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سخن اول

ــد.  ــی باش ــالب م ــه فاض ــع آوری و  تصفی ــای جم ــعه طرح ه ــل و توس ــالب، تکمی ــای آب و فاض ــی رشکت ه ــف ذات ــی از وظای   یک

محدودیــت منابــع مالــی دولتــی و رضورت ســوق دادن منابــع مذکــور بــه اجــرای پروژه هــای زیرســاختی از قبیــل خطــوط انتقــال و 

تصفیــه خانه هــا و از طرفــی امــکان توســعه شــبکه هــای فاضــالب بصــورت مقطعــی بــا توجــه بــه میــزان اعتبــار قابــل برنامــه ریــزی 

توســط ذینفعــان، رشکــت مهندســی آب و فاضــالب کشــور را بــر آن داشــت کــه از ظرفیــت درآمدهــای جــاری رشکت هــا و هدایــت ایــن 

منابــع در جهــت تکمیــل و توســعه شــبکه هــای فاضــالب و تحقــق  اهــداف بهداشــتی و محیــط زیســتی ناشــی از اجــرای طرح هــای 

مذکــور اســتفاده منایــد.   

فرآینــد یکپارچــه تأمیــن منابــع مالــی بهمــراه تکمیــل و توســعه شــبکه ونصــب انشــعابات فاضــالب بــا اســتفاده از ظرفیــت مشــارکت 

ذینفعــان، روشــی اســت کــه از ســال 1389 در دســتور کار دفــر تجهیــز منابــع مالــی و توســعه مشــارکت رشکــت مهندســی آب و 

فاضــالب کشــور قــرار گرفتــه اســت و در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ایجــاد شــده جهــت مشــارکت ذینفعــان در تکمیــل 

طرح هــای آب و فاضــالب از قبیــل تبــرصه 3 مــاده واحــده قانــون ایجــاد تســهیالت بــرای توســعه طــرح هــای فاضــالب و بازســازی 

شــبکه های آب شــهری، امــکان ترسیــع در تکمیــل پروژه هــای فاضــالب را بــرای رشکت هــای آب و فاضــالب فراهــم منــوده اســت.

رشکــت مهندســی آب و فاضــالب کشــور بــا مدیریــت هزینــه کــرد درآمدهــای حاصــل از ظرفیت هــای فــوق الذکر، توانســته اســت طی 

ســال های گذشــته، بخــش زیــادی از شــبکه های جمــع آوری فاضــالب در بســیاری از شــهرها را تکمیــل منایــد. ایــن دســتاورد جــز 

بــا مشــارکت ذینفعــان از طریــق تأمیــن بخشــی از اعتبــارات مــورد نیــاز پــروژه و همــت رشکت هــای آب و فاضــالب میــرس منی گردیــد.

دســتورالعمل حــارض بــه منظــور همســان منــودن فرآینــد مذکــور پــس از مستندســازی 9 ســال تجربه هــای متفــاوت در شــهرهای 

مختلــف کشــور تهیــه گردیــده اســت. بــر خــود واجــب میدانــم از اعضــای کمیته تهیــه این دســتورالعمل کــه در پایــان این نرشیــه، نام 

آنهــا ذکــر گردیــده، قدردانــی منایــم. همچنیــن از اینکــه مــا را بــا ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات ســازنده خــود در راســتای ارتقــای 

کیفــی ایــن راهنــام، بهره منــد می ســازید تشــکر می منایــم.

       

به امید تداوم توسعه و آبادانی ایران عزیز        

فریبا گلریزان- زمستان 1398        
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بخش اول- راهنامی تهیه گزارش فنی-مالی

1- دامنه شمول

ایــن دســتورالعمل بــرای پروژه هــای نصــب انشــعابات، تکمیــل شــبکه های فاضــالب )اصلــی، فرعــی، خطوط انتقــال( و یــا احداث 

تصفیه خانه هــای فاضــالب همزمــان بــا تامیــن مالــی، فــروش حــق انشــعابات و وصــول درآمدهــای متعلق بــه آن کاربــرد دارد.

2- سابقه پروژه

عنوان دستگاه اجرایی: 	 

موضوع پروژه: 	 

مهندس مشاور انجام دهنده مطالعات مرحله اول پروژه: 	 

تاریخ و شامره مصوبه مطالعات مرحله اول از دفر مطالعات و بررسیهای فنی رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 	 

مهندس مشاور انجام دهنده مطالعات مرحله دوم: 	 

مهندس مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی 1پروژه: 	 

تاریخ تهیه گزارش توجیهی پروژه: 	 

شامره و تاریخ مجوز سازمان محیط زیست: ]برای پروژه های تصفیه خانه[	 

وضعیت متلک اراضی مورد نیاز پروژه: ]برای پروژه های تصفیه خانه و خطوط انتقال[	 

3- سیامی كلی طرح

الف( محدوده و موقعیت طرح 

 ] نقشه / عكس هوایی با مشخص كردن محدوده[ 

ب( مبانی هیدرولیکی طرح
جدول 1 - مبانی هیدرولیکی طرح

توضیحاتمقدارواحدرشح

سال افق طرح

مساحت فعلی

مساحت در سال افق طرح

جمعیت فعلی

جمعیت در سال افق طرح

رسانه متوسط آب

رضیب تبدیل آب به فاضالب

رسانه متوسط فاضالب

رسانه نشتاب

رسانه رواناب

1- منظور همین گزارش است.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

ج( مشخصات شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب: 

جدول 2 - مشخصات شبكه و خطوط جمع آوری فاضالب

رشح
قطر

)میلیمرت(

طول شبکه مورد نیاز 

بر اساس طرح

)كیلومرت(

طول اجرا شده

)كیلومرت(

طول باقیامنده

)كیلومرت(

نوع شبكه

)ثقلی / تحت فشار(
جنس لوله

شبكه فرعی

200

250

300

400

شبكه اصلی

500

600

700

800

900

1000

....

خطوط 

انتقال

جمع

د ( مشخصات ایستگاه های باالبر و پمپاژ فاضالب )درصورت وجود(

جدول 3 - مشخصات ایستگاه های باالبر و پمپاژ فاضالب

نام ایستگاه
تعداد كل ایستگاه ها

پمپاژ / باالبر

ظرفیت ایستگاه

)Lit/s(
باقیامندهدر حال اجرااحداث شده
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هـ( مشخصات تصفیه خانه های فاضالب

جدول 4 - مشخصات تصفیه خانه های فاضالب

نام 

تصفیه خانه

ظرفیت كل

)m3/d(

فرآیند

 تصفیه

درحال 

بهره برداری
در حال ارتقادرحال ساخت

ظرفیت باقیامنده

)m3/d( تعداد 

مدول

ظرفیت

)m3/d(

تعداد 

مدول

ظرفیت

)m3/d(

درصد پیرشفت 

فیزیکی

تعداد 

مدول

ظرفیت

)m3/d(

درصد پیرشفت 

فیزیکی

]در این بخش برنامه های احداث، توسعه و ارتقا تصفیه خانه های محدوده طرح تا سال افق طرح گزارش شود. [ 

و ( مشخصات انشعابات آب و فاضالب

جدول 5 - مشخصات انشعابات آب و فاضالب

سال *

تعداد انشعابات 

موجود آب

تعداد انشعابات فاضالب پیش بینی شده

 تا انتهای دوره طرح

تعداد انشعابات فاضالب 

اجرا شده

تعداد انشعابات فاضالب 

باقیامنده

آحادفقره
فقره

 )سیفون(
آحاد

فقره

 )سیفون(
آحاد

فقره

 )سیفون(
آحاد

* سال تهیه این گزارش مدنظر است.

4- ضوابط انتخاب محدوده مورد نظر جهت تعریف پروژه

ــر  ــرای پروژه هــای فاینانــس در جهــت مشــارکت حداکــری ذینفعــان متغیرهــای مختلفــی موث در انتخــاب محــدوده مناســب ب

اســت. بــه طــور خالصــه محــدوده انتخــاب شــده بایــد واجــد برخــی از رشایــط زیــر باشــد: 

ــرای  ــن بخــش می بایســت اســتدالل های الزم ب ــی می باشــد و مشــاور در ای ــا جهــت راهنامی ــن بخــش تنه  ]توجــه: توضیحــات ای

ــه منایــد. [ ــر مبنــای رسفصل هــای فــوق را ارائ انتخــاب محــدوده پــروژه ب

الف( مطالعات فنی 

مطالعات مرحله اول و دوم پروژه کامل باشد.	 

] مشخصات فنی و نقشه های اجرایی منطقه مشخص شده باشد. [
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

ب ( سهولت تامین مالی و رشایط اقتصادی محیط پروژه

محدوده پروژه ترجیحاً در مناطق پر تراکم شهری و یا مناطق باپتانسیل درآمدی مناسب تعریف گردد.	 

محدوده پروژه ترجیحاً از سکونت گاه های غیر رسمی شهر نباشد.	 

اطالعات مشرکین محدوده پروژه موجود باشد.	 

منطقــه محــدود بــه مرزهــای منتهــی بــه خیابان هــای اصلــی بــوده و تعریــف منطقــه لزومــاً بــا هامهنگــی امــور مشــرکین 	 

صــورت پذیــرد.

 ]توجه به منابع تأمین مالی جایگزین برای محدوده های با درآمد کمر از جمله انشعابات غیر مجاز و ... رضوری است.[

سهولت اجرا ج ( 

مناطق تعریف شده دارای اولویت اجرایی باشد.	 

پروژه نیاز کمری به اجرای خطوط انتقال فاضالب داشته باشد.)بیشر شامل شبکه های فرعی می باشد(	 

اخذ مجوزهای حفاری در مناطق تعریف شده میرس باشد.	 

سهولت بهر ه برداری د ( 

قابلیت بهره برداری از انشعابات نصب شده در طی پروژه و حداکرتا پایان مدت قرارداد فراهم گردد.	 

5-  مبانی و مفروضات و مشخصات پروژه )محدوده انتخاب شده برای مشارکت(

الف( کلیات

سال مبنای پروژه بر اساس وضعیت موجود: ]سال تهیه گزارش[	 

سال رشوع عملیات اجرایی پروژه )پیش بینی(: 	 

مدت زمان پیش بینی شده برای احداث پروژه: ....... ماه	 

نوع قرارداد: 	 

ب( محدوده و موقعیت پروژه

]نقشه / عكس هوایی با مشخص كردن موقعیت پروژه [

ج( مبانی هیدرولیکی پروژه

جدول 6 - مبانی هیدرولیکی پروژه 

توضیحاتمقدارواحدرشح

مساحت پروژه

رسانه متوسط آب

رضیب تبدیل آب به فاضالب

رسانه متوسط فاضالب

رسانه نشتاب

رسانه رواناب

]اطالعات این جدول در صورت تفاوت مبانی هیدرولیکی پروژه با اطالعات طرح تکمیل گردد.[  
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د( مشخصات شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب پروژه

جدول 7 - مشخصات شبكه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب پروژه

رشح
قطر

)میلیمرت(

طول شبکه مورد نیاز

)كیلومرت(

نوع شبكه

ثقلی / تحت فشار
جنس لوله

شبكه فرعی

200
250
300
400

شبكه اصلی

500
600
700
800
900

1000
....

خطوط انتقال

جمع

هـ( مشخصات ایستگاه های باالبر و پمپاژ فاضالب پروژه )درصورت وجود(

جدول 8 - مشخصات ایستگاه های باالبر و پمپاژ فاضالب پروژه

ظرفیت ایستگاه )Lit/s(تعداد كل ایستگاه ها  پمپاژ / باالبرنام ایستگاه

و ( مشخصات تصفیه خانه های فاضالب پروژه )در صورت وجود(

جدول 9 - مشخصات تصفیه خانه های فاضالب پروژه

ظرفیت باقیامنده   )m3/d(تعداد مدولفرآیند تصفیهظرفیت )m3/d(نام تصفیه خانه

ز ( مشخصات انشعابات آب و فاضالب پروژه

جدول 10 - مشخصات انشعابات آب و فاضالب پروژه

تعداد انشعابات فاضالبتعداد انشعابات موجود آب

آحادفقره )سیفون(آحادفقره
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

6- محاسبات هزینه های پروژه

جدول 11 - هزینه های اجرای شبكه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب 

قطرروش اجرارشح
بهای واحد

 )ریال(
مقدار

بهای كل

 )میلیون ریال(

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست 

آب بندی، ویدیومری و شیب سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، 

پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه و 

کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و...

200ترانشه

200نقب

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست 

آب بندی، ویدیومری و شیب سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، 

پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه 

و کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و...

250ترانشه

250نقب

......
ترانشه

نقب

در صورتیكــه روش اجــرا بصــورت پایــپ جكینــگ و روش هــای دیگــر باشــد، می بایســت بهــای واحــد هزینه هــای اجــرا بــرای آن روش 

بصــورت مجــزا ارائــه گــردد. 

جدول 12 - هزینه های نصب انشعابات 

رشح*
قطر 

سیفون
بهای كلمقداربهای واحد

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست آب بندی، ویدیومری و شیب 

سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه و 

کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و برای طول تا .... مر
110

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست آب بندی، ویدیومری و شیب 

سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه و 

کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و برای طول تا .... مر
125

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست آب بندی، ویدیومری و شیب 

سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه و

 کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و برای طول تا .... مر

160

خرید، تجهیزکارگاه، لوله گذاری، انجام آزمایشات الزم، تست آب بندی، ویدیومری و شیب 

سنجی، مرمت، شستشو و پاک سازی، پیگیری مجوزها، پرداخت کلیه هزینه های جرایم، بیمه و 

کلیه هزینه های اضافی و پیش بینی نشده 

انشعابات 

خاص

* برای طول مازاد بر میزان اشاره شده در جدول فوق اضافه بها پیش بینی شود.
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 توضیح: 

ــکال و 	  ــازه ، مکانی ــف س ــای مختل ــای بخش ه ــه هزینه ه ــت کلی ــت می بایس ــه اس ــداث تصفیه خان ــامل اح ــروژه ش ــر پ اگ

ــردد. ــه گ ــرآورد و ارائ ــزا ب ــداول مج ــب ج ــروژه در قال ــای پ ــایر بخش ه ــی( و س ــکال )تجهیزات الکری

ــرتکین(« 	  ــور مش ــات ام ــعاب )خدم ــروش انش ــت ف ــروش و مدیری ــرت ف ــدازی دف ــه »راه ان ــوط ب ــای مرب ــه هزینه ه كلی

ــود. ــه ش ــر گرفت ــرا در نظ ــد اج ــای واح ــت در به می بایس

7- محاسبه درآمدهای پروژه

] میزان درآمدهای پروژه از هر محل در این قسمت گنجانده می شود.[ 

جدول 13 - خالصه درآمدهای پروژه

رشح
تعداد اشرتاک

)فقره(
آحاد

متوسط بهای واحد

)ریال(

جمع کل

)ریال(

حق انشعابات فاضالب خانگی

حق انشعابات فاضالب غیرخانگی

*حق انشعابات آب خانگی

*حق انشعابات آب غیرخانگی

درآمد حاصل از 

نصب انشعابات

سیفون 110 میلیمر

سیفون 125 میلیمر

سیفون 160 میلیمر

خاص

*درآمدهای دیگر که در مدل مالی پیش بینی شده است.

جمع کل )ریال(

 * در صــورت امــکان،  پیش بینــی درآمــد مربــوط بــه تفــاوت حــق انشــعاب ، انشــعاب آب جدیــد و مجــاز منــودن انشــعابات 

غیــر مجــاز و ... ، درآمدهــای مذکــور در ردیف هــای فــوق لحــاظ شــود. 

شــامره و تاریــخ صــدور و اعتبــار مصوبــه تبــرصه 3 مــاده واحــده قانــون ایجــاد تســهیالت بــرای توســعه طرح هــای آب و فاضــالب از 

شــورای اســالمی شــهر و وزارت نیــرو )در صــورت وجــود(: 

 مبالغ تبرصه 3 به ازای هر انشعاب خانگی / غیر خانگی: )با توجه به محدوده اجرای پروژه(	 
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

8- مدل مالی و مفروضات آن 

مدل مالی می بایست مطابق با جداول زیر و در قالب فایل اکسل )EXCEL( ارائه گردد. )به CD  پیوست مراجعه شود. (

برای احداث تصفیه خانه ها از این طریق ارائه مدل مالی توسط مشاور طرح رضوری است.

جدول 14 - توزيع هزينههاي دوره اجراء 

ماه

مقدار شبکه 

قابل اجرا 

)مرت(

مقدار 

انشعاب

هزینه
مبالغ صورت وضعیت

 با احتساب کرس 

حسن انجام کار

اجرای شبکه 

جمع آوری با اجرای آسفالت

خرید مصالح، نصب 

و اجرای انشعابات

هزینه تجهیز و 

برچیدن کارگاه

هزینه دفرت 

مشرتکین

جمع 

کل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...

جمع

جدول 15 - برآورد درآمد حاصل ازحق انشعاب و نصب انشعابات 

درآمد کلدرآمد واحدتعدادرشح

نصب انشعابات قطر ...

حق انشعاب )هر واحد(

جمع کل )ریال(
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جدول 16 - پیش بینی درآمدهای قابل وصول

جمعقسط 12قسط 11قسط 10قسط 9قسط 8قسط 7قسط 6قسط 5قسط 4قسط 3قسط 2قسط 1نقدماه

100

2000

30000

400000

5000000

60000000

700000000

8000000000

90000000000

1000000000000

11000000000000

120000000000000

1300000000000000

1400000000000000

1500000000000000

1600000000000000

1700000000000000

1800000000000000

190000000000000

20000000000000

2100000000000

220000000000

23000000000

2400000000

250000000

26000000

2700000

280000

29000

3000

00000000000000جمع
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

جدول 17 - محاسبه باقیامنده صورت وضعیت ها و اقساط ماهانه

ماه
مبلغ صورت وضعیت با احتساب کسر 

)A( حسن انجام کار
درآمد

مقدار بدهکاری یا طلبکاری 

حساب مشترک

مقدار بدهکاری یا طلبکاری 

حساب مشترک تجمیعی

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

0000مجموع
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جدول 18 - اطالعات هزینه و درآمد ماهیانه 

ماه
مبلغ صورت وضعیت

)A( با احتساب کسر حسن انجام کار 
درآمدهزینه ماهانه

اختالف هزینه

 و درآمد

10000
20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

0000مجموع
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

جدول 19 - خالصه اطالعات هزینه و درآمد

مقداررشح

0کل هزینه اجرا )میلیون ریال(

0کل درآمد قابل وصول )میلیون ریال(

0میزان کرسی درآمد که کارفرما میبایست از محل اعتبارات خود آنرا پرداخت مناید )میلیون ریال(

9- نحوه محاسبه هزینه ها به روش قیمت مقطوع همراه با پرداخت تعدیل 

در ایــن روش پرداخت هــا بــر اســاس مــر طــول قابــل اجــرا و تعــداد انشــعابات قابــل نصــب انجــام میگــردد و صــورت وضعیتهــا بــه 

صــورت مــر طــول و تعــداد انشــعابات تهیــه و ارائــه میگــردد و بــرای جــران هزینه هــای ناشــی از تــورم تعدیــل منظــور می شــود.

تعدیــل پیش بینــی شــده بــر اســاس بخشــنامه شــامره 173073/101 مــورخ 82/9/15 صــادره ازطــرف ســازمان برنامــه و بودجــه و 

بــر اســاس شــاخص رشــته ای فهــارس بهــای شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضــالب و ابنیــه وفــق جــدول ذیــل کــه بصــورت پیشــنهادی 

ــن  ــوع و حجــم کار، مشــخصات خــود را در ای ــه ن ــه پیشــنهاد مشــاور و بســته ب ــد ب ــا می توان می باشــد، محاســبه می گــردد. کارفرم

جــدول اعــامل منایــد. 

جدول 20 - شاخص رشته ای فهارس بها

                                          درصد تخصیص

    نوع وضعیت
فهرست بهای ابنیه

فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال 

فاضالب

1090اجرای شبکه فاضالب

0100نصب انشعاب فاضالب

پرداخــت تعدیــل بــر اســاس دوره انجــام کار و بــا نســبت های جــدول فــوق برمبنــای میــزان کار انجــام شــده خواهــد بــود و در بخــش 

اجــرای شــبکه فاضــالب، 10 درصــد کارکــرد بــا شــاخص رشــته ای ابنیــه و 90 درصــد کارکــرد با شــاخص رشــته ای شــبکه جمــع آوری و 

انتقــال فاضــالب تعدیــل خواهــد شــد. در بخــش نصــب انشــعاب کل کارکــرد بــا شــاخص رشــته ای فهرســت بهای شــبکه جمــع آوری و 

انتقــال فاضــالب تعدیــل خواهــد شــد. شــاخص مبنــای پیــامن یــک دوره قبــل از ســه ماهــه پیشــنهاد قیمــت می باشــد.
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بخش دوم- فرمت آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

1- منونه آگهی فراخوان

از طریق سامانه تدارک الکرتونیکی دولت )ستاد(

رشکــت آب و فاضــالب اســتان ......................... ) بــه عنــوان دســتگاه مناقصه گــزار ( در نظــر دارد از طریــق فراخــوان عمومــی و 

مناقصــه ....... مرحلــه ای نســبت بــه انتخــاب پیامنــکار ) رسمایه گــذار ( واجد صالحیــت جهــت   .................... مطابق مشــخصات 

و رشایــط ذکــر شــده در اســناد حــارض  کــه مدیریــت طــرح / مشــاور  آن رشکــت ....................   مــی باشــد اقــدام منایــد.

متقاضیــان رشکــت در مناقصــه می تواننــد جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی، از ســاعت .... مــورخ ......... الــی ســاعت ...... 

مــورخ ........ بــه ســامانه تــدارکات الکرونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه منــوده و اســناد را دریافــت مناینــد. 

متقاضیــان موظــف هســتند پــس از تکمیــل مــدارک خواســته شــده، مــدارک را حداکــر تــا ســاعت ...... مــورخ ............ در ســامانه 

تــدارکات الکرونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir بارگــذاری مناینــد.

رشکت آب و فاضالب ..............................        
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

بخش سوم- اسناد ارزیابی کیفی

1- تعاریف و مفاهیم

• فراخوان: سندی كه به صورت آگهی یا دعوتنامه به اطالع مناقصه گران رسانده می شود. 

ــای  ــات و روزنامه ه ــانی مناقص ــی اطالع رس ــگاه مل ــه در پای ــران  ك ــی مناقصه گ ــی كیف ــرای ارزیاب ــوان ب ــی: فراخ ــی ارزیاب • آگه

ــود.  ــرش می ش ــار منت كثیراالنتش

• دعوتنامــه: فراخوانــی كــه از طریــق پســت سفارشــی، تلكــس، پســت الكرونیــك یــا نظایــر آن با رعایــت مــاده )22( قانــون  برگزاری 

مناقصــات بــه نشــانی مناقصه گــران ارســال می شــود. 

• برنامــه زمانــی ارزیابــی: برنامــه ای كــه در آن زمانبنــدی، فعالیت هــا و مســئولیت های مربــوط بــه ارزیابــی كیفــی مناقصه گــران 

ــود.  ــن می ش تعیی

• اســتعالم ارزیابــی: كار بــرگ یــا كاربرگ هایــی كــه بــه طــور یكســان بــه منظــور ارزیابــی كیفــی مناقصه گــران بیــن همــه متقاضیان 

توزیــع و اطالعــات مــورد نیــاز از آنهــا دریافــت می شــود. 

• تهیــه فهرســت كوتــاه: فراینــدی كــه در آن از بیــن كســانی كــه اســناد ارزیابــی كیفــی مناقصه گــران را ارســال كرده انــد، تعــدادی 

كــه بــر اســاس ایــن آیین نامــه تــوان انجــام تعهــدات موضــوع مناقصــه را داشــته باشــند، بــرای رشكــت در مناقصــه برگزیــده می شــوند. 

• طراحی: خدماتی كه به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارك یك طرح یا پروژه منجر شود. 

• ساخت: فعالیتهایی كه از طریق ساخت كارخانه ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یك طرح یا پروژه منجر شود. 

•  بهره بــرداری: مجموعــه فعالیتهایــی كــه بــه منظــور راهــری، تعمیر و نگهــداری ســامانه ها، ابنیه،تاسیســات، تجهیزات یــا خدمات 

تكمیلــی مرتبــط انجــام می گیرد. 

• كار پیامنــكاری: فعالیت هایــی بــرای ســاخت متــام یــا بخشــی از یــك طــرح یــا پــروژه كــه مشــتمل بــر یــك یــا چنــد نــوع از خدمــات 

ــد:  زیر باش

 ساخت. 	 

ساخت و نصب. 	 

خدمات طراحی همراه با ساخت. 	 

خدمات نگهداری و بهره برداری. 	 

مشاركت مالی همراه با ساخت. 	 

• پیامنكار: شخص حقیقی یا حقوقی كه برای انجام كار پیامنكاری قبول تعهد كند. 

• گروه مشاركت: مناقصه گرانی كه در قالب مشاركت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی كیفی شوند. 

• تأمیــن كاال: تأمیــن مصالــح، تجهیــزات، كاال و خدمــات مرتبــط كــه در قالــب قــرارداد خریــد، مشــتمل بــر یــك یــا چنــد مــورد زیــر 

باشد:

تولید یا عرضه. 	 

حمل. 	 

نصب. 	 

پشتیبانی. 	 

به رشط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی كمر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد. 

• تأمین كننده: شخصی حقیقی یا حقوقی كه برای تأمین كاال قبول تعهد كند.
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2- کلیات و تذکرات مهم

عــالوه بــر مراتبــی كــه در فراخــوان اســتعالم ارزیابــی ایــن طــرح ذكــر شــده اســت رشایــط مرشوحــه ذیــل نیــز بــه اســتناد آیین نامــه 

اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاری مناقصــات – تصویب نامــه شــامره 84136/ت33560هـــ مــورخ 85/07/16 و اصالحیــه 

شــامره 22225/ت37194هـــ مــورخ 86/02/17 هیــات وزیــران مــورد عمــل قــرار خواهــد گرفــت.

ــر  ــه ب ــازات حاصل ــه امتی ــا توجــه ب ــوان اجــرای كار مناقصه گــران پــس از دریافــت اطالعــات عمومــی و بررســی های الزم و ب 1- ت

اســاس معیارهــای ارائــه شــده در اســناد بررســی و فهرســت رشكت هــای حائــز رشایــط بــرای دعــوت بــه مناقصــه اعــالم می گــردد.

2- اطالعات عمومی طرح كه جهت تكمیل اسناد ارزیابی در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد به رشح زیر می باشد:

گزارش شناخت طرح	 

معیارهای ارزیابی و رضیب وزنی معیارها	 

جداول ارزیابی	 

3- داوطلــب رشكــت در مناقصــه بایــد اســناد و مــدارك خواســته شــده را در زمــان مقــرر در ســایت www.setadiran.ir بارگــذاری 

مناید. 

4- منظور از اسناد ارزیابی، متام اسناد و مدارك مرشوح در بند )2( است.

5- در صورتی كــه مناقصه گــر بــه هــر عنــوان پــس از دریافــت اســناد ارزیابــی و مناقصــه، از تكمیــل و تحویــل آن انــرصاف حاصــل 

منایــد بایــد موضــوع را قبــل از پایــان مهلــت ارســال اســناد منــدرج در فراخــوان، بــه دســتگاه مناقصه گــزار اطــالع دهــد.

6- مدت قرارداد: برنامه زمانی كلی مطابق جدول برنامه زمانبندی برابر )......( ماه می باشد.

7- محل تامین اعتبار طرح: از محل ..................................................

8- حداقــل صالحیتهــای الزم جهــت رشکــت در مناقصــه: دارا بــودن صالحیــت پیامنــکاری در رشــته آب حداقــل پایــه ....  یــا رشــته 

تاسیســات و تجهیــزات حداقــل پایــه ....  )در مناقصــات طــرح و ســاخت  دارا بــودن صالحیــت طــرح و ســاخت حداقــل پایــه ...  یــا 

مشــارکت  بــا مشــاور دارای صالحیــت رشــته تاسیســات آب و فاضــالب حداقــل پایــه ...  ( و همچنیــن دارا بــودن گواهینامــه تاییــد 

صالحیــت ایمنــی پیامنــکاران از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتامعــی  الزامــی مــی باشــد .

9- هیــات ارزیابــی، اســناد ارزیابــی تكمیــل شــده را پــس از محاســبه امتیــازات مناقصه گرانــی كــه اســناد ارزیابــی را در مهلت مقرر 

بارگــزاری منــوده انــد، بررســی منــوده و مناقصه گرانــی كــه حداقــل 65% امتیــاز كل را كســب منــوده باشــند و از ســایر رشایــط منــدرج 

در اســناد حــارض برخــوردار باشــند بــه مناقصــه دعــوت می شــوند.

ــد. در  ــر می باش ــه مناقصه گ ــه، س ــه مناقص ــوت ب ــرای دع ــاه( ب ــت كوت ــط )فهرس ــد رشای ــران واج ــداد مناقصه گ ــل تع 10- حداق

صورتی كــه تعــداد ســه مناقصه گــر، حداقــل امتیــاز قابــل قبــول منــدرج در اســناد را كســب ننامینــد، بــرای یك بــار فراینــد ارزیابــی 

تجدیــد می شــود و در ارزیابــی دوم، حداقــل دو مناقصه گــر كــه دارای باالتریــن امتیــاز باشــند، بــه مناقصــه دعــوت می شــوند. الزم بــه 

توضیــح اســت در ارزیابــی دوم كمیتــه فنــی بازرگانــی جهــت رقابتی تــر شــدن مناقصــه اختیــار دارد حداقل امتیــاز قابل قبــول مندرج 

در اســناد را بــه گونــه ای كاهــش دهــد كــه مناقصه گــران بیشــری را در جهــت دعــوت بــه مناقصــه در بــر بگیــرد.

11- اســناد ارزیابــی بایــد از هــر حیــث كامــل و بــدون قیــد و رشط بــوده و هیــچ نــوع ابهــام، خدشــه، عیــب، نقــص و قلــم خوردگــی 

نداشــته باشــد. در صــورت وجــود خدشــه یــا نقــص در اســناد و مــدارك ارزیابــی یــا ارائــه مــدارك مــرشوط و مبهــم، آن اســناد مــردود 

اســت و عینــاً بــه مناقصه گــر مســرد می گــردد. تصویــب نامــه شــامره 84136/ت33560هـــ مــورخ 85/07/16 و اصالحیــه شــامره 

22225/ت37194هـــ مــورخ 86/02/17 هیــات وزیــران بــه ایــن اســناد منضــم شــده تلقــی می گــردد.

12- ارزیابــی كیفــی مناقصه گــران بــه روش وزنــی می باشــد. در ایــن روش مجمــوع رضیــب وزنــی معیارهــا معــادل صــد در صــد 

می باشــد و هــر مناقصه گــر در ازای هــر معیــار، امتیــازی بیــن صفــر تــا صــد كســب مــی كنــد. امتیــاز كل هــر مناقصه گــر، معــادل 

مجمــوع حاصــل رضب امتیــاز كســب شــده بــرای هــر معیــار در رضیــب وزنــی مربــوط می باشــد.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

13- در صورت حضور مناقصه گران به صورت مشاركت، باید یك موافقت نامه تهیه گردد كه در آن:

)1( كلیه اعضا مشركاً و منفرداً مسئول خواهند بود. )2( هیچ محدودیتی در رابطه با تعداد رشكا وجود نخواهد داشت. 

)3( پیشــنهاد بایــد بــه نحــوی بــه امضــا برســد كــه بــرای متامــی اعضــا بــه لحــاظ قانونــی الــزام آور باشــد. )4( یكــی از اعضــا بــه عنوان 

مســئول و مناینــده معرفــی خواهــد شــد تــا از طــرف دیگــر اعضــای مشــاركت مجــاز بــه پذیــرش مســئولیت ها و دریافــت دســتورات 

باشــد. )5( میــزان مشــاركت هریــك از رشكا مشــخص گــردد.

عــدم ارائــه موافقت نامــه مشــاركت منجــر بــه عــدم پذیــرش پیشــنهاد خواهــد شــد. امتیــاز کل مشــارکت بــه تناســب درصــد ســهم هــر 

یــک از رشكا محاســبه می شــود.

14- بــرای مســاعدت در امــر ارزیابــی، مناقصه گــزار می توانــد بــه صالحدیــد خــود، از مناقصه گــران شفاف ســازی اســناد )از جملــه 

ــرای شفاف ســازی از جانــب  اســناد مفقــود( را در ظــرف مــدت زمــان معقــول و معینــی درخواســت منایــد. متامــی درخواســت ها ب

مناقصه گــزار و كلیــه توضیحــات از جانــب مناقصه گــران بــه صــورت كتبــی خواهــد بــود. در صورتی كــه مناقصه گــری تــا تاریــخ و زمــان 

منــدرج در درخواســت مناقصه گــزار شفاف ســازی نكنــد یــا اســناد الزم را ارائــه ندهــد، درخواســت وی بــر مبنــای اطالعــات و مــدارك 

موجــود در زمــان ارزیابــی بررســی می شــود.

تذكرهای مهم:	 

ــه اینکــه اســناد در  ــا توجــه ب ــاز رضوری می باشــد. ب ــی جهــت اخــذ امتی ــه مــدارك خواســته شــده در جدول هــای ارزیاب ــف- ارائ ال

ســامانه تــداركات الكرونیكــی دولــت www.setadiran.ir بارگــذاری می گــردد، الزم اســت كلیــه مــدارك مطابــق رشایــط اعالم شــده 

بارگــذاری گردنــد.

ب- كلیه اطالعات ارائه شده و نیز صفحات ارزیابی می بایست به مهر و امضای مجاز مناقصه گر رسیده باشد.

پ- مدارك فاقد مهر و امضای مجاز و مدارك ارائه شده بدون ارائه مستندات الزم پذیرفته نخواهد شد.

ت- ارائــه مــدارك حقوقــی مناقصه گــر شــامل رونوشــت اساســنامه، روزنامــه رســمی مبنــی بــر آخریــن تغییــرات رشكــت، گواهی صحت 

امضــاء صاحبــان امضــاء مجــاز توســط دفاتر اســناد رســمی  الزامی اســت.

ث- ارائــه صورت هــای مالــی حسابرســی شــده توســط ســازمان حسابرســی یــا اعضــای جامعــه حســابداران رســمی بــرای ســال مالــی 

قبــل الزامــی اســت. الزم بــه ذكــر اســت مطابــق ماده 2 آییــن نامه راهكارهــای افزایــش ضامنت اجرایی و تقویت حسابرســی به شــامره 

26510/ت 39039 ك مــورخ 1388/02/09 دســتگاه های اجرایــی مكلفنــد از انعقــاد قراردادهــای مــازاد بــر مبلــغ 10 برابــر نصــاب 

معامــالت متوســط موضــوع قانــون برگــزاری مناقصــات بــا اشــخاص فاقــد صورت هــای مالــی حسابرســی شــده، خــودداری مناینــد.

ج- مناقصه گــران موظــف بــه رعایــت مــوارد زیــر در ارائــه پیشــنهاد می باشــند و پیشــنهادهایی كــه بــه ترتیــب خواســته شــده ارائــه 

نشــود، مــورد بررســی قــرار نخواهنــد گرفــت. پیشــنهاد دهنــدگان موظــف بــه ارائــه فهرســت در ابتــدای متــام مجلدهــا و رسفصــل ارائه 

شــده در اســناد منطبــق بــر ترتیــب اســناد درخواســتی مــی باشــند:

1- الزم اســت متقاضیــان پیشــنهادهای خــود را بــه ترتیــب موجــود در اســناد، بــه تفكیــك و دقیقــاً مطابــق جدول هــا و فرمهــای 

موجــود ارائــه مناینــد و از ارســال مــدارك اضافــی و غیرمرتبــط خــودداری مناینــد.

2- مناقصه گرانــی كــه بــه صــورت مشــاركت در مناقصــه رشكــت می كننــد بایــد مــدارك خــود را بــه صــورت تركیبــی ارائــه مناینــد و 

از ارســال مــدارك جداگانــه بــرای هریــك از اعضــا خــودداری منایند.

3- مدارك و مستندات مربوط به هر ردیف در جدول ها باید مطابق شامره هامن ردیف شامره گذاری و مشخص شود.

چ- دســتگاه مناقصه گــزار هیچگونــه تعهــدی در قبــال مناقصه گــران بــرای دعــوت در مناقصــه نــدارد. اســناد و مــدارک ارســالی از 

ســوی مناقصه گــر بــر اســاس آئین نامــه اجرایــی ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران و دیگــر مقــررات توســط کمیتــه فنــی – بازرگانــی مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد و متعاقبــاً بــرای آن دســته از مناقصه گرانــی کــه حداقــل پنجــاه درصــد ) 50 %( امتیــازات ردیف هــای 1  و 3  و 

نیــز شــصت و پنــج درصــد )65 %( امتیــازات كل را طبــق جــدول  شــامره 23بــازه رضیــب وزنــی معیارهــای ارزیابــی کیفــی پیامنــکاران 
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مناقصه گــران کســب مناینــد، دعوتنامــه رشکــت در مناقصــه ارســال خواهــد شــد. 

ح- بدیهــی اســت اعــالم آمادگــی و امتیــاز بنــدی مناقصه گــران جهــت دعــوت آنــان بــه مناقصــه بــا توجــه بــه نظــرات کمیتــه فنــی – 

بازرگانــی کــه بــر اســاس مســتندات و تحقیقــات انجــام می پذیــرد بــه منزلــه پذیــرش ارزیابــی خواهــد بــود.

 

        صاحب و یا صاحبان امضاء مجاز

         نام و نام خانوادگی

3- گزارش شناخت

• موضوع مناقصه: ] عنوان پروژه [ 

 • عنــوان ، مشــخصات کلــی، اهــداف کیفــی و کمــی پــروژه: ] مشــخصات لوله گــذاری بــه تفکیــک و جمــع کل لوله گــذاری- تعداد 

انشــعابات بــه تفکیــک قطــر ســیفون و جمــع کل، مشــخصات تصفیه خانــه، ظرفیــت تصفیه خانــه، فراینــد تصفیه خانه [ 

• سازمان کارفرمایی:

کارفرما: رشکت آب و فاضالب استان...... 	 

دستگاه مناقصه گزار: رشکت آب و فاضالب استان .......	 

دستگاه نظارت: ] رشکت آب و فاضالب استان......... – مشاور ............ [ 	 

مشاور ) مدیر طرح ( : ........... ] در صورت حضور [ 	 

• برنامه زمانی کلی اولیه:

]جدول زمان بندی اولیه اجرای کار گنجانده شود[ 

• مدت اجرای کار: ......... ماه

• اطالعــات تامیــن مالــی پــروژه: محــل تامیــن اعتبــار پــروژه از محــل اعتبــارات جــاری ] در صــورت تامیــن اعتبار بخشــی از پــروژه از 

ســایر منابــع، محــل و ســهم آن ذکــر گــردد [ 

• محل اجرای کار: استان ............... شهرستان ..................... 

• مبلــغ بــرآورد کار بــه ریــال: بــرآورد تقریبــی هزینــه اجــرای کار حــدود ............................. ] بــه حــروف [ ریــال می باشــد کــه 

از محــل اعتبــارات جــاری تأمیــن می شــود و بــر اســاس .............. تهیــه شــده اســت.

• مدت اجرای کار: ............. ماه شمسی

• اسناد و نقشه ها: ] اسناد و نقشه ها در پیوست درج گردند [ 
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

• برنامه تدارکاتی پروژه ) رشح عملیات اجرایی ( :

الف ( بخش شبکه جمع آوری فاضالب، خطوط انتقال و انشعابات

] عنوان پروژه [ شامل: ]بنابرنیاز، متام یا بخشی از موارد زیر در اسناد درج می گردد[ 

خریــد، بارگیــری، حمــل و نقــل کلیــه لولــه و لــوازم و متعلقــات و مصالــح مــورد نیاز پــروژه از هــر فاصلــه و بارانــدازی و تخلیه به 	 

هــر تعــداد بــار، انبــارش بــر اســاس مشــخصات فنــی و دســتورالعمل های ابالغــی دســتگاه نظارت.

اخــذ گواهــی کیفیــت کلیــه لولــه و لــوازم و متعلقــات و مصالــح مــورد نیــاز پــروژه در هــر مرحلــه از کار پــس از انجــام آزمایشــات 	 

مربوطه.

پیامیش مسیرها، پیاده سازی مسیر و ابنیه فنی مورد نیاز، انجام عملیات نقشه برداری و اخذ تایید مشاور و کارفرما	 

ــه هــر عمــق 	  ــه هــر جنــس و ب ــی ب ــات درج شــده در مشــخصات فن ــر اســاس رشح عملی ــات خاکــی و لوله گــذاری ب عملی

ــر اســاس هرکــدام از  نقشــه هــای جزئیــات  مشــخصات فنــی طبــق ابالغیــه  و در هــر رشایــط کاری و هــر جنــس زمیــن ب

دســتگاه نظــارت بــه روش نقــب، ترانشــه، میکروتونلینــگ و پایــپ جکینــگ و تونل هــای ســنتی حفاظــت شــده بــه صــورت 

دیــوار تــراورس و .... و احــداث ابنیــه فنــی مربوطــه از جملــه منهــول از هــر جنــس ) آجــری، بتنــی، پلــی اتیلــن و .... ( و پیــش 

دراپ هــا بــه هــر عمــق، رسریزهــای اضطــراری، پــر کــردن، تحکیــم و تراکــم، زیرســازی بــه هــر ارتفــاع با هــر مصالح و آســفالت 

مطابــق مشــخصات فنــی و دســتورالعمل های ابالغــی دســتگاه نظــارت.

انجــام کلیــه آزمایشــات مکانیــک خــاک، بــن و کلیــه مصالح - انجام بازرســی در ســطح 1 بــرای لوله، پلــه، دریچــه و اتصاالت، 	 

آزمایــش آب بنــدی و تســت روانــآب خــط لولــه بــر اســاس مشــخصات فنــی و شستشــوی کامــل خــط قبــل از تحویــل بــه میزان 

الزم.

 	 B و سطح A انجام عملیات ویدیومری و یا شیب سنجی در سطح

تهیــه نقشــه های چــون ســاخت بــا فرمــت اتوکــد بــه صورت ســه بعــدی و در سیســتم مختصــات جهانــی مطابق دســتورالعمل 	 

ابالغــی دســتگاه نظارت

عملیات جمع آوری و انتقال و انبارش موقت و دایمی کلیه مصالح و خاک های مازاد و مزاحم به هر فاصله	 

پیگیــری اخــذ مجــوز شــهرداری و پرداخــت کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه اخذ مجــوز راهنامیــی و رانندگــی و ســایر هزینه های 	 

مرتبــط با پــروژه

ایجــاد دفــر مشــرکین جهــت پیگیــری و انجــام امــور واگــذاری انشــعاب و وصــول درآمدهــای آن بــا انتخــاب پرســنل آشــنا بــه 	 

ــور مذکور. ام

واگذاری انشعابات فاضالب ) و آب ( و وصول درآمدهای حاصل از آن	 

بیمه متام خطر پیامنکاری و بیمه مسئولیت	 

پیاده سازی سیستم )HSE( کنرل کیفیت و کنرل ایمنی	 

همچنین انجام سایر کارهای الزم و پیش بینی نشده به تشخیص دستگاه نظارت در جهت تحقق انجام کار اصلی.	 

تذکــر مهــم: كارفرمــا هیچگونــه تعهــدی در مــورد تهیــه مصالــح مــورد نیــاز پــروژه نداشــته و پیامنــكار موظــف بــه تهیــه مصالــح مــورد 

ــاز می باشــد. نی

ب ( بخش تصفیه خانه فاضالب و ایستگاه های پمپاژ 

] عنوان پروژه [ شامل: ] بنا بر نیاز، متام یا بخشی از موارد زیر در اسناد درج می گردد[ 

انجــام مطالعــات نقشــه بــرداری، ژئوتكنیــك و مكانیــك خــاك و اخــذ تاییدیــه از مشــاور و کارفرمــا ] پیامنــكار بایســتی، هزینــه 	 
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ایــن كار را در پیشــنهاد خــود منظــور منایــد [ 

انجام پیامیش ها، اخذ اطالعات از سازمان های ذیربط درخصوص وضعیت تاسیسات زیربنایی موجود	 

طراحــی و اجــرای كلیــه عملیــات ســاختامنی، ســازه های فرآینــدی و ســاختامن های جنبــی و تكمیــل آنهــا بطوری كــه ابنیــه 	 

قابــل بهره بــرداری باشــد.

طراحی، تهیه، تامین و ساخت تجهیزات مكانیكی، برقی، كنرل و ابزار دقیق مربوطه 	 

بسته بندی، بارگیری، حمل و نقل و تحویل كلیه تجهیزات فوق الذكر در محل كارگاه 	 

انجــام كلیــه لولــه كشــی های ارتباطــی بیــن واحدهــا، لولــه كشــی های مربــوط بــه خطــوط هوایــی، كلرزنــی، تزریــق مــواد 	 

شــیمیایی، تخلیــه و رسریــز مخــازن، تخلیــه لجــن آب، خطــوط بای پــس، خطــوط پســاب یــا لجــن برگشــتی و ...

انجام كلیه كابل كشی های برق و كنرل اصلی و فرعی	 

نصب و راه اندازی كلیه تجهیزات اعم از برقی، مكانیكی، كنرل و ابزار دقیق	 

بهره برداری آزمایشی تصفیه خانه، رفع نواقص و تحویل موقت	 

تضمین عملكرد تصفیه خانه و رفع نواقص	 

طراحی و اجرای تاسیسات توزیع آب رشب و آب شستشوی واحدهای فرآیندی در محوطه سایت	 

ــی ) شــامل: لوله¬هــای آب رسد و گــرم، لوله¬هــای 	  ــه ســاختامن¬های جنب طراحــی و اجــرای تاسیســات مكانیكــی كلی

ــه هــوا، سیســتم رسمایــش و گرمایــش (  ــاران، تهوی ــی، آب ب فاضالب

 	 ) As Built ( تهیه و تحویل نقشه های چون ساخت

پیاده سازی سیستم كنرل و تله مری 	 

پیاده سازی سیستم HSE، كنرل كیفیت و كنرل ایمنی	 

تهیه و تحویل لوازم تعمیر و نگهداری	 

احداث و تجهیز آزمایشگاه و تهیه و تحویل لوازم آزمایشگاهی	 

تهیــه نقشــه های عمومــی معــامری و جزئیــات كـــارهای مكانیكــی و برقــی و كنــرل و ابــزار دقیــق و نقشــه های كارگاهــی 	 

 .)  Shop Drawing(

تهیه نقشه های P&ID و لیست تجهیزات با شامره مندرج در P&ID با مشخصات فنی كلی 	 

تهیه نقشه كلیه لوله كشی ها، كابل كشی ها و تاسیسات	 

 	PFD انجام محاسبات هیدرولیكی و فرآیندی و

تهیــه دســتورالعمل بهره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات واحدهــا و هــر یــك از تجهیــزات مكانیكــی، برقــی و كنــرل و ابــزار 	 

دقیــق 

ایجاد كمربند سبز درختکاری، فضای سبز و شبکه آبیاری تحت فشار به میزان حدود ... 	 

ــل 	  ــی داخ ــای دسرس ــی، جاده ه ــال كش ــی، كان ــان كش ــی، خیاب ــازی، دیوارکش ــه س ــه محوط ــوط ب ــای مرب ــه كاره كلی

ــره  ــت و غی ــرا، تس ــی، اج ــامل طراح ــه ش تصفیه خان

كلیه عملیات مربوط به احداث ایستگاه های باالبر و یا پمپاژ شامل كلیه كارهای ساختامنی و تجهیز و ....	 

همچنین انجام سایر کارهای الزم و پیش بینی نشده به تشخیص دستگاه نظارت در جهت تحقق انجام کار اصلی	 

تذکــر مهــم: كارفرمــا هیچگونــه تعهــدی در مــورد تهیــه مصالــح مــورد نیــاز پــروژه نداشــته و پیامنــكار موظــف بــه تهیــه مصالــح مــورد 

ــاز می باشــد. نی
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4- پالن کلی عملیات

پـلـان کـلـی عـمـلـیـات     

] نقشه / عكس هوایی با مشخص كردن محدوده [    

5- برنامه زمان بندی

جدول 21- بـرنامه زمان بندی کلی پیشنهادی برای احداث شبکه جمع آوری فاضالب، نصب انشعابات و وصول درآمد ها

نوع عملیاتردیف

فاصله زمانی 

مناقصه و اعالم 

برنده تا ابالغ

1

ماه 

23456789101112...

ایجاد دفر امور مشرکین1

خرید لوازم لوله و انشعابات2

اجرای خط، آدم روها و ابنیه فنی مربوطه3

اجرای انشعابات4

5...

جدول 22- برنامه زمان بندی طراحی، تدارک و اجرای عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب

ف
دی

ر

رشح
مدت زمان )ماه( 

123456789101112131415161718192021222324………

                           تجهیز کارگاه1

                           طراحی و خدمات مهندسی2

3
ساخت و احداث واحدهای فرایندی

 غیر فرایندی و تهیه و نصب تجهیزات
                           

                           تست و پیش راه اندازی4

                           برچیدن کارگاه5

                           بهره برداری مستمر دو ساله6

                           صدور گواهی تحویل )تحویل موقت( 7

                           دوره مسئولیت رفع نقص )تضمین عملکرد( 8

                           صدور گواهی عملکرد )تحویل قطعی( 9

10…
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6- معیارهای ارزیابی مناقصه گران و وزن آنها برای پروژه های تکمیل و توسعه سامانه های جمع آوری فاضالب

در صورتــی کــه موضــوع پــروژه تکمیــل و توســعه ســامانه های جمــع آوری فاضــالب باشــد اســتفاده از معیارهــای ارزیابــی بــه رشح 

جــدول شــامره 23 و مطابــق پیوســت 1 و 2 ایــن دســتورالعمل توصیــه می گــردد.

جدول 23-  رضیب وزنی معیارهای ارزیابی

امتیازرشح معیار ردیف

20تجربه و دانش در زمینه مورد نظر1

10حسن سابقه در کارهای قبلی2

40توان مالی3

15توان تجهیزاتی و ماشین آالت آماده به كار4

15توان فنی، برنامه ریزی 5

100جمع

EPC معیارهای ارزیابی مناقصه گران و وزن آنها برای پروژه های احداث تصفیه خانه فاضالب به روش  -7

در صورتــی کــه موضــوع پــروژه احــداث تصفیه خانه هــای فاضــالب بــا روش EPC مــد نظــر باشــد اســتفاده از معیارهــای ارزیابــی بــه 

رشح جــدول شــامره 24 و مطابــق پیوســت 1 و 2 ایــن دســتورالعمل توصیــه می گــردد.

جدول 24-  رضیب وزنی پیشنهادی معیارهای ارزیابی

امتیازرشح معیار ردیف

15تجربه و دانش در زمینه مورد نظر1

5حسن سابقه در کارهای قبلی2

35توان مالی3

10توان تجهیزاتی و ماشین آالت آماده به كار4

5توان فنی، برنامه ریزی 5

15دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی6

10تجربه در زمینه تامین كاال 7

5توان مدیریتی8

100جمع

چگونگی ارسال اطالعات و روش محاسبه امتیازات   -8

ــی و راهنــامی چگونگــی ارســال اطالعــات توســط  ــاز جهــت ارزیاب ــورد نی ــار و مســتندات م روش محاســبه امتیاز هــای هــر معی

ــد. ــی 3 می باش ــای 1 ال ــت ه ــق پیوس ــه مطاب ــداول مربوط ــان و ج متقاضی
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پیوست یک: راهنامی چگونگی ارسال اطالعات و روش محاسبه امتیازات 

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

ارزیابــی تجربــه پیامنــکار بــر اســاس اطالعــات مربــوط بــه تعــداد و نــوع کارهــای مشــابه انجــام شــده در رشــته و زمینــه کار در پنــج 

ســال گذشــته تعییــن می شــود.

ــا بیشــر از موضــوع مناقصــه توســط  ــا حجــم معــادل ی ــاز در صورتــی احــراز می شــود کــه چهــار کار مشــابه ب الــف- حداکــر امتی

ــد.  ــه تناســب کاهــش می یاب ــه ب ــاز تجرب ــر کمــر، امتی ــرای مقادی ــکار اجــرا شــده باشــد و ب پیامن

ب- حد اکر امتیاز قابل کسب 100 و نحوه محاسبه امتیاز سوابق تجربی پیامنکار به رشح جدول ذیل می باشد.

پ- پیامنــکار بایــد رونوشــت موافقت نامــه و تحویــل موقــت قراردادهــای مویــد ســوابق کاری خــود را پــس از مهــر و امضــاء کارفرمــای 

مربوطــه، ضمیمــه و بــه مناقصه گــزار تســلیم منایــد.

ت- کارهــای در دســت اقــدام کــه بیشــر از 50% پیرشفــت فیزیکــی داشــته باشــند، امتیــازی معادل درصــد پیرشفت فیزیکــی دریافت 

می کننــد و کارهــای بــا پیرشفــت فیزیکــی کمــر از 50% مشــمول امتیــاز منی گردند.

ث- اطالعات این بخش از طریق تکمیل فرم شامره 1 ارائه می گردد.

جدول ) 1 ( نحوه محاسبه امتیاز سابقه مناقصه گر

امتیاز هر قراردادرشح کارهای انجام شده در پنج سال گذشته توسط متقاضی در قالب قراردادردیف

قراردادهای با موضوع مشابه از حیث تامین مالی و احداث1*
25با مبلغ معادل یا بیشر از مبلغ برآوردی

به نسبتبا مبلغ کمر از مبلغ برآوردی

قراردادهای با موضوع مشابه از حیث احداث2**
20با مبلغ معادل یا بیشر از مبلغ برآوردی

به نسبتبا مبلغ کمر از مبلغ برآوردی

قراردادهای با موضوع مشابه از حیث تامین مالی و قابل مقایسه با احداث3***
20با مبلغ معادل یا بیشر از مبلغ برآوردی

به نسبتبا مبلغ کمر از مبلغ برآوردی

* منظــور پروژه هــای فاینانــس جــاری اســت کــه عملیــات احــداث آن هــا شــامل تصفیه خانــه یــا اجــرای شــبکه های جمــع آوری و یــا 

نصــب انشــعابات فاضــالب )بــا توجــه بــه موضــوع مناقصــه( باشــد. 

تبــرصه 1- امتیــاز کامــل در بخــش شــبکه، در صورتــی تعلــق می گیــرد کــه در قســمت مشــرکین، نســبت وصــول بــه فــروش بیــش 

از 60 درصــد باشــد. در صورتی کــه ایــن نســبت کمــر از 60 درصــد باشــد، بــه تناســب درصــد وصــول درامــد از 60 درصــد، امتیــاز 

ــرد. ــق می گی تعل

تبــرصه 2- امتیــاز کامــل در بخــش تصفیــه خانــه در صورتــی کــه پــروژه از نــوع رسمایــه گــذاری )BOO، BOT ، بیــع متقابــل و ... ( 

باشــد، اعــم از اینکــه وصــول درآمــد توســط رسمایــه گــذار انجــام شــده یــا نشــده باشــد، تعلــق مــی گیــرد.
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** منظــور پروژه هایــی اســت کــه عملیــات احــداث آن هــا شــامل تصفیه خانــه یــا اجــرای شــبکه های جمــع آوری و یــا نصــب انشــعابات 

ــد. فاضالب باش

درصورتی که عملیات احداث مربوط به پروژه های آب باشد، امتیاز مربوطه در رضیب 0.7 رضب می شود.

*** منظــور پروژه هــای همــراه بــا وصــول درامــدی اســت کــه عملیــات احــداث آن هــا شــامل تصفیه خانــه یــا اجــرای خطــوط انتقــال و 

توزیــع و یــا نصــب انشــعابات آب باشــد. 

تبــرصه 1- امتیــاز کامــل در بخــش شــبکه در صورتــی تعلــق می گیــرد کــه در قســمت مشــرکین، نســبت وصــول بــه فــروش بیــش از 

60 درصــد باشــد. در صورتیکــه ایــن نســبت کمــر از 60 درصــد باشــد، بــه تناســب درصــد وصــول درامــد از 60 درصــد، امتیــاز تعلــق 

ــرد. می گی

تبــرصه 2- امتیــاز کامــل در بخــش تصفیــه خانــه در صورتــی کــه پــروژه از نــوع رسمایــه گــذاری )BOO، BOT ، بیــع متقابــل و ... ( 

باشــد، اعــم از اینکــه وصــول درآمــد توســط رسمایــه گــذار انجــام شــده یــا نشــده باشــد، تعلــق مــی گیــرد.

تبــرصه کلــی: جهــت بــروز رســانی مبالــغ پــروژه هــای انجــام شــده طــی 5 ســال گذشــته، مبالــغ احــداث بــا رضیــب تعدیــل ســالیانه 

متناظــر طــی ایــن دوره محاســبه شــده و مبنــا قــرار خواهــد گرفــت.

2- ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

در ایــن ردیــف میانگیــن امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان قبلــی در پروژه هایــی )حداکــر در 5 ســال گذشــته( کــه در فــرم شــامره 2، حائــز 

امتیــاز شــده اند مــالك تعییــن امتیــاز می باشــد.

الــف- ایــن امتیــاز بــه کارهایــی کــه مبلــغ یــا حجــم بــرآورد آنهــا بیــش از یــک ســوم مبلــغ یــا حجــم بــرآورد ایــن مناقصــه می باشــد تعلق 

خواهــد گرفت.

ب- اخــذ اطالعــات شــامل نشــانی و مقــام مطلــع در دســتگاه های کارفرمایــی ، موضــوع و مبلــغ قراردادهــا و نــام و نشــانی دســتگاه 

نظــارت در آن قراردادهــا از طریــق اســتعالم رضوری اســت.

پ- امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان کارهــای قبلــی نســبت بــه مــواردی نظیــر کیفیــت کار، کفایــت کادر فنــی و زمانبنــدی پــروژه ) مطابــق 

فــرم شــامره 2 ( تعییــن می شــود ) رضایــت کارفرمایــان در پروژه هــای مشــابه و همچنیــن مراجــع صــدور مــورد پذیــرش رشکت هــای 

مشــابه مجموعــه وزارت نیــرو اســت. ( 

ت- امتیازهــای مربــوط بــه ارزشــیابی دوره ای مراجــع معتــر، بخشــنامه شــامره 101/15158مــورخ 82/02/02 ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریــزی کشــور ) موضــوع تبــرصه بنــد 10 تصویــب نامــه شــامره48013/ت23251 مــورخ 81/12/11 هیــات وزیــران ( می توانــد 

جایگزیــن امتیــاز ارزیابــی کارفرمایــان قبلــی گردد.

هـــ- در صــورت عــدم وجــود مــوارد فوق الذکــر ) پ و ت (، ارزیابــی بــر مبنــای حســن اجــرای پروژه هــای مشــابه یــا قابــل مقایســه در 5 

ســال گذشــته کــه در جــدول ســابقه اجرایــی کار حائــز امتیــاز شــده اند، بــا اســتفاده از تاییدیــه کارفرمایــان ذیربــط مبنــی بــر حســن 
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جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

اجــرای کار بــا مبلــغ یــا حجــم بیــش از یــک ســوم بــرآورد مناقصــه ) از جملــه رضایت نامــه ، تشــویق نامه، تقدیرنامــه، تاییدیــه کارهــای 

مهندســی ارزش و .... ( بــا ذکرمبلــغ پیــامن خواهــد بــود.

جدول ) 2 ( نحوه محاسبه امتیاز حسن سابقه مناقصه گر

حداکرث امتیازرشحردیف

1
میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی برای کارهای انجام شده و قابل مقایسه در پنج سال گذشته اعالم شده در معیار 

سابقه اجرایی ) چهار پروژه ( 
100

100ارزشیابی دوره ای از سازمان برنامه و بودجه ) چهار فقره با حداقل امتیاز 85 از 100 ( 2

100حداکرث امتیاز این معیار 100 می باشد.

3- ارزیابی توان مالی مناقصه گران

ارزیابی توان مالی پیامنکاران بر اساس اطالعات حداکر پنج سال گذشته تعیین می شود.

جدول ) 3 ( نحوه محاسبه توان مالی مناقصه گر

امتیازمقداررشحردیف

100مساوی یا بیشر از مبلغ برآورد مناقصهپنجاه برابر میزان مالیات متوسط سالیانه پرداخت شده1

100مساوی یا بیشر از مبلغ برآورد مناقصههفتاد برابر بیمه تامین اجتامعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده2

100مساوی یا بیشر از مبلغ برآورد مناقصهسه برابر درآمد ناخالص سالیانه مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت3

100مساوی یا بیشر از مبلغ برآورد مناقصهپنج برابر دارایی های ثابت مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی4

100مساوی یا بیشر از مبلغ برآورد مناقصهتایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه5

الــف - حداکــر امتیــاز تــوان مالــی در صورتــی احــراز می   شــود کــه مبلــغ بــرآورد مناقصه معــادل یا کمــر از یکــی از مقادیر فوق باشــد.

ــه تناســب کاهــش  ــی ب ــاز مال ــغ مناقصــه کمــر باشــد امتی ــغ فــوق، از مبل ــن عــدد محاســبه شــده مبال ب - در صورتی کــه باالتری

می یابــد.

پ - در مــورد ردیف هــای 3 و 4، بیشــرین مبلــغ درآمــد ناخالــص ســالیانه یــا دارایــی ثابــت در یكــی از 5 ســال گذشــته مــالك امتیــاز 

دهــی می باشــد.

ت - ارائــه صورت هــای مالــی حسابرســی شــده ســال ........ توســط ســازمان حسابرســی یــا امضــا جامعــه حســابداران رســمی مطابــق 

فــرم مربوطــه بــه همــراه مســتندات جهــت رشکــت در مناقصــه الزامــی اســت. در صــورت عــدم ارائــه تــا زمــان عقــد قــرارداد، صالحیــت 

مناقصه گــر بــدون در نظــر گرفــن ســایر معیارهــای ارزیابــی کیفــی، مــردود اعــالم می گــردد.

ث – اطالعات این بخش از طریق تکمیل فرم شامره 3 ارائه گردد.
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4- ارزیابی توان تجهیزاتی

بــه پیامنــكاران در پروژه هــای شــبکه جمــع آوری فاضــالب و نصــب انشــعابات براســاس تجهیــزات و ماشــین آالت اختصــاص یافتــه 

مطابــق جــدول پیشــنهادی زیــر کــه اقــالم و ســایر مفــاد آن می توانــد بــا توجــه بــه نظــر کارفرمــا تغییــر کنــد امتیــار تعلــق خواهــد 

گرفــت.

جدول ) 4 ( نحوه محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی مناقصه گر ـ پیشنهادی

امتیازتعدادنحوه بکارگیرینوع ماشین آالتردیف

10دو دستگاهمالکیتیکامیون کمپرسی1

15یک دستگاهمالکیتیجرثقیل2

15یک دستگاهمالکیتیلودر3

5یک دستگاهمالکیتیدستگاه جوش رکتیفایر4

5یک دستگاهمالکیتیقالب فلزی 200 مر مربع5

15از هر کدام یک دستگاهمالکیتیتراکتور , خودرو وانت و سواری6

15یک دستگاهمالکیتیبیل مکانیکی7

5از هر کدام یک دستگاهمالکیتیکمپکتور8

5یک دستگاهمالکیتیتجهیزات نقشه برداری9

5در حد مورد نیازمالکیتیتجهیزات آرماتور بندی10

5یک دستگاهمالکیتیتجهیزات بن ریزی11

100جمع

الــف - در صورتی کــه ارزیابــی کیفــی پــروژه احــداث تصفیه خانــه فاضــالب مــد نظــر باشــد متناســب بــا رشایــط پــروژه جــدول تجهیزات 

می بایســت پیشــنهاد گردد.

ب - اگر نحوه بكار گیری ماشین آالت به صورت استیجاری باشد 75% امتیاز ردیف مربوطه لحاظ می گردد.

پ - ارائه اسناد و مدارك معتر برای مالكیت یا اجاره ماشین آالت الزامیست، در غیر اینصورت هیچ امتیازی تعلق منیگیرد.

ت - مدارک الزم که بایستی مطابق فرم شامره 4 تكمیل و به همراه مستندات جهت رشکت در مناقصه تهیه و ارائه شود:

- ارائه رونوشت برابر اصل سند مالكیت ماشین آالت و فاکتور تجهیزات و یا اجاره نامه الزامی است.

- در صورت نیاز و بنا به تشخیص کمیته فنی بازرگانی از تجهیزات و ماشین آالت بازدید خواهد شد.

ث - در صــورت نیــاز پــروژه بــه ماشــین آالت خــاص ، پیامنــکار نحــوه تامیــن یــا موافقت نامــه اجــاره ماشــین آالت را همــراه با اســناد معتر 

بــرای کارفرمــا ارائــه می کنــد.

5- ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی

تــوان فنــی و برنامه ریــزی بــا اســتفاده از لیســت کارکنــان کلیــدی و داشــن نظــام برنامه ریــزی و کنــرل پــروژه و تــوان ایمنــی بــه 

رشح جــدول )5( محاســبه می گــردد. امتیــاز تــوان فنــی و برنامه ریــزی، مجمــوع امتیــاز مناقصه گــران در ردیــف هــای جــدول مذکــور 

خواهــد بــود.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

جدول ) 5 ( ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی

امتیاز رشحردیف

40کفایت کارکنان کلیدی1-5

40توان برنامه ریزی و کنرل پروژه2-5

20ارزیابی توان ایمنی3-5

100جمع

کفایت کارکنان کلیدی  -1-5

 امتیاز این بخش بر اساس تحصیالت و سوابق کاری به رشح جدول )5-1( محاسبه می گردد.

جدول ) 5-1 ( نحوه محاسبه امتیاز کفایت کارکنان کلیدی مناقصه گر - پیشنهادی

بیش از 10 

سال

5 تا

 10 سال

زیر 

5 سال

تعداد 

مورد نیاز

                                                                               سوابق کاری

                تحصیالت
ردیف

10 8 6 1 کارشناس ارشد مدیریت ساخت / مدیریت پروژه / صنایع جهت کنرل پروژه 1

9 7 5 1 فوق لیسانس در رشته سازه، سازه هیدرولیکی ، آب و سایر گرایشهای آب 2

7 6 4 1 لیسانس در رشته های عمران ) آب و فاضالب ( و مکانیک 3

5 4 3 1 لیسانس در سایر رشته های فنی مرتبط 4

3 2 1 1 فوق دیپلم در سایر رشته های فنی مهندسی 5

6 5 4 1 معرفی مسئول دفر مشرکین  6

 اطالعات این بخش از طریق تکمیل فرم شامره 5 ارائه شود.

5-2-  توان برنامه ریزی و کنرتل پروژه

امتیــاز مربــوط بــه برنامه ریــزی و کنــرل پــروژه بــه رشح جــدول )5-2( و در صورتــی احــراز می شــود کــه در ســوابق 5 ســاله گذشــته 

پیامنــکار حداقــل 2 پــروژه بــدون تأخیــر غیــر مجــاز ) تــا تحویــل موقــت ( وجود داشــته باشــد.
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جدول ) 5-2 ( نحوه محاسبه امتیاز توان برنامه ریزی و کنرتل پروژه مناقصه گر ـ پیشنهادی

امتیاز رشح ردیف

40 در صورتی که دو پروژه بدون تأخیر غیر مجاز تا تحویل موقت در 5 سال گذشته وجود داشته باشد. 1

20 در صورتی که یک پروژه بدون تأخیر غیر مجاز تا تحویل موقت در 5 سال گذشته وجود داشته باشد. 2

10
در صورتی که یک پروژه با فعالیت مشابه در بخش مشرکین در 5 سال گذشته با نسبت وصول درآمد ها به فروش آنها 

به میزان بیش از 50% وجود داشته باشد.
3

الف - پروژه های قابل بررسی در این معیار می بایست جزء کارهای مشابه مندرج در معیار تجربه باشد.

ب - بــه منظــور اخــذ امتیــاز جــدول )5-2(، پیامنــکار موظــف اســت نســبت بــه ارائــه صورتجلســات رســیدگی بــه تاخیــرات نهایــی و 

تحویــل موقــت پروژه هــای اعــالم شــده در 5 ســال گذشــته و ارائــه نامــه متدیــد مجــاز قراردادهــای مذکــور اقــدام منایــد.

پ – اطالعات این بخش از طریق تکمیل فرم شامره 6 ارائه گردد.

ارزیابی توان ایمنی  -3-5

امتیــاز مربــوط بــه ارزیابــی تــوان ایمنــی بــه رشح جــدول )5-3( محاســبه می گــردد. ارائــه گواهینامــه صالحیــت انجــام کار از نظــر 

ایمنــی از وزارت کار و امــور اجتامعــی الزامــی می باشــد. درصــورت عــدم ارائــه گواهینامــه مذکــور امتیــاز ارزیابــی جهــت مناقصــه 

مذکــور اخــذ منی گــردد.

جدول ) 5-3 ( نحوه محاسبه توان ایمنی مناقصه گران پروژه های اجرایی آب و فاضالب ـ پیشنهادی

امتیازرشحآیتمردیف

1
مسئول ایمنی با حداقل 5 سال سابقه و مدرک تحصیلی حداقل 

کاردانی

HSE 20معرفی مسئول ایمنی با رشایط کامل و مستندات آموزشی

10معرفی مسئول ایمنی بدون مستندات آموزش های مربوط

2
لیست تجهیزات ایمنی برای اجرای پروژه به صورت متعارف

20تجهیزات ایمنی کامل می باشد.

10تجهیزات مورد نیاز کافی نیست ولی تجهیزات رضوری را داراست

مستندات آموزش ایمنی کارکنان و ارائه مدارک دوره3
20کارکنان متناسب با مسئولیت آموزش های رسمی گذرانده اند

10آموزش ها به صورت فردی و در محل کار انجام شده است.

تاییدیه ایمنی کار و نداشن خسارات جانی و مالی از کارفرمای قبلی4
30تاییدیه تجهیزات و نداشن هیچ نوع خسارت

10تاییدیه تجهیزات با وجود خسارت

دستورالعمل های ایمنی مرتبط با کار و عملکرد ایمنی پیامنکاران فرعی5
10منظور شدن دستورالعمل ایمنی مرتبط در قرارداد پیامنکاران فرعی

5داشن دستورالعمل ایمنی مرتبط

ــه  ــف 4 ، تاییدی ــاز ردی ــذ امتی ــرای اخ ــتندات الزم و ب ــه مس ــدول ) 5-3 ( ارائ ــای 3،2،1 و 5 ج ــاز ردیف ه ــذ امتی ــرای اخ ــف - ب ال

ــت. ــی اس ــی الزام ــان قبل کارفرمای

ب - حداقل امتیاز مورد قبول ارزیابی ایمنی جهت پذیرش مناقصه گر 40 و حداکر 100 امتیاز می باشد.

پ – مدارک مورد نیاز جهت جدول )5-3( به رشح مندرج در فرم شامره 7 می باشد.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

6- ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی 

ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی مطابق با جدول )6(  انجام می پذیرد. 

جدول ) 6 ( دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی )برای پروژه های تصفیه خانه( 

امتیاز رشحردیف

60تجربه و سابقه اجرایی 1-6

20حسن سابقه در کارهای قبلی2-6

20ساختار سازمانی3-6

100جمع

6-1- تجربه و سابقه 

امتیاز این بخش بر اساس تجربه و سابقه اجرایی به رشح جدول )6-1( محاسبه می گردد.

جدول ) 6-1 ( نحوه محاسبه امتیاز تجربه و سابقه

حداكرث امتیازامتیاز هر كارتعداد كاررشحردیف

1
مشارکت حقوقی در بخش E از پیامن های طرح و ساخت ) عضو گروه مشارکت ( جهت احداث 

تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت حجمی یا ریالی مشابه
13030

21530مطالعه و طراحی ) فاز 2 ( تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت حجمی یا ریالی مشابه2

21020نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت مشابه حجمی یا ریالی3

2510انجام مطالعات مرحله اول تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت حجمی یا ریالی مشابه4

2510انجام مطالعات پایه و طراحی در زمینه کارهای غیر مشابه ) سد، نیروگاه ... (5

100جمع كل

الــف - پــروژه مشــابه بــه پــروژه ای گفتــه می شــود کــه از نظــر عنــوان، مشــخصات کلــی، اهــداف کیفــی و کمــی ) ظرفیــت ( بــا پــروژه 

مــورد نظــر در گــزارش شــناخت عینــاً مشــابه و از نظــر مبلــغ حق الزحمــه معــادل یــا بیــش تــر از مبلــغ بــرآورد حق الزحمــه خدمــات 

مشــاوره در اســتعالم ارزیابــی کیفــی باشــد.

ب - قراردادهای ارائه شده می بایست از نوع دست اول باشند.

پ - رشکــت کننــدگان در مناقصــه بایســتی بــه منظــور کســب امتیــازات منــدرج در ایــن معیــار، اطالعــات مــورد نیــاز را بــا تکمیــل 

فرمهــای شــامره 8 و 9 بــرای هریــک از فعالیتهــا ارائــه مناینــد و بــه پیوســت آن مــدارک و مســتندات مربوطــه بــه صــورت کامــل شــامل 

کپــی قــرارداد و روکــش آخریــن صــورت وضعیــت ارائــه شــود.

ت - در صورتیکــه مشــاور ســابقه مطالعــه و طراحــی فــاز 2 و نظــارت عالیــه و کارگاهــی تصفیه خانه هــای آب را داشــته باشــد 50 درصد 

امتیــاز ردیف هــا را کســب خواهــد منــود.

ث - مــالک دریافــت امتیــاز طراحــی، اســتفاده از کارکنــان طــراح فعلــی اســت، کــه بــر اســاس لیســت بیمــه مــورد تاییــد کارکنــان 

ــه ایــن لیســت جهــت ارزیابــی ایــن معیــار الزامــی می باشــد. می باشــد و ارائ

ج - در صورتیکه متقاضی سابقه کار مشابه با ظرفیت کمر را داشته باشد به تناسب امتیاز کمری کسب می مناید.

چ - حجم ریالی ارائه شده جهت بررسی با یک نرخ تورم متوسط متناسب سازی خواهد شد.

ح - در صــورت عــدم معرفــی حداقــل یــک کار مشــابه خامتــه یافتــه در پنــج ســال گذشــته امتیــازی بــرای تجربــه کاری در نظــر گرفتــه 

ــود. منی ش
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 6-2 - حسن سابقه در کارهای قبلی

امتیاز این بخش بر اساس حسن سابقه در کارهای قبلی به رشح جدول )6-2( محاسبه می گردد.

جدول ) 6-2 ( نحوه محاسبه امتیاز حسن سابقه در كارهای قبلی

امتیازشــــــرحردیف

1
میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی برای کارهای انجام شده و قابل مقایسه در پنج سال گذشته اعالم شده 

در معیار سابقه اجرایی ) چهار پروژه ( 
100

2
100ارزشیابی دوره ای از سازمان برنامه و بودجه ) چهار فقره با حداقل امتیاز 85 از100 ( 

ارائه اطالعات حداقل پنج سال گذشته قراردادهای منعقده شامل نام و نشانی كارفرما و مقام مطلع در دستگاه های كارفرمایی، 3

موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قرارداد ) چهار پروژه ( 
50

100جمع امتیاز

الــف - متقاضیانــی كــه در طرح هایــی كــه در ســوابق اجرایــی مشــاور عنــوان گردیــد، بایــد مســتندات و مشــخصات پــروژه مطابــق 

فــرم شــامره 10 را ارائــه مناینــد. امتیــاز معیــار ردیــف ســوم در صورتــی تعلــق می گیــرد کــه امتیــازی از معیارهــای ردیــف اول یــا دوم 

اخــذ نشــده باشــد.

ساختار سازمانی  -3-6

امتیاز این بخش بر اساس ساختار سازمانی به رشح جدول )6-3( محاسبه می گردد.

جدول ) 6-3 ( نحوه محاسبه امتیاز ساختار سازمانی

امتیاز ) كل ( اطالعات مورد نیازردیف

1
کفایت کادر فنی و عنارص کلیدی از نظر دانش و تجربه ) هر مناقصه گر با داشن عوامل جداول الف مندرج در پیوست فرم شامره  ) 11 ( 

حداکر امتیاز این بند را کسب می مناید. ( ارائه مدارک تحصیلی و سوابق مثبته بیمه ای مالک امتیاز دادن می باشد.
50

20ارائه منودار سازمانی رشکت به همراه لیست اسامی و سوابق کاری مدیران مربوطه به طور کامل2

10داشن گواهینامه نظام كیفی ISO معتر در مدیریت طرح3

20داشن سوابق مهندسی ارزش4

100جمع

الــف - رشكــت كننــده در مناقصــه می بایســت اطالعــات عمومــی در خصــوص ســاختار مدیریتــی ســازمان و کارکنــان کلیــدی خــود 

را ارائــه منــوده و پیــش بینــی الزم جهــت تأمیــن نیــروی انســانی بــا صالحیــت بــرای ســمت های فنــی را مطابــق بــا نیــاز دوره اجــرا و 

در قالــب فــرم شــامره 11 انجــام دهــد. رشكــت كننــده در مناقصــه می بایســت مشــخصات كامــل افــراد در نظــر گرفتــه شــده بــرای 

ســمت های فنــی پــروژه را كــه دارای تجربیــات الزم می باشــند بــه رشح منــدرج در جدول»الــف« ارائــه منایــد. ایــن اطالعات الزم اســت 

در فــرم مربوطــه درج شــود. بدیهــی اســت در صــورت اثبــات عــدم صحــت اطالعــات ارائــه شــده صالحیــت رشكــت كننــده در مناقصــه 

رد خواهــد شــد.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

ب - ارائــه لیســت بیمــه یکســال قبــل منتهــی بــه تاریــخ اســتعالم ارزیابــی حــاوی نــام افــراد فنــی ) الــزام آور و ســایر ( و در صــورت 

بازنشســته بــودن افــراد فنــی ) الــزام آور و ســایر ( تصویــر حکــم بازنشســتگی آنــان.

ج - رشکت کننده باید سوابق مربوط به مهندسی ارزش را در قالب فرم 12 ارائه مناید.

7- ارزیابی تجربه در زمینه تامین کاال

امتیاز این بخش بر اساس حسن سابقه در کارهای قبلی به رشح جدول 7 محاسبه می گردد.

جدول ) 7 ( تجربه در زمینه تأمین كاال )برای پروژه های تصفیه خانه(

حداكرث امتیازامتیاز هر كارتعداد كارشــــــــــــــــرحردیف

3515ارزیابی مشریان قبلی و حسن شهرت1

22040تجربه در زمینه تامین تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب/ آب با ظرفیت حجمی یا ریالی مشابه 2

21020تجربه در زمینه تامین تجهیزات الكرومكانیكال سدها، نیروگاه ها، پاالیشگاه ها 3

4
استاندارد های تولید شامل ارائه اظهارنامه مناقصه گر مبنی بر پذیرش تامین اقالم پروژه از 

تولیدکنندگانی که استانداردهای مورد اشاره در اسناد را رعایت می منایند.
10ـــــــــــ

10ـــــــــــنظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت و گارانتی5

5ـــــــــــداشن منایندگی فعال رشكت های معتر 6

100جمع امتیاز

الــف - در ردیــف 2 جــدول فــوق مناقصه گــر بایــد ســابقه تامیــن کاال در قراردادهایــی نظیــر EPC یــا PC یــا P یــا BOT و مشــابه آن را 

داشــته باشــد و مســتندات مربوطــه را ارائــه منایــد. در صــورت ارائــه مســتندات بــا حجــم یــا مبلغ ریالــی کمر از مــورد مناقصــه، امتیاز 

مربوطــه بــه نســبت محاســبه و منظــور می گــردد.

ب - در صــورت داشــن منایندگــی، پیامنــكار موظــف بــه ارائــه كلیــه مســتندات الزم، نامــه تاییدیــه و مشــخصات رشكــت مــورد نظــر 

می باشــد.

پ - كپــی قراردادهــای فــروش تولیــدات و یــا كپــی اعتبــارات اســنادی ) L/C ( گشــایش شــده در طرح هــای قبلــی جهــت اخــذ امتیــاز 

رضوری می باشــد.

ت - گــروه مشــارکت ملــزم بــه ارائــه اظهارنامــه رســمی مبیــن نحــوه ضامنــت و خدمــات بعــد از فــروش محصــوالت، نصــب، راه انــدازی، 

تعمیــرات، نگهــداری و آمــوزش پرســنل می باشــد.

ث - جهت كسب امتیاز ردیف دو و پنج پر كردن فرمهای شامره 13 و 14 الزامی می باشد.

ج - امتیــاز ارزیابــی مشــریان قبلــی بــا توجه بــه مواردی نظیر کیفیــت کاال، عملکــرد در دوره بهره بــرداری، کیفیت خدمات پشــتیبانی 

و انجــام مبوقــع تعهــدات تعیین می شــود.

چ - میانگین امتیاز ارزیابی مشریان قبلی در حداکر پنج سال گذشته، مالک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.

ــا ســایر گواهینامه هــای معتــر  ــر اســاس گواهینامه هــای تضمیــن کیفیــت نظیــر رسی ISO 9000 ی ح - نظــام تضمیــن کیفیــت ب

ــا بازرســی فنــی حیــن ســاخت پیش بینــی شــود. ــه بیمه نامــه ی ــر اســاس ارائ ــا ب کیفیــت و ی
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ارزیابی توان مدیریتی  -8

 

امتیاز این بخش بر اساس حسن سابقه در کارهای قبلی به رشح جدول 8 محاسبه می گردد.

جدول ) 8 ( توان مدیریتی  برای گروه مشارکت و هر یک از اعضاء )برای پروژه های تصفیه خانه(

امتیاز ) كل ( اطالعات مورد نیازردیف

25سوابق كاری هیئت مدیره و مدیر عامل 1

10سابقه حضور در مجامع و انجمن های صنفی و علمی ) حداقل 5 مورد ( 2

20داشن واحد پشتیبانی، تداركات و حمل و نقل3

20ارائه منودار سازمانی رشكت به همراه لیست اسامی و سوابق كاری مدیران مربوطه به طور كامل4

10اخراع و نوآوری های تایید شده توسط دستگاه های اجرایی در پروژه ها ) 1 مورد ( 5

10ارائه مقاالت و سایر دستاوردهای پژوهشی، فنی و تخصصی در مجالت معتر و هامیش ها ) 2 مورد ( 6

100جمع

الــف - ســوابق کاری هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل بــه صــورت جداگانــه بــرای مشــاور و پیامنــکار بــر اســاس فــرم شــامره 15 تکمیــل 

گــردد.

ب - در صورت عدم ارائه مدرك تحصیلی و سوابق كاری معتر هیچ گونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

پ - مقــاالت، اخراعــات و نوآوری هــا بایــد تحــت عنــوان رشکــت مشــاور یــا پیامنــکار انجــام شــده باشــد و یــا شــخص ارائــه دهنــده در 

مدتــی کــه در رشکــت مشــاور یــا پیامنــکار مشــغول بــه کار بــوده مقالــه، اخراعــات و نــو آوری را ارائــه منــوده باشــد.

ت - امتیاز ردیف 2 در صورت تکمیل فرم شامره 16 و ارائه مستندات الزم کسب خواهد شد.

ث - امتیــاز ردیــف 3 بــا ارائــه منــودار ســازمانی کــه در آن واحــد تــدارکات و پشــتیبانی مشــخص شــده باشــد و همچنیــن ارائــه ســوابق 

کاری رسپرســت مربوطــه حائــز کســب امتیــاز خواهــد بود.

ج - امتیــاز ردیــف 4 در صــورت ارائــه لیســت عوامــل رشکــت جهــت ســازمان بیمــه تأمیــن اجتامعــی در ســه مــاه آخــر منتهی در اســناد 

ارزیابــی کیفــی و تکمیــل فــرم شــامره 17 می باشــد.

چ - امتیاز ردیف 5 در صورت تکمیل فرم شامره 18 و ارائه مستندات الزم کسب خواهد شد.

ح - امتیاز ردیف 6 در صورت تکمیل فرم شامره 19 و ارائه مستندات الزم کسب خواهد شد.
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

پیوست دو- فرم های ارزیابی کیفی مناقصه گران

فرم 1- جدول پیشنهادی مربوط به ارزیابی تجربه ) سابقه اجرایی ( مناقصه گر

پیامن
محل 

اجرا

مبلغ 

پیامن

) ریال ( 

درصد 

کاهش یا 

افزایش

مبلغ نهایی 

پیامن

)ریال(

تاریخ رشوع 

طبق قرارداد

تاریخ خامته 

طبق قرارداد

تاریخ تحویل 

موقت

مدت تاخیر مجاز

) روز ( 
مقام مطلع کارفرما

تلفن 

متاس

نام 

مشاور

تلفن 

متاس

درصد پیرشفت برای 

کارهای در دست اجرا

تذکــر مهــم: ارائــه تصویــر موافقتنامــه پیامن هــای منعقــده بــا مهــر برابر اصل طــرف اول قــرارداد رشکــت مذکور بــه انضــامم صورتجلســه تحویــل کارگاه، تحویل موقت 

یــا قطعــی و نیــز صورتجلســه تاخیرات بــرای ارزشــیابی رضوری می باشــد.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 2- جدول پیشنهادی ارزیابی حسن سابقه پیامن های اجرایی - » کارهای قبلی «

ردیف
موضوع 

پیامن

مبلغ پیامن

 ) ریال ( 

مدت قرارداد

مطابق پیامن

 ) ماه ( 

تاریخ رشوع و 

پایان پروژه
نام کارفرما

مقام مطلع 

کارفرما

تلفن 

متاس

نام 

مشاور

تلفن 

متاس

نوع تاییدیه صادر شده 

) تقدیرنامه-گواهینامه- تاییدیه های 

انجام مهندسی ارزش و ... ( 

مرجع 

صادر کننده

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 3- جدول پیشنهادی مربوط به ارزیابی توان مالی پیامنکاران مناقصه گران

سال .....سال ......سال ......سال ......سال ......رشحردیف

مالیات متوسط ساالنه به اداره امور اقتصادی و دارایی1

درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت2

میزان بیمه تامین اجتامعی پرداخت شده3

دارایی های ثابت رشکت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی4

تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتر به استناد گواهی پیوست5
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فرم 4- جدول پیشنهادی مربوط به ارزیابی توان تجهیزاتی

توضیحات الزمنوع مالکیتظرفیت و توانتعدادمدلکارخانه سازندهنوع ماشین آالت و تجهیزاتردیف

تذکر مهم: رونوشت برابر اصل اسناد مالکیت ) ماشین آالت و تجهیزات ( برای ماشین آالت متلیکی ضمیمه این فرم گردد.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

جداول پیشنهادی مربوط به ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی

فرم 5 - کفایت کارکنان کلیدی )مربوط به جدول )5-1( پیوست1 (

مدت سابقهسابقه کار داخلی/خارج رشکتتاریخ فراغت از تحصیل/ سابقه کاریمقطع تحصیلیمدرک تحصیلیمحل کارسمتنام و نام خانوادگیردیف

تکمیل جدول فوق با ارائه مدرک تحصیلی و سوابق کاری مستند به ازای کلیه کارکنان تیم پیشنهادی و اعضای هیئت مدیره رضوری است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 6 - توان برنامه ریزی و کنرتل پروژه )مربوط به جدول )5-2( پیوست1 (

ردیف
موضوع 

پیامن

محل اجرای 

پروژه
منطقه/ زون

تاریخ رشوع و 

تاریخ پایان پروژه 

مدت اولیه 

پیامن

) ماه ( 

مدت متدید 

پیامن

) ماه ( 

درصد پیرشفت فیزیکی 

برای کارهای 

در دست اجرا

نسبت نهایی وصول درآمدها

 به فروش در صورت پیگیری

 وصول مطالبات

مدت تاخیر 

در پروژه

دلیل تاخیر در 

تحویل پروژه

محل مهر و امضای مناقصه گر            
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

فرم 7 -  ارزیابی توان ایمنی )مربوط به جدول )5-3( پیوست1 (

رشح مدارک مورد نیازردیف

معرفی مسئول ایمنی 1

سابقه و مدرک تحصیلی2

لیست تجهیزات ایمنی برای اجرای پروژه3

ارائه مدارک مستندات آموزش ایمنی کارکنان 4

تاییدیه های ایمنی کار 5

تاییدیه های عدم خسارت مالی و جانی از کارفرمایان قبلی6

دستورالعمل های ایمنی مرتبط با کار7

محل مهر و امضای مناقصه گر          

 ) EPC جداول پیشنهادی مربوط به ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعات و طراحی ) برای طرح های

فرم 8-  مربوط به ردیف 1 و 2 جدول )6-1( پیوست1- سابقه كار اجرایی در كارهای طرح و ساخت، مطالعات پایه و طراحی 

موضوع قراردادردیف
ظرفیت حجمی تصفیه خانه

  ) m3 /d  ( 

مبلغ حق الزحمه مشاور 

) میلیون ریال ( 

مدت قرارداد 

) ماه ( 

تاریخ 

رشوع

تاریخ 

امتام

نام كارفرما/

مشری

شامره متاس کارفرما/

مشری

میزان درصد 

پیرشفت پروژه

1

2

3

4

5

6

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 9-  مربوط به ردیف 3 جدول )6-1( پیوست1- سابقه كار اجرایی در كارهای طرح و ساخت، مطالعات پایه و طراحی

موضوع قراردادردیف
ظرفیت حجمی 

   ) m3 /d  ( تصفیه خانه

مبلغ حق الزحمه نظارت 

) میلیون ریال ( 

مدت قرارداد

) ماه ( 

تاریخ 

رشوع

تاریخ 

امتام

نام كارفرما/

مشری

شامره متاس کارفرما/

مشری

میزان درصد 

پیرشفت پروژه

1

2

3

4

5

6

7

8

محل مهر و امضای مناقصه گر          
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فرم 10-  مربوط به ردیف 1 جدول )6-2( پیوست1- حسن سابقه در كارهای قبلی

موضوع قراردادردیف
مدت قرارداد 

) ماه ( 

تاریخ

 رشوع

تاریخ 

امتام

تاریخ تحویل

 موقت

دلیل تاخیر در 

تحویل پروژه

رضایت نامه یا تقدیر نامه از 

کارفرمای مربوطه

1

2

3

4

5

6

7

تذکر مهم:  ارائه کپی قرارداد ها، گواهی پیش پرداخت ) قسط اول ( و گواهی تحویل موقت الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

      فرم 11 – مربوط به  ردیف 1 جدول )6-3( پیوست1- معرفی کادر فنی و عنارص کلیدی ) مطابق جدول الف (

سابقه كاری داخل رشكتسابقه كاری خارج از رشكت سال اخذ مدرك مدرك و رشته تحصیلیسمتنام و نام خانوادگی ردیف

1

2

3

4

5

6

تذکرات مهم:

• ارائه کپی مدارک تحصیلی و سوابق کاری کارکنان الزامی است. 

• ارائه چارت سازمانی برای کسب امتیاز این معیار الزامی است. 

محل مهر و امضای مناقصه گر          

جدول )الف ( نفرات مورد نیاز در این پروژه پیوست فرم خود اظهاری شامره ) 11 (

امتیازتعدادسابقه كار  ) سال ( مدارك و رشته تحصیلیسمتردیف

15120لیسانس عمران یا مکانیکمدیر پروژه متخصص1

15115فوق لیسانس آب و فاضالب یا بهداشت محیط یا عمران با گرایش محیط زیستکارشناس فرآیند3

10110فوق لیسانس مکانیککارشناس تجهیزات مکانیکی4

10110فوق لیسانس برق گرایش قدرتکارشناس تجهیزات برق5

10115دکری یا فوق لیسانس عمرانکارشناس سازه با سابقه كار طراحی6

7110لیسانس عمرانکارشناس مره و براورد7

5110لیسانس صنایعکارشناس برنامه ریزی و کنرل پروژه8

5110لیسانس نقشه کشیکارشناس نقشه کشی9

100جمع امتیاز

محل مهر و امضای مناقصه گر          
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

 فرم 12 -  انجام برنامه مهندسی ارزش و ارایه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش در پروژه ها

مشاوردستگاه اجرایینام پروژهردیف
زمان انجام برنامه 

مهندسی ارزش 

رصفه جویی به دست امده از 

برنامه مهندسی ارزش

شامر پیشنهادهای تغییر 

پذیرفته شده

رصفه جویی به دست آمده از 

پیشنهادهای تغییر

1

2

3

4

5

6

تذکر مهم:  ارائه کپی مدارک الزامی می باشد.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

) EPC جداول پیشنهادی مربوط به ارزیابی تجربه در زمینه تامین کاال ) برای طرح های

فرم 13 – تجربه در زمینه تأمین تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب / آب )مربوط به ردیف 2 جدول )7( پیوست1(

نام مشاورنام كارفرما/مشریتاریخ امتامتاریخ رشوعمدت قرارداد  ) ماه ( مبلغ قرارداد  ) ریال ( تعدادموضوع قراردادردیف

1

2

3

4

5

6

تذکر مهم:  جهت امكان بررسی موارد فوق ارائه نشانی مشرتیان عمده، موضوع و مبلغ قرارداد و کپی قرارداد ها الزامی می باشد

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 14 – نحوه تضمین عملکرد محصوالت و گارانتی )مربوط به ردیف 5 جدول )7( پیوست1(

مدت زمان گارانتی قرارداد ) سال ( موضوع قراردادردیف

1

2

3

تذکر مهم:  ارائه کپی قراردادها و گارانتی محصول در پروژه های قبلی الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          
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) EPC جداول پیشنهادی مربوط به ارزیابی توان مدیریتی ) برای طرح های

فرم 15 -  معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل )مربوط به ردیف 1 جدول )8( پیوست1(

نام و نام خانوادگی ردیف
سمت و مسئولیت در 

كارهای اجرایی
سابقه كاری داخل رشكتسابقه كاری خارج از رشكت سال اخذ مدرك مدرك و رشته تحصیلیدرصد سهام هر عضو

1
2
3
4
5
6
7

تذکر مهم: ارائه کپی مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضا الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 16 -  سابقه حضور در مجامع و انجمن های صنفی و علمی )مربوط به ردیف 2 جدول )8( پیوست1(

تا تاریخاز تاریخ مدت عضویتكشورنام انجمن یا مجمع صنفی یا علمیردیف

1

2

3

4

5

6

7

تذکر مهم: ارائه کپی مدارک دال بر عضویت یا حضور الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 17 -  معرفی مدیران رسپرست در هر بخش معرفی شده در منودارسازمانی رشكت )مربوط به ردیف 4 جدول )8( پیوست1(

نام و نام خانوادگی ردیف
سمت و مسئولیت 

در كارهای اجرایی
سابقه كاری داخل رشكتسابقه كاری خارج از رشكت سال اخذ مدرك مدرك و رشته تحصیلیدرصد سهام هر عضو

1

2

3

4

5

6

7

8

تذکر مهم: ارائه کپی مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضا الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

فرم 18 - نوآوری های تایید شده توسط دستگاه های اجرایی در پروژه ها )مربوط به ردیف 5 جدول )8( پیوست1(

رشح نوآوریمشاوردستگاه اجرایینام پروژهردیف

1

2

3

4

5

6

7

تذکر مهم: ارائه کپی مدارک الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر          

فرم 19-  ارایه مقاالت و سایر دستاوردهای علمی و پژوهشی)مربوط به ردیف 6 جدول )8( پیوست1(

نام مجله یا هامیشكشورزمان ارائهنوع دستاورد علمیردیف

1

2

3

4

5

6

7

تذکر مهم: ارائه کپی مدارک الزامی است.

محل مهر و امضای مناقصه گر           
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پیوست سه- پرسشنامه اطالعاتی متقاضیان

بسمه تعالی

رشکت آب و فاضالب ...........

نام رشکت:

کد پستی:نشانی پستی:

شامره منابر:شامره تلفن: 

نشانی اینرنتی:

زمینه اصلی فعالیت:

تاریخ ثبت:شامره ثبت: 

رئیس هیأت مدیره 
نام و نام خانوادگی:

سابقه کار در این قسمت:

مدرک و رشته تحصیلی: 

سال اخذ مدرک:

مدیر عامل 
نام و نام خانوادگی:

سابقه کار در این قسمت:

مدرک و رشته تحصیلی:

سال اخذ مدرک:

اعضای هیأت مدیره 

نام و نام خانوادگی:

سابقه کار در این قسمت:

مدرک و رشته تحصیلی:

سال اخذ مدرک:

نام و نام خانوادگی:

سابقه کار در این قسمت:

مدرک و رشته تحصیلی:

سال اخذ مدرک:

نام و نام خانوادگی:

سابقه کار در این قسمت:

مدرک و رشته تحصیلی:

سال اخذ مدرک:

آخرین دارندگان امضای مجاز 
نام:

سمت:

نام:

سمت:

نام:

سمت:

رشته تایید صالحیت شده از سازمان برنامه و بودجه

گواهی صالحیت ایمنی وزارت کار و امور اجتامعی 

صحت مندرجات 

بدینوســیله صحــت مندرجــات ایــن پرسشــنامه را بــا امضــاء و مهــر متامــی صفحــات آن اعــالم می منایــد. در ضمــن تاکیــد می گــردد 

کــه تکمیــل و امضــای ایــن اســناد ارزیابــی هیچگونــه حقــی بــرای ایــن مناقصه گــر در مــورد دعــوت بــه مناقصــه و یــا انعقــاد قــرارداد از 

طــرف آن رشکــت محــرم ) مناقصه گــزار ( ایجــاد نخواهــد منــود. چنانچــه تغییراتــی در مــورد مطالــب منــدرج در ایــن اســناد ارزیابــی 

صــورت پذیــرد ، مراتــب بــه صــورت کتبــی بــه آن رشکــت اطــالع داده خواهــد شــد.

نام و نام خانوادگی:         

سمت:         

مهر و امضاء:         

تاریخ:         
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

پیوست چهار: منونه مصوبه تبرصه 3 اخذ شده از شورای اسالمی شهرها

مــاده واحــده: رشکــت آب و فاضــالب ....... مجــاز اســت در اجــرای تبــرصه 3 مــاده واحــده قانــون ایجــاد تســهیالت بــرای توســعه 

طرح هــای فاضــالب و بازســازی شــبکه های آب شــهری از ســال ....... مبالــغ زیــر را در قالــب مشــارکت مردمــی از کلیــه مشــرکین 

و متقاضیــان انشــعاب جدیــد )در قســمت تقاضــای انشــعاب و افزایــش ظرفیــت( در ســه بخــش زیــر اخــذ و بــا افزایــش ســاالنه ..... 

درصــدی آن تــا پایــان ســال ....... نســبت بــه کلیــه مشــرکین )بــه ازای هــر لیر مــرصف آب( و افزایــش ...... درصدی ســاالنه نســبت 

بــه متقاضیــان انشــعابات جدیــد )در قســمت تقاضــای انشــعاب و افزایــش ظرفیــت( پروژه هــای مــورد نظــر خویــش را پــس از تاییــد 

شــورای اســالمی شــهر ...... اجــرا منایــد.

الــف( مبالــغ منــدرج در جــدول زیــر بــه ازای هــر واحــد خانگــی در ســال ....... در زمــان خریــد انشــعاب و یــا تصحیــح قــرارداد اخــذ 

گــردد: 

سهم تبرصه 3 فاضالب )ریال(سهم تبرصه 3 آب )ریال(حوزه درآمدی شهرداری

حوزه های ... و ... درآمدی

حوزه های ... و ... درآمدی

ب( در کاربــری غیــر خانگــی بــه ازای هــر مرمکعــب ظرفیــت قــراردادی مبلــغ .................... ریــال بابــت تبــرصه 3 بخــش آب و 

................... ریــال بابــت تبــرصه 3 بخــش فاضــالب در زمــان خریــد انشــعاب و بــا تصحیــح قــرارداد دریافــت گــردد.

ج( بــه ازای مــرصف هــر لیــر آب مشــرکین خانگــی در قبــوض آب ماهیانــه بابــت تبــرصه 3 مبالغــی بــه رشح جــدول ذیــل )ممهــور 

شــده بــه مهــر شــورا( دریافــت گــردد. درخصــوص کاربــری اقامتــی بــه ازای هــر لیــر آب مرصفــی و ............. ریــال و بــرای ســایر 

کاربری هــا )غیرخانگــی و اقامتــی و تبــرصه یــازده( ....... ریــال بــه ازای هــر لیــر آب مرصفــی دریافــت گــردد.

د( انشــعابات غیــر خانگــی باظرفیــت قــراردادی ..... مرمکعــب و باالتــر در مــاه و همچنیــن واحدهــای مســکونی باالتــر از ..... 

ســقف، مجموعه هــای مســکونی بیــش از ..... واحــد و برج هــا و ســاختامن های دارای امکانــات رفاهــی آبــی نظیــر اســتخر، ســونا، 

جکــوزی و ... کــه تامیــن آب و ارائــه خدمــات دفــع فاضــالب بــه آن هــا نیــاز بــه محاســبات فنــی جداگانــه دارد بــرآورد فنــی هزینه هــای 

مربوطــه در هیئــت مدیــره رشکــت آب و فاضــالب ..... بــه نحــوی کــه حداقــل آن از ... برابــر تعرفه«الــف« و »ب« ایــن مصوبــه کمــر و 

حداکــر از .... برابــر آن بیشــر نشــود، محاســبه و در زمــان اخــذ انشــعابات یــا درخواســت افزایــش ظرفیــت )نســبت بــه ظرفیــت مــازاد 

درخواســت شــده( مبلــغ محاســبه شــده اخــذ گــردد.

درصد مرصف هر طبقه از کل مرصفدرصد مشرکین هر طبقه از کل مشرکینمبلغ تبرصه 3 به ازای هر لیر )ریال(طبقات مرصف در یک ماه )لیر(

تا 5000 لیر

تا 10000 لیر

تا 15000 لیر

تا 20000 لیر

تا 25000 لیر

تا 30000 لیر

تا 35000 لیر

تا 40000 لیر

باالتر از 40000 لیر
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 با سپاس از زحامت افراد ذیل که در تهیه این نرشیه همکاری منودند، همکاران به ترتیب حروف الفبا:

 بابک امیررسداری• 

بهمن بهروزی• 

فرح بهشتی فر• 

محسن رسو میلی• 

علیرضا عباد • 

علی محمد عالیی• 

سید حمید رضا کشفی• 

فریبا گلریزان• 

یونس مظاهری• 
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راهنامی تهیه گزارش فنی – مالی،  آگهی فراخوان و اسناد ارزیابی کیفی  تکمیل/ توسعه سامانه های 

جمع آوری و تصفیه فاضالب با مشارکت ذینفعان  )فاینانس جاری(

موضوع: تـاریخ:    




