداگانه مستندات مربوطه از جمله تصوير موافقتنامه و ...
ارائه دهد.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 14از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ارزيابی توان تامین تجهیزات

رديف

صفحه  15از 28

شرح

جدول شماره ()4

تعداد كار

امتیاز

حداقل  4قرارداد

50
35
15

1

سابقه كار مشابه در تامین تجهیزات پروژه های مشابه

2

حسن سابقه در كارهای گذشته و ارزيابی كارفرمايان قبلی

حداقل  4مورد

3

استانداردهای تولید ،نظام تضمین كیفیت و ظرفیت تولید

مطابق شرايط ذكر شده

100

جمع

توضیح:
-

در صورت انجام كار با ظرفیت كمتر از پروژه حاضر امتیاز به تناسب محاسبه خواهد شد .مبلغ بهروزشده پیمانهای منعقده مالک
امتیازدهي خواهد بود.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 2براسا

امتیاز ارزيابي كارفرمايان قبلي طي  5سال گذشته برای چهار پروژه معادل با پروژه مورد نظر از

نظر حجم ريالي ،تقدير نامه ها و تشويق نامه ها
-

درخصوص امتیاز رديف  : 3تامین كننده تجهیزات بايد استانداردهای تولید ،نصب و بهره برداری ،نظام تضمین كیفیت و گارانتي و
وارانتي محصوالت ،پروانهها يا مجوزهای تولید خود را ارائه نمايند.

-

مدارک الزم:


پیمانهای منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفا صفحاتي كه نشاندهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)



جهت دريافت امتیاز اين بخش ميبايست برای هر رديف به صورت جداگانه مستندات مربوطه را ارائه دهد.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 15از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ارزيابی توان مدیریتی

رديف

صفحه  16از 28

جدول شماره ()5

شرح

تعداد كار

امتیاز

حداقل  4مورد

20

1

داشتن پروژه به صورت مشاركتی (پروژه مشابه)

2

داشتن سابقه مديريتی در امور اجرايی

15

3

داشتن سابقه مديريتی در امور مشاوره

10

4

داشتن سابقه مديريتی در امور تامین تجهیزات

15

5

داشتن سابقه مديريتی در امور تامین مالی

20

6

داشتن پروژههای بهره برداری مشابه

طبق توضیحات زير

حداقل  2مورد
جمع

20
100

توضیح:
-

در صورتیکه سابقه كار مشاركتي در بخشهايي از كار صورت گرفته باشد ،متناسب با سهم كارهای در پروژه حاضر امتیاز تعلق
ميگیرد.

-

به منظور ارزيابي توان مديريتي در امور مختلف از شاخصهايي نظیر  -1داشتن دفتر مديريت پروژه  PMOو پیاده سازی
استانداردهای مديريت پروژه از جمله  PMBOKدر سازمان و پروژهها  -2داشتن مدرک مديريت پروژه نظیر  PMPتوسط تیم
پروژه  -3داشتن گواهینامه تضمین كیفیت  -4اتمام بدون تاخیر پروژهها طي  5سال گذشته و...استفاده نمود.

-

درخصوص امتیاز رديف  : 6در صورت داشتن قرارداد بهره برداری بیش از  2سال برای پروژههای قابل مقايسه امتیاز تعلق ميگیرد.

-

مدارک الزم:


پیمانهای منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفا صفحاتي كه نشاندهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)



جهت دريافت امتیاز اين بخش ميبايست برای هر رديف به صورت جداگانه مستندات مربوطه ارائه دهد.



برای هر بخش بايد سوابق مديريتي به صورت جداگانه ارائه شود.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 16از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

ارزيابی توان مالی و اعتباری (توان تامین مالی)

رديف

صفحه  17از 28

شرح

جدول شماره ()6

شرايط

امتیاز

1

ظرفیت سرمايه گذاری متقاضی (طبق توضیحات زير)

بیش از  .........میلیارد ريال

60

2

سابقه تامین مالی پروژهها (با وزن ريالی قابل مقايسه)

حداقل  2مورد

15

3

حسن سابقه در كارهای گذشته و ارزيابی كارفرمايان قبلی

حداقل  4مورد

5

--

20

درصورتیکه رهبر مشاركت (تامین كننده مالی) خود مصرف كننده

4

پساب باشد.

100

جمع

توضیح:
-

ظرفیت سرمايهگ ذاری متقاضي برابر است با مجموع حقوق صاحبان سهام (عبارت است از تفاوت كل داراييها از كل بدهيها) به
اضافه حداكثر توان اعتباری /دريافت وام (عبارت است از وامهای قابل دريافت مطابق مستندات مثبته) .برای ظرفیت كمتر متناسبا
امتیاز محاسبه ميگردد.

-

سرمايهگذار بايد حداقل  50درصد امتیاز اين جدول را دريافت نمايد ،در غیر اينصورت حائز شرايط نميباشد.

-

مدارک الزم:


پیمانهای منعقده برای تمامي موارد جدول فوق (صرفا صفحاتي كه نشاندهنده موضوع ،مدت ،مبلغ و تاريخ ابالغ كار است)



جهت دريافت امتیاز اين بخش ميبايست برای هر رديف به صورت جداگانه مستندات مربوطه ارائه دهد.



در صورتیکه چند شركت در بخش سرمايه گذاری مشاركت نموده باشند ،توان مالي آنها به نسبت مشاركت شان در پروژه (
براسا

موافقت نامه ارائه شده) در محاسبه امتیاز فوق لحاظ مي گردد.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 17از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  18از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

فرم شماره ()2

اظهار نامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات

سرمايهگذار با تايید اين فرم و ارائه تعهد %50 ،امتیاز الزم اين معیار را مطابق جدول شماره ( )2كسب مينمايد %50.باقیمانده براسا

تعداد

و مشخصات ماشین آالت اعالم شده در پیوست فرم حاضر بررسي و احراز ميگردد.
اينجانب/اينجانبان  .............................................دارنده امضای مجاز شركت/مشاركت  .........................................با امضای اين فرم متعهد
ميشود كه توان تامین تجهیزات الزم ،ماشین آالت و كلیه امکانات مربوط جهت پروژه حاضر را در اختیار داشته و در موعد مقرر در اختیار
پروژه قرار خواهد داد.
نام و نام خانوادگي :
مهر و امضای تعهد آور

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 18از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  19از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

فرم شماره ()3

اظهارنامه ارزيابی توان اجرای كار

پیرو فراخوان شركت آب و فاضالب استان  . . . . . . . . . .در روزنامه  ...................مورخ .............در مورد پروژه حاضر اينجانب  /اينجانبان
 ..........................دارنده امضای مجاز شركت  /مشاركت  ................با آگاهي كامل از ضوابط آيین نامه ارزيابي كیفي سرمايهگذاران ،تايید
مينمايم ،اطالعات ارائه شده در اين اظهارنامه و مدارک منضم به آن ،صحیح است و مسئولیت كلیه عواقب عدم صحت آن به عهده تايید
كننده اين برگ و پیشنهاد دهنده ميباشد.
دارنده امضای مجاز شركت  /مشاركت :
امضا:
تاريخ:

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 19از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  20از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

فرم شماره ()4

اظهار نامه دارا بودن امکان تامین منابع مالی پروژه موضوع ارزيابی كیفی

اينجانب /اينجانبان ( محیل درج نیام و نیام خیانوادگي)  ............................................................................دارنیدگان امضیای مجیاز شیركت
 ...................................با سمت /سمتهای در شركت  ................................................مطابق اگهي آخرين تغییرات معتبیر در زمیان ارزيیابي
كیفي فوق الذكر تعهد مينمايم كه امکان تامین منابع مالي پروژه حاضر را دارا ميباشم و كلیه عواقب و مسئولیت ايین تايیديیه بیه عهیده
دارنده امضای مجاز اين شركت ميباشد و انجام پروژه را منوط به شرايط تامین مالي مورد نظر خود نمي نمايم و دريافت يیا عیدم دريافیت
تسهیالت با شرايط ذكر شده در پیشنهاد اين شركت خللي در اجرای پروژه ايجاد نخواهد نمود .تايید مينمايم كیه سیرمايهپیذير هیچگونیه
تعهدی در تامین مالي پروژه نداشته و تنها امتیاز استفاده از پساب مدول  .....تصفیهخانه فاضالب شهر  ........را در طیول دوره بهیرهبیرداری
تجاری در اختیار سرمايهگذار قرار ميدهد و سرمايه پذير هیچگونه تعهدی درخصوص نحوه و شرايط استفاده از پساب ندارد.
نام و نام خانوادگي دارندگان امضای مجاز
محل مهر و امضای شر كت

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 20از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

صفحه  21از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

فرم شماره ()5

اطالعات كلی و حقوقی شركت
نام شركت ....................................................................... :محل ثبت........................... :
كداقتصادی شركت ............................... :كدپستي................... :
شماره ثبت ............................... :تاريخ ثبت ............................... :شناسه ملي شركت.................................... :
سرمايه ثبت شده ................................................ :سرمايهپرداخت شده ................................ :شماره تلفن تما

با پیش شماره ....................

موضوع فعالیت شركت (طبق اساسنامه)..................................................................................................... :
نشاني قان وني شركت ............................................................................. :
شماره نمابر .................................. :شماره همراه............................. :
نام و سمت دارندگان امضای مجاز شركت......................................................................... ........................................ :

مشخصات اعضای هیات مديره و ساير سهامداران:
رديف

سمت

1

مدير عامل

2

ريیس هیات مديره

3

نايب ريیس هیات مديره

4

عضو هیات مديره

5

عضو هیات مديره

نام و

مدرک و

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاريخ
اخذ مدرک
تحصیلی

تاريخ ورود

درصد

نمونه امضا

به شركت

سهام

تعهد آور

توضیح  :اين فرم برای هر عضو مشاركت يا همکار سرمايهگذار به صورت مجزا بايد تکمیل و ارائه شود.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 21از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو

صفحه  22از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

پیوست جداول امتیاز كیفی
لیست افراد كلیدی منظور شده متقاضی در ارزيابی:
سمت

رديف

نام نام خانوادگی

مدرک و رشته

سابقه كار

سابقه كار

تحصیلی

(سال)

درشركت

1
2
3
4
جمع امتیاز

توضیح  :اين فرم برای هر عضو مشاركت يا همکار سرمايهگذار به صورت مجزا بايد تکمیل و ارائه شود.

جدول پیوست فرم شماره 2
حداقل ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز در پروژه حاضر به شرح جدول زير ميباشد ،سرمايهگذار موظف است تعیداد تجهییزات و ماشیین
آالت تحت مالکیت و يا اجاره خود را در اين جدول درج نمايد .امتیاز كسب شده در اين بخش معادل  50درصد امتیاز اين معیار خواهد بیود.
 50درصد باقیمانده براسا

رديف

تعهد امضا شده در فرم شماره  2به سرمايهگذار تعلق خواهد گرفت.

نام ماشینآالت

تعداد

امتیاز

تعداد
مالکیت

1
2
3
4
5
6
7
8

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 22از 28

استیجاری

امتیاز

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  23از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

فرم شماره  : 6مشخصات و شرايط پیشنهادی سرمايهگذار
سرمايه گذار موظف است حداقل اطالعات مشروحه زير را درخصوص طرح و برنامه اجرايي پیشنهادی خود ارائه نمايد .در صورتي كه حائز
حداقل امتیاز درج شده در اين اسناد و ساير شرايط اعالم شده گردد ،اين اطالعات مبنای انجام مذاكره با وی قرار خواهد گرفت.

شرح

رديف

واحد

1

میزان فاضالب درخواستی -روزانه

2

محل استفاده پساب

--

3

دوره درخواست پساب

سال

میزان سرمايه مازاد تامین شده برای احداث و
4

توسعه تاسیسات جمع اوری ،انتقال و تصفیه
فاضالب

شرايط پیشنهادی

شرايط پیشنهادی

سرمايهپذير

سرمايهگذار

مترمکعب
صنعت

میلیارد
ريال

5

طول دوره تامین سرمايه مازاد

سال

6

كیفیت پساب خروجی

--

7

كیفیت لجن

--

8

حدود برق مورد نیاز

كیلووات

توضیح  :سرمايهگذار موظف است مستندات مربوط به هر يک از شرايط پیشنهادی را نیز ارائه دهد.
نام و نام خانوادگي دارندگان امضای مجاز
محل مهر و امضای تعهد آور سرمايهگذار

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 23از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  24از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

نمونه فرمت موافقت نامه اعضای گروه مشاركت (جهت درج در اسناد)

نظر به اينکه شركت آب و فاضالب استان  .........كه از

اين پس سرمايه پذير نامیده ميشود ،در نظر دارد "واگذاری امتیااز

استفاده از پساب مدول  .....تصفیهخانه فاضالب شهر  .........به روش بیع متقابال ( ")BUY BACKرا از طريیق فراخیوان
عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد ،از اينرو شركتهای زير آمادگي خود را برای مشاركت در پروژه مذكور اعیالم
مينمايند:
اعضای گروه مشاركت :
 شركت  ......................با شماره ثبت  ...................و شناسه ملي  ............................به عنوان عضو و رهبر مشاركت و بهنمايندگي آقا /خانم  ..............شماره ملي............................
 شركت  ......................با شماره ثبت  ........... ........و شناسیه ملیي  ............................بیه عنیوان عضیو مشیاركت و بیهنمايندگي آقا /خانم  ..............شماره ملي............................
 شركت  ......................با شماره ثبت  ...................و شناسیه ملیي  ............................بیه عنیوان عضیو مشیاركت و بیهنمايندگي آقا /خانم  ..............شماره ملي............................
در اين موافقتنامه اعضای مشاركت فوق اگر به صورت انفرادی مطرح شوند طرف و يا عضو و اگر به صیورت جمیع مطیرح
شوند ،طرفین و يا اعضا نامیده ميشود .

ماده  -1موضوع موافقتنامه

موضوع موافقتنامه عبارت است از مشاركت و همکاری تضامني اعضای فوق با يکديگر برای تهیه و ارائه پیشنهاد در مرحله
ارزيابي كیفي و مذاكره ،و نیز در صورت قبولي پیشنهاد از طرف سرمايه پذير ،انجام كامل پروژه "سرمايه گاذاری در طارح
واگذاری امتیاز استفاده از پساب مدول  .....تصفیهخانه فاضالب شهر  .......به روش بیع متقابل ( ")BUY BACKبه صورت
مشاركت ) . (Joint ventureكلیه اعضای مشاركت در قبال سرمايه پذير مشتركا ،منفردا و متضامنا مسئول ميباشند.

ماده  -2مدت موافقتنامه

اين موافقتنامه از تاريخ امضا توسط اعضا نافذ و آغاز ميشود و در شرايط زير خاتمه مييابد :
 -1-2مشاركت و همکاری اعضا منجر به برنده شدن در مرحله ارزيابي و ارائه پیشنهاد نگردد .
 -2-2سرمايه پذير ،ارزيابي كیفي و يا پیمان را لغو نمايد.
 -3-2در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي ،زمان خاتمه اين موافقتنامه متناسب با مدت پیمان و قوانین حاكم بیر
آن خواهد بود .در اين صورت اعضا منفردا حق تصمیم به خاتمه اين موافقتنامه را نخواهند داشت .

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 24از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  25از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

ماده  -3حق السهم هر يك از اعضا

سهام اعضا مشاركت در اجرای كلیه تعهدات موضوع موافقتنامه به قرار زير تسهیم شده است :
الف ی شركت % ............ ..............................................
ب ی شركت % ............ ................................................
ج ی شركت % ............ .................................................
تبصره يیک :اعضای مشاركت متعهد مي گردند در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي و ارائه پیشنهاد نسبت به ارائیه
موافقت نامه محضری اقدام نمايند.
تبصره دو :هیچ يک از اعضای مشاركت حق واگذاری سهام و مسئولیتهای خود بیه اشیخاص ثالیث بیدون رضیايت تمیام
شريکها و سرمايه پذير را ندارد.

ماده  -4مسئولیت و تعهدات هر يك از اعضا
الف – مرحله تشريفات ارزيابی كیفی و انجام مذاكرات

توضیح ( :درخصوص نحوه مشاركت در تهیه پیشنهاد ،سهم و مسئولیت هر عضو ،نحوه ارائه ضمانت نامه های الزم و تعهید انهیا در قبیال
سرمايه پذير )
ب -دوره مجاز قرارداد

توضیح( :درخصوص نحوه ارائه ضمانت انجام تعهدات و پیش خريد از طرف گروه مشاركت ،تعهد در قبال سرمايه پذير ،سیهم و مسیئولیت
هر عضو در پروژه و  ...توضیحات ارائه گردد)
تبصره سه  :اعضای گروه مشاركت متعهد مي گردند در صورت برنده شدن در مرحله ارزيابي كیفي و ارائه پیشنهاد و ابالغ قرارداد ،قبل
از تاريخ قطعیت پروژه نسبت به ثبت شركت پروژه و انتقال كلیه مسئولیتهای گروه مشاركت به اين شركت اقدام نمايند.

تبصره چهار  :مقرر گرديد از شركت مهندسي مشاور  ......................دارای رتبه  .........در تخصص تاسیسات آب و فاضالب به
عنوان مشاور همکار در تهیه پیشنهاد و در دوره احداث جهت تضمین كیفیت طراحي ،كنترل و نظارت بیر حسین و كیفییت
اجرای پروژه استفاده شود.

ماده  -5قانون موافقتنامه و حکمیت

اين موافقتنامه از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمي ايران ميباشد  .در صورت بیروز حیوادث قهیری و يیا هیر گونیه
اختالف میان اعضای مشاركت درخصوص اجرای اين موافقت نامه ،آقا /خانم /انجمن/جامعه /نظام صنفي /تشکل حرفه ای
 ..................................................................به عنوان داور اعالم نظر خواهد كرد .در صورت عیدم توافیق اعضیا بیا نظیر داور
موضوع از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل و فصل خواهد شد.

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 25از 28

راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی در طرح های

وزارت نیرو
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صفحه  26از 28

فاضالب به روش بیع متقابل

ماده  -6نسخ موافقتنامه

اين موافقتنامه در  ............نسخه شامل  6ماده و  4تبصره و در  .........صفحه تهیه و تنظیم ،مهر و امضا و مبادله گرديیده و
هر نسخه حکم و اعتبار واحد را دارد .
نام عضو

شركت ............

شركت ...................

شركت ......................

نام امضا كننده

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

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

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

سمت

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

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

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

مشاركت

مهر و امضا
نام امضا كننده

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

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

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

سمت

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

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

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

مهر و امضا

شركت مهند

مشاور همکار  .................................................. :نام ،سمت و امضای مجاز .......................................

مشاور سرمايهپذير .................................... :

 26از 28

نام سرمايهپذير :شركت آب و فاضالب استان ......

شماره ثبت در دبیرخانه:
محل امضای اعضای كمیسیون
(به اين قسمت چسب نچسبانید)
(به اين قسمت چسب نچسبانید)

آدر

دستگاه سرمايهپذير:

نام سرمايهگذار:
آدر

پستي سرمايهگذار:

صندوق پستي:
كد پستي:
تلفن دستگاه سرمايهپذير (با پیش شماره):

تلفن تما

سرمايهگذار (با پیش شماره):

تلفکس:
شماره همراه:
موضوع پروژه :سرمايه گذاری در طرح پیش فروش پساب مدول  ....تصفیهخانه فاضالب شهر  .....به روش بیع متقابل ()BUY BACK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سرمايهگذار ميبايست اين برگه را تکمیل نموده و بر روی پاكت مجموعه كامل بچسباند.

