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 1فرم شماره                                                                                        ذارانگسرمايه صالحیتستعالم ارزيابي ا

 قانون 2، ماده قانون برنامه ششم توسعه كشور 73ماده مطابق در نظر دارد، ...............................شركت آب و فاضالب 
و بهره برداری و  ............طرح فاضالب به منظور احداث  ،9731ت های آب و فاضالب مصوب سال تشکیل شرك

برای دوره زماني محدود و  تصفیه شده اين شهرپساب بخشي از  واگذاریعقد قرارداد نسبت به  ،طرحنگهداری تاسیسات 
 گذاران متقاضي اقدام نمايد.ط ذيل، به سرمايهبا انجام فرايند مزايده و با شراي و با كاربری مشخص معین

 

  :استعالم وضوع م .9

با جمعیت تحت پوشش  طرح فاضالب ................... تامین مالي و احداثجهت  انذارگسرمايهو انتخاب ارزيابي كیفي 
دوره بهره برداری تجاری؛ نفر؛ مديريت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و اورهال كلیه تاسیسات در طول  ..............

طرح  پساب بخشي ازواگذاری ، در ازای تا محل مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه انتقال پساب از خروجي تصفیه خانه
  .ذيرپسرمايههای طبق مشخصات فني، استانداردهای ملي و خواسته فاضالب اين شهر

 

 گذاران :حدود کار سرمايهمشخصات و  .2

، (میلیمتر .......تا  ......كیلومتر در اقطار  ...........سات جمع آوری فاضالب ) به طول حدود احداث تاسیتامین مالي و  -
متر و  ..........لیتر در ثانیه و خط انتقال تا تصفیه خانه به طول حدود  ......واحد ايستگاه پمپاژ به ظرفیت  .....احداث 
احداث ..... مدول تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت متوسط .......  ،میلیمتر، اجرای انشعابات مورد نیاز .......به قطر 

  مترمکعب در شبانه روز.

ماه پس  .....برای وضعیت موجود محدوده طرح در طي  شبکه جمع آوری فاضالب در ابتدای قرارداد: يک توضیح}
سعه شهر احداث خواهد شد. به مرور براساس تو شبکه جمع آوری احداث شود و مابقي از تاريخ قطعیت قرارداد بايد

 {.صورت خواهد گرفت ماه پس از تاريخ قطعیت قرارداد .....طي احداث خطوط انتقال و ايستگاه پمپاژ در 
}توضیح دو: احداث ... مدول تصفیه خانه فاضالب، بايد مطابق برنامه زمان بندی و متناسب با فاضالب جمع 

رف مدت .... ماه بايد احداث و راه اندازی شود و مدول.... در سال آوری شده صورت پذيرد. براين اساس مدول ... ظ
 .... بهره برداری تجاری بايد ظرف مدت ... ماه توسط سرمايه گذار احداث و وارد مدار بهره برداری گردد.{

 به عهده سرمايه گذار مي باشد. اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث پروژه -

 به عهده سرمايه گذار مي باشد. تا محل های مصرف مورد نظر تحويل محلاز احداث تاسیسات انتقال پساب  -

) حداكثر طول زمان  پسابتاسیسات در دوره واگذاری  و اورهال تعمیر و نگهداری حفاظت، برداری، راهبری،بهره -

 سال مي باشد( .....دوره واگذاری 

ساب، به منظور توسعه و تکمیل ساير طرح تامین سرمايه مازاد متناسب با حجم پساب درخواستي و دوره واگذاری پ -

 زمان بندی تامین اين سرمايه مازاد در اسناد درج شده است. های فاضالب به عهده سرمايه گذار مي باشد.

قابل  محلهای تعیین شده در اسناد،مترمکعب در شبانه روز بوده كه در  ........حداكثر حجم واگذاری پساب برابر  -

 مي باشد. تحويل به سرمايه گذار 

 پساب به عهده سرمايه گذار مي باشد.و نصب تجهیزات اندازه گیری میزان فاضالب  -

 رعايت كلیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه در دوره احداث و بهره برداری الزامي مي باشد. -
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 ساير موارد الزامي برحسب نیاز درج شود. -
 

  محل اجرای کار:  .7

 مي باشد. موقعیت و شرايط آن در گزارش شناخت درج شده است. .........................ده جرای پروژه محدومحل ا
 موعدها و زمان های کلیدی: .4

  ماه .....برابر  ،تاسیسات برای وضع موجود محدوده طرح احداثدوره 

  عشروو  ...... از احداثپس  سال ....حداكثر  درخواست سرمايه گذاراندوره واگذاری استفاده از پساب: مطابق 
 برداری تجاری دوره بهره

   دوره زماني تامین سرمايه مازاد، براساس پیشنهاد سرمايه گذاران و حداكثر طي ... قسط و ظرف مدت .... مااه
 از تاريخ نفوذ قرارداد مي باشد.

 

 ........................و فاضالب  شركت آب :پذيرسرمايه .5

توان مالي متناظر با میازان سارمايه گاذاری پاروژه را دارا باشاند و       لتي كهاشخاص حقوقي غیر دو :گذارسرمايه .3

سرمايه گذار مطابق شرايط ذكار شاده در اساناد     شرايط و برنامه استفاده از پساب آنها به تائید سرمايه پذير برسد.

 حاضر، مي تواند كارگزار پساب و يا مصرف كننده پساب باشد. 

روزنامه های .........در تاريخ با عنايت به فراخوان عمومي انجام شده در  ابي کیفي:زمان و محل دريافت اسناد ارزي

 امور قراردادهایدفتر از .........................  روزپايان وقت اداری  تا...................... تاريخ از  ارزيابي كیفياسناد  ،............

  باشد.ميدريافت قابل  .....................، شركت آب و فاضالب .................................: به آدرس ........آب و فاضالب شركت 
 

 باه پیوسات ايان اساتعالم    ی ارزيابي كیفاي و امتیااز آنهاا    ها: جداول مربوط به معیارنحوه تکمیل جداول ارزيابي .3

اقادام ززم را معماول    مربوطاه  دات جهت دريافت امتیازنسبت به ارائه مستن، بايستمي ذارانگسرمايهباشد كه مي

ارائه مادار  و   .در جداول مربوطه ذكر گرديده است ،به هر يک از معیارها يند. روش محاسبه امتیازهای مربوطنما

 ط به هر يک از معیارها ضروری است.مستندات ززم برای تعیین امتیازهای مربو

دوره واگاذاری  طول و پساب عالم حجم پساب مورد نیاز، برنامه استفاده از گذاران موظف به اسرمايه :مهم توضیح

 باشند. ميدر مرحله ارزيابي كیفي پساب 
 

 داوطلب شركت در ارزيابي بايد اسناد و (:ذيرپسرمايهمحل و زمان و نحوه تحويل اسناد ارزيابي کیفي )نشاني  .8

مورخ  .................روز  ..../....ساعت تنظیم و حداكثر تا مدار  خواسته شده را در پاكت سربسته ز  و مهر شده، 

تسلیم نمايد. بر روی  ....................................... به آدرس:...........شركت آب و فاضالب  دبیرخانه به 9711/..../....

رسید حاوی  دريافتمهلت مقرر با  بايد برگه پاياني اسناد ارزيابي كیفي تکمیل و چسبانده شود و در يادشدهپاكت 

 ساعت و تاريخ وصول، تسلیم گردد.
 

درصاد   36 ،جهت دعوت به ارائه پیشنهاد فناي و ماالي مزاياده   حداقل امتیاز قابل قبول  حداقل امتیاز قابل قبول: .1

 باشد.مي امتیاز كل
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عالم و اسناد ارزيابي كیفاي و كلیاه مادار  و    است، از جمله اين ارزيابيتمام اسناد  مهر و امضای اسناد و مدارک:  .96

ی گذارسرمايهی هاشركت مجاز به مهر و امضای مجاز صاحبان امضایبايد  ذارگسرمايهمستندات ارائه شده توسط 

رسیده باشد. مدار  فاقد مهر و امضا و مدار  ارائه شده بدون ارائه مستندات ززم پذيرفته نخواهد  گذارسرمايهيا 

 شد.

  : کیفيانجام ارزيابي نحوه  .99

در ايان مرحلاه ماورد    اسناد حاضر توان مالي، مديريتي، اجرايي و بهره برداری متقاضایان  براساس شرايط ذكر شده در 

ارزيابي قرار مي گیرد كه شرايط آن در ادامه توضیح داده شده است. در صورتیکه سرمايه گذاران متقاضي حائز شارايط  

فاده از پساب آنها نیز مورد تايید سرمايه پذير مطابق ضوابط وزارت نیرو باشد، از اين سرمايه درج شده باشند و برنامه است

متقاضیان به روش ارزيابي كیفي  تهیه و ارسال پیشنهاد مالي دعوت بعمل خواهد آمد.شركت در مزايده و گذاران جهت 

در ازای هر معیاار، امتیاازی    هر متقاضي ر صد درصد مي باشد وباشد. در اين روش مجموع ضريب وزني معیاوزني مي

، معادل مجموع حاصلضرب امتیاز كسب شده برای هر معیار وزني ب مي كند. امتیاز كل هر متقاضيبین صفر تا صد كس

 مربوط مي باشد.

موظف است مدار  ذيل را به همراه بقیه مستندات ارزيابي در  ذارگسرمايه مدارک مورد نیاز جهت ارزيابي شکلي: .92

آخرين روزنامه رسمي مبني بار دارنادگان امضااهای مجااز معتبار در زماان       -9 ارزيابي كیفي ارائه دهد: یاتهكپا

فرم شماره -4 و پدران آنها تصوير كارت ملي و شناسنامه دارندگان امضای مجاز -7 اساسنامه -2ا تهبازگشايي پاك

استفاده از شركت های صاحب صالحیت هارنامه ( اظ2فرم شماره )-5 ذارانگسرمايه صالحیت( استعالم ارزيابي 9)

( اظهارنامه امکان تامین منابع مالي 4فرم شماره ) -3 ( اظهارنامه توان اجرای كار7فرم شماره ) -3در اجرای پروژه 

تصاوير گاواهي برابار باا اصال صاالحیت ايمناي         -1 ( اطالعات كلي و حقوقي شاركت 5فرم شماره ) -8 پروژه

 پیوست خواسته شده مدار  -96پیمانکاران 
 

 ،گیردمي قرار ذارانگسرمايهكه جهت تکمیل اسناد ارزيابي در اختیار  صالحیتارزيابي اطالعات عمومي موضوع  .97

 باشد:به شرح زير مي

 گزارش شناخت طرح  -
 ضريب وزني معیارها معیارهای ارزيابي و -

 ذار درخصوص استفاده از پسابگسرمايهطرح و برنامه پیشنهادی  -
 

خاوردگي  ارزيابي بايد از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم اسناد .94

نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدار  ارزيابي يا ارائه مدار  مشروط و مبهم، آن اساناد  

 مردود است. 

( كلیاه اعضاا   9) نامه تهیه گاردد كاه در آن  يک موافقت به صورت مشاركت، بايد ذارانگسرمايهدر صورت حضور  .95

( پیشنهاد 7( هیچ محدوديتي در رابطه با تعداد شركا وجود نخواهد داشت، )2مشتركاً و منفرداً مسئول خواهند بود، )

مسئول  اعضا به عنواناز  ( يکي4. )آور باشدبه لحاظ قانوني الزام اعضابرای تمامي  كهبايد به نحوی به امضا برسد 
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ات دساتور هاا و دريافات   اعضای مشاركت مجاز به پذيرش مسئولیتو نماينده معرفي خواهد شد تا از طرف ديگر 

منجر به عادم پاذيرش    نامه مشاركت( میزان مشاركت هريک از شركا مشخص گردد. عدم ارائه موافقت5باشد و )

پس از تايید صالحیت، منوط باه تايیاد كتباي    خواهد شد. هرگونه تغییر در ساختار يا تشکیالت مشاركت  پیشنهاد

خواهد بود. چنانچه در نتیجه تغییر ساختار، مشاركت جديد از معیارهای ارزيابي كیفي مندرج در اساناد   ذيرپسرمايه

امتیاز ، مشاركت ای خودداری كند. جهت احراز صالحیتتواند از صدور چنین تايیديهمي ذيرپسرمايهبرخوردار نباشد، 

 .ها تعیین خواهد شدركت به صورت مجموع وزني امتیاز هريک از شركا و براساس میزان سهم آنكل مشا

و  ی مشااركت سارمايه گاذاری   گذار موظف است موافقت نامه مشاركت بین اعضاا گروه مشاركت سرمايه تبصره :
اعضای تعهدآور آن ، همکار تنظیم و با مهر و امضای كلیه  های موافقت نامه همکاری بین سرمايه گذار و شركت

 مدار  وی ناقص و ارزيابي كیفي نخواهد شد.ضمیمه اسناد ارزيابي صالحیت حاضر قرار دهد، در غیر اينصورت 
 

 گذار بايد شرايط زير را دارا باشد:اسناد حاضر، سرمايه 3و  95مواد عالوه بر شرايط  .93
  های مشابه شامل:برداری پروژهو بهرهامکان تامین سرمايه مورد نیاز و داشتن سابقه مديريتي، اجرايي 

برداری عالوه بر ارائه مستندات ززم، بايد حداقل شرايط زير را دارا در بخش سابقه مديريتي، اجرايي و بهره -

 باشد:

  از سازمان برنامه و بودجه كشور آب در رشتهپیمانکاری   ......دارا بودن رتبه 

  از شركت مهندسي آب و فاضالب كشور تاسیسات ..............برداری  در بهرهپیمانکاری  ......دارا بودن رتبه 

  در رشته تاسیسات آب و فاضالب  ........معرفي يک مشاور همکار دارای رتبه 

   درصد امتیاز مربوطه در جدول شماره يک 46كسب حداقل 

 نمايد. را اخذدر جدول شماره يک درصد امتیاز مربوطه  36در بخش توان مالي بايد حداقل  -

  و برنامه و میزان پساب درخواستي خود درصد امتیاز را كسب نموده  36درمجموع معیارها بايد سرمايه گذار، حداقل

 را اعالم نموده باشد.

باشند و پیشنهادهايي كه به ترتیب خواسته شده ارائه موظف به رعايت موارد زير در ارائه پیشنهاد مي ذارانگسرمايه .93

 قرار نخواهند گرفت:نشود، مورد بررسي 

باياد مادار  خاود را باه      ،كنناد شركت مي صالحیتفرايند ارزيابي ي كه به صورت مشاركت در ذارانگسرمايه -

 ارائه نمايند و از ارسال مدار  جداگانه برای هر يک از اعضا خودداری نمايند. صورت يک مجموعه كامل 

گاذاری و مشاخص   طابق شماره همان رديف شاماره ها بايد ممدار  و مستندات مربوط به هر رديف در جدول -

 .شود

لاذا  ، نیاز ماي باشاد    ذارگا سارمايه شناسايي شرايط درخواساتي   حاضر، صالحیتهدف از ارزيابي اينکه با توجه به  .98

، میزان پسابدرخواست ، طول دوره پسابجهت استفاده از  ذار موظف به اعالم طرح و برنامه اجرايي خودگسرمايه

 باشد. مي به شرح جداول مندرج در اسناد حاضر پساب درخواستي
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درصورت ارايه اسناد و اطالعات  23/92/13ها مورخ  53283/ ت 935666مطابق مصوبه هیات وزيران به شماره  .91

 خالف واقع از سوی متقاضیان، با آنها برخورد خواهد گرديد.

 92بناد ج مااده    ياي نامه اجرا نيیآ 8ف ماده به بند ال 97در خصوص الحاق جزء  رانيوز ئتیبا استناد به مصوبه ه  .26

 يمنا يا تیصاالح  ناماه یبرابر اصل گواه يكپ ايگان  ملزم به ارائه اصل شركت كنند هیمناقصات، كل یقانون برگزار

 باشند. ي(ميفیك يابيپاكات )ارز ييبازگشا حلهمعتبر در مر يصادره از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماع

 گار مزاياده ساه   ،مزايدهبرای دعوت به  در مرحله اول فراخوان اجد شرايط )فهرست كوتاه(و متقاضیانحداقل تعداد  .29

قابل قبول مندرج در اسناد را كسب ننمايند، برای  و شرايط حداقل امتیاز متقاضي،باشد. در صورتي كه تعداد سه مي

دعاوت   مزاياده ائز شرايط باشند، باه  كه حمتقاضي شود و در ارزيابي دوم، حداقل دو يکبار فرايند ارزيابي تجديد مي

اختیار دارد حاداقل   مزايدهتر شدن شوند. ززم به توضیح است در ارزيابي دوم، كمیته فني بازرگاني جهت رقابتيمي

 در بار  مزايدهتری را جهت دعوت به بیش متقاضیانای كاهش دهد كه امتیاز قابل قبول مندرج در اسناد را به گونه

ه علیرغم انجام شرايط فوق، تنها يک متقاضي حائز شرايط باشد، از وی جهت شركت در مزاياده    در صورتیک بگیرد.

 ( دعوت بعمل مي آيد.مطابق ضوابط مربوطه)

قارارداد   نساخ  ریا تکث ناه يو هز سرمايه پاذير ازنتشار به عهده  ریكث یدر روزنامه ها يچاپ هر دو نوبت آگه نهيهز .22

 باشد. يبرعهده برنده م

 

 :ذيرپسرمايه

 ...........شركت آب و فاضالب 
................ 

 رئیس هیئت مديره و مديرعامل

 :ذارگسرمايه                        
 ذارگسرمايهمحل مهر و امضای تعهد آور 

 اريخ:ت
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 ترتیب ارائه اسناد

 

 ا تهيي پاكآگهي آخرين تغییرات دارندگان امضای مجاز معتبر در زمان بازگشا (9

  ( اطالعات كلي و حقوقي شركت5فرم شماره ) (2

 اساسنامه  (7

 تصوير شناسه ملي شركت (4

 تصوير گواهي ثبت نام مؤديان مالیاتي (5

 و پدران آنها تصوير شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز (3

 ذارانگسرمايه صالحیت( استعالم ارزيابي 9فرم شماره ) (3

 تفاده از شركت های صاحب صالحیت در انجام پروژهاسنامه ( اظهار2فرم شماره ) (8

 ( اظهارنامه توان اجرای كار7فرم شماره ) (1

 ( اظهار نامه امکان تامین منابع مالي پروژه4فرم شماره ) (96

 تصوير گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه) برای كارهای اجرايي ( (99

آوری فاضالب از شركت مهندسي آب و فاضالب تصوير گواهینامه صالحیت بهره برداری شبکه های جمع  (92

 كشور

 گواهي امضای مجاز از دفاتر اسناد رسمي كشور  (97

 

مشاركت اعضای  تمام) بايست نسبت به مهر و امضای تمامي مدار  و مستندات اقدام نمايدمي ذارگسرمايه تبصره :

 .(امضا نمايند مدار  مربوط به شركت خود راو اعضای همکار فقط  نمودهگذار بايد كلیه مدار  را مهر و امضا سرمايه
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 پروژه  گزارش شناخت
 :  طرح عنوان -1

و تکمیل طرح فاضالب  تامین مالي و احداثدر ازای  ............پساب تولیدی طرح فاضالب از واگذاری استفاده 
، تعمیر و نگهداری و اورهال كلیه تاسیسات نفر؛ مديريت، بهره برداری .............با جمعیت تحت پوشش  .................

طبق تا محل مصرف و اخذ مجوزهای مربوطه،  محل تحويلدر طول دوره بهره برداری تجاری؛ انتقال پساب از 
  .پذيرهای سرمايهمشخصات فني، استانداردهای ملي و خواسته

 

 اهداف پروژه :  -2

ل حدود ........... كیلومتر در اقطار ...... تا ....... میلیمتر(، احداث تاسیسات جمع آوری فاضالب ) به طوتامین مالي و  -

احداث ..... واحد ايستگاه پمپاژ به ظرفیت ...... لیتر در ثانیه و خط انتقال تا تصفیه خانه به طول حدود .......... متر و 

ه فاضالب به ظرفیت متوسط ....... به قطر ....... میلیمتر، اجرای انشعابات مورد نیاز، احداث ..... مدول تصفیه خان

 مترمکعب در شبانه روز. 

}توضیح يک: شبکه جمع آوری فاضالب در ابتدای قرارداد برای وضعیت موجود محدوده طرح در طي ..... ماه پس  -

از تاريخ قطعیت قرارداد بايد احداث شود و مابقي شبکه جمع آوری به مرور براساس توسعه شهر احداث خواهد شد. 

 اث خطوط انتقال و ايستگاه پمپاژ در طي ..... ماه پس از تاريخ قطعیت قرارداد صورت خواهد گرفت.{احد

}توضیح دو: احداث ... مدول تصفیه خانه فاضالب، بايد مطابق برنامه زمان بندی و متناسب با فاضالب جمع  -

و راه اندازی شود و مدول.... در سال آوری شده صورت پذيرد. براين اساس مدول ... ظرف مدت .... ماه بايد احداث 

 .... بهره برداری تجاری بايد ظرف مدت ... ماه توسط سرمايه گذار احداث و وارد مدار بهره برداری گردد.{

 به عهده سرمايه گذار مي باشد. اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث پروژه -

 به عهده سرمايه گذار مي باشد. نظر تا محل های مصرف مورداز محل تحويل احداث تاسیسات انتقال پساب  -

) حداكثر طول زمان  پسابتاسیسات در دوره واگذاری  و اورهال برداری، راهبری، حفاظت، تعمیر و نگهداریبهره -

 دوره واگذاری ..... سال مي باشد(

ساير طرح  تامین سرمايه مازاد متناسب با حجم پساب درخواستي و دوره واگذاری پساب، به منظور توسعه و تکمیل -

 های فاضالب به عهده سرمايه گذار مي باشد. زمان بندی تامین اين سرمايه مازاد در اسناد درج شده است.

حداكثر حجم واگذاری پساب برابر ........ مترمکعب در شبانه روز بوده كه در محلهای تعیین شده در اسناد، قابل  -

 تحويل به سرمايه گذار مي باشد. 

 ه گیری میزان فاضالب و پساب به عهده سرمايه گذار مي باشد.نصب تجهیزات انداز -

 رعايت كلیه بخشنامه ها، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه در دوره احداث و بهره برداری الزامي مي باشد. -

 .انتقال تاسیسات احداث شده در پايان دوره بهره برداری تجاری به سرمايه پذير -

 رج شود.ساير موارد الزامي برحسب نیاز د -
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 موقعیت جغرافیايي طرح: -5

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

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

 

 : ات کلي طرحمشخص -4

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

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

 

 برآورد حجم فاضالب  -4-1

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

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

 

 تولیدامکان استفاده از پساب و استانداردهای  -4-2

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

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

 

 (.......................کت آب و فاضالب تعهدات سرمايه پذير ) شر -3 

 همکاری جهت اخذ مجوزهای ززم  -الف

 محل تعیین شدهتامین میزان پساب تعهد شده در  -ب

 ساير موارد برحسب نیاز درج شود. -ج
 

 تعهدات سرمايه گذار: -3

 اجرای كامل حدود كار تعريف شده -الف

 تامین سرمايه مازاد  -ب

 ی و اورهال كلیه تاسیساتبهره برداری، نگهدار –ج 

 انجام خدمات خواسته شده در طول دوره بهره برداری تجاری ) از جمله خدمات مشتركین و ....( -د

 ساير موارد اصلي برحسب نیاز درج شود -ه

 

 پساب به سرمايه گذار:فاضالب به سرمايه پذير و تحويل محل تحويل  -7

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

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

 

 دستورالعملها و استانداردهای اجرايي : ،روشها -8

مطابق ضوابط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت نیرو، شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، شركت آب و فاضالب 

 كه در اسناد درج گرديده است. .................
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  وطراحي و توان مالي سرمايه گذار  بهره برداریيب وزني تعیین توان اجرا، مديريت، اجدول ضر- (1جدول شماره )

 ضريب وزني امتیاز شرح ارزيابيمعیار  رديف

1 

 ي،اجرايتوان 

بهره مديريت، 

و  برداری

 مهندسي

 53 و تکمیل طرح() احداث  توان اجرايي-1-1

41 

 8 (طرح)طراحي و نظارت بر احداث  مهندسيطراحي و توان -1-2

 51 لوله، متعلقات و تجهیزات و...(  کاال ) توان تامین-1-5

 12 ) پروژه های مشابه( توان بهره برداری و راهبری-1-4

 11 معیارهای ارزيابي بهداشتي ، ايمني و زيست محیطي -1-3

 3 داشتن نظام تضمین کیفیت احداث، بهره برداری و مهندسي -1-6

2 
توان مالي 

 گذارسرمايه

 .....سال گذشته به مبلغ بیش از  11داشتن سابقه تامین مالي پروژه طي  -2-1

 } براورد اولیه احداث پروژه{ میلیارد ريال
51 

61 

  يالمیلیارد ر ....میزان سرمايه ثبت شده شرکت بیش از  -2-2

 درصد هزينه احداث پروژه{ 11} حداقل 
3 

2-5- 
ز 

ي ا
يک

ل 
داق

 ح
ط

راي
ش

ن 
شت

دا

ل
قاب

ی م
ها

ار
عی

م
 

 ....بیش از  وجوه نقد يا اسناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگي باال

 درصد برآورد هزينه احداث پروژه{ 51} حداقل    میلیارد ريال

63 

يا موسسات مالي و  تائید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک ها

 } براورد اولیه احداث پروژه{ میلیارد ريال .....بیش از اعتباری معتبر 

در  مطابق اسناد حسابرسي شدهخالص سالیانه ناباالترين درآمد 

  میلیارد ريال ....بیش از  سال گذشته 11يکي از 

 درصد برآورد هزينه احداث پروژه{  51} حداقل 

میلیارد  ....بیش از  های ثابت ) منقول و غیر منقول (ارزش دارايي 

 درصد برآورد هزينه احداث پروژه{ 21} حداقل  ريال

 111 جمع

 

جزئیات و روش محاسبه امتیاز در هر يک از معیارهای فوق به شرح جداول زير اعالم گرديده است. سرمايه گذار بايد  -

 درصد امتیاز كل را اخذ نمايد.  36و در مجموع حداقل  2تیاز رديف درصد ام 36درصد امتیاز رديف يک و  46حداقل 

ديفهای فوق در گروههای مشاركت براساس سهم هر يک از اعضا در انجام وظايف تعیین شده در موافقت نامه امتیاز ر -

 مشاركت آنها، مبنای انجام بررسي و ارزيابي خواهد بود. 

ن به عنوان همکار معرفي شده باشند ) عضو گروه مشاركت نباشند(، امتیاز تبصره: در صورتي كه پیمانکاران يا مشاوري

  در محاسبه امتیاز متقاضي لحاظ خواهد شد.درصد  36آنها در بخش های مختلف معادل 
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 توان اجرايي، مديريت، بهره برداری و مهندسي -1

 توان اجرايي  -1-1

 يه گذارمعیارهای ارزيابي توان اجرايي سرما -(2)جدول شماره 

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

 76 6-966 تجربه كاری در رشته و زمینه مورد نظر  9

 96 6-966 حسن سابقه در كارهای قبلي  2

 25 6-966 توان مالي 7

 25 6-966 توان تجهیزاتي  4

 96 6-966 توان فني و برنامه ريزی  5
 111 جمع

سال گذشته بین  96پروژه مشابه طي  2دار  و مستندات ارائه شده مربوط به حداقل امتیاز تجربه كاری بر اساس م -

 تعلق خواهد گرفت. 966تا  6

سال گذشته كارفرمايان و مواردی نظیر  دهبرای تعیین امتیاز حسن سابقه در كارهای قبلي، اخذ اطالعات حداكثر  -

نگین امتیاز ارزيابي كارفرمايان مال  تعیین امتیاز ياد كیفیت كار، كفايت كادر فني و رعايت زمان بندی پروژه و میا

 خواهد بود. 966تا  6شده بین 

سال گذشته مال  محاسبه خواهد بود. حداكثر امتیاز  دهبرای تعیین امتیاز توان مالي پیمانکار، اطالعات حداكثر  -

 باشد:احداث پروژه هزينه  توان مالي در صورتي احراز مي شود كه حداقل يکي از مقادير زير بیش از برآورد

 پنجاه برابر مالیات متوسط سازنه يا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعي قطعي يا علي احساب پرداخت شده  -9

 سه برابر درآمد ناخالص سازنه ، مستند به صورت وضعیتهای قطعي يا موقت  -2

 دارايیها يا دفاتر قانوني  پنج برابر دارايیهای ثابت، مستند به اظهار نامه مالیاتي يا گواهي بیمه -7

 هزينه احداث پروژهتائید اعتبار از سوی بانک يا موسسات مالي و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع  -4

كمتر باشد امتیاز به تناسب  احداث پروژه*در صورتي كه بازترين عدد محاسبه شده رديفهای فوق از مبلغ برآوردی 

 كاهش مي يابد.       

وان تجهیزاتي پیمانکاران با توجه به ماهیت كار و ماشین آزت و تجهیزات مورد نیاز در استعالم نحوه امتیاز ت -

 ارائه گرديده است. ادامهارزيابي تعیین مي شود. لیست ماشین آزت مورد نیاز در 

 ارزيابي توان فني و برنامه ريزی پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهای زير انجام مي شود: -

 كنان كلیدی، كه لیست نفرات به همراه تخصص و سابقه هر يک در جداول بخش چهارم ارائه گرديده كفايت كار

 است.

  )توان برنامه ريزی و كنترل پروژه كه در صورت ارائه سوابق حداقل دو پروژه بدون تاخیر غیر مجاز )تا تحويل موقت
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 سال گذشته، امتیاز مربوطه تعلق مي گیرد. دهطي 

 توان مهندسي  -1-2

 معیار های ارزيابي توان مهندسي سرمايه گذار ) يا مشاور همکار سرمايه گذار ( – (7)ول شماره جد

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

9 
احداث نظارت بر طراحي و تجربه )سوابق كاری مرتبط با 
 (  و ايستگاه پمپاژ شبکه های فاضالب

966-6 56 

 95 6-966  رمايان در كارهای قبلي(حسن سابقه )ارزيابي رضايت كارف 2

 75 6-966 ساختار سازماني و كفايت كاركنان كلیدی  7

 966 جمع

در خصوص تعیین امتیاز رديف يک جدول فوق )تجربه كاری( اطالعات قراردادهای ارائه شده بايد صرفا مربوط به  -

رائه شده باشد و ارائه شرح خدمات سال گذشته باشد، اطالعات قراردادی به صورت كامل، شفاف و خوانا ا 96

 قرارداد الزامي مي باشد.

در خصوص تعیین امتیاز رديف دو جدول فوق ) حسن سابقه( ارائه گواهي حسن سابقه از كارفرمايان قبلي شامل  -

 كیفیت كار انجام شده، كفايت كادر فني و رعايت زمان بندی پروژه الزامي است. 

كلیدی، مدار   افراد تجارب و سوابق شركت، سازماني ل فوق نموداروددر خصوص تعیین امتیاز رديف سه ج -

 تحصیلي به همراه لیست بیمه كاركنان الزامي است.

 

 کاالتوان تامین  -1-5

 سرمايه گذار كاز معیارهای ارزيابي توان تامین -(4)جدول شماره 

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

 25 6-966 توان مالي 9
 95 6-966 ي مشتريان قبلي و حسن سابقه در كارهای قبليارزياب 2

 26 6-966 تضمین كیفیت خدمات و محصوزت و نظام تضمین كیفیت و گارانتي 7

 95 6-966 ظرفیت تولید 4

 25 6-966 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر)سابقه كار( 5

 ندارد               دارد استانداردهای تولید ) الزامي است ( 3

 966 جمع

در خصوص تعیین امتیاز رديف يک جدول فوق )توان مالي( تامین كننده بايد مستندات مربوط به يکي از موارد زير  -

سال گذشته( كه دارای بیشترين مقدار است را ارائه نمايد و در صورتیکه بازترين عدد محاسبه شاده   96)مربوط به 

 اشد امتیاز مالي به تناسب كاهش مي يابد:بدر پروژه  كازین مبالغ فوق كمتر از مبلغ سهم تام
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  باشد.كاز يکصد برابر میزان مالیات متوسط سالیانه پرداخت شده مساوی يا بیشتر از مبلغ سهم تامین 
  باشد. كازبیست و پنج درصد فروش آخرين سال تولید مساوی يا بیشتر از مبلغ سهم تامین 
 باشد. كازركت مساوی يا بیشتر از مبلغ سهم تامین های ثابت شده درصد دارايي 

از كازی ماورد   قبلي مشتريان ارزيابي در خصوص تعیین امتیاز رديف دو جدول فوق )ارزيابي مشتريان قبلي( امتیاز -

 بموقاع  انجاام  و پشاتیباني  خادمات  كیفیت برداری، بهره دوره در عملکرد كاز، كیفیت نظیر مواردی به نظر باتوجه

يااد   امتیااز  تعیین مال  گذشته سال پنج حداكثر در قبلي مشتريان ارزيابي امتیاز میانگین. مي گردد تعیین اتتعهد

 .بود شده خواهد

يا  ISO9000در خصوص تعیین امتیاز رديف سه جدول فوق )نظام تضمین كیفیت( بر اساس گواهینامه های سری  -

زت و گارانتي، نحوه تامین خدمات پس از فروش )وارانتي(، ساير گواهینامه های معتبر كیفیت، نحوه تضمین محصو

 چگونگي بسته بندی و حمل و نقل، چگونگي نصب و آ نگهداری و تعمیرات تعیین مي شود. 

در خصوص تعیین امتیاز رديف چهار جدول فوق )ظرفیت تولید( ضمن ارائه پروانه ها يا مجوزهای تولید، تولید كننده  -

ماده بکار داشته باشند، تائید ظرفیت تولید آماده بکار از طريق فرمول زير قابل محاسبه مي بايستي ظرفیت تولید آ

 باشد:

 ظرفیت تولید عملي( –ظرفیت تولید آماده = )میزان تعهد شده برای قراردادهای در دست اجرا                   

زمینه مورد نظر( با استفاده از اطالعات در خصوص تعیین امتیاز رديف پنجم جدول فوق )داشتن تجربه و دانش در  -

سال گذشته مال   96قراردادهای مشابه انجام يافته محاسبه خواهد شد. مجموع تولیدات با مشخصات مشابه طي 

 محاسبه خواهد بود.

تولیدی عبارت است  لولهدرخصوص مواد اولیه، خط تولید و  قبول مورد استانداردهایدر خصوص معیار رديف ششم  -

 از:

   ( ISIRIاستاندارد های ملي ايران )             

 ( ISO 9001-2018)  در فرايند تولید ISO استاندارد های

 عدم احراز شرايط فوق موجب رد پیشنهاد متقاضي خواهد شد. 
 

 توان راهبری و بهره برداری  -1-4

 معیارهای توان راهبری و بهره برداری سرمايه گذار -5جدول شماره 

 ضريب معیار ز هر معیارامتیا شرح رديف

 76 6-966 تجربه كاری در رشته و زمینه مورد نظر  9

 96 6-966 حسن سابقه در كارهای قبلي  2

 25 6-966 توان مالي  7

 25 6-966 توان تجهیزاتي  4

 96 6-966  توان فني و برنامه ريزی 5

 966 جمع
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سال گذشته  96پروژه مشابه طي  2ه، مربوط به حداقل امتیاز تجربه كاری بر اساس مدار  و مستندات ارائه شد -

 تعلق خواهد گرفت. 966تا  6بین 

سال گذشته كارفرمايان و مواردی نظیر  دهبرای تعیین امتیاز حسن سابقه در كارهای قبلي، اخذ اطالعات حداكثر  -

خواهد  966تا  6از ياد شده بین كیفیت كار، كفايت كادر فني و میانگین امتیاز ارزيابي كارفرمايان مال  تعیین امتی

 بود.

سال گذشته مال  محاسبه خواهد بود. حداكثر امتیاز  دهبرای تعیین امتیاز توان مالي پیمانکار، اطالعات حداكثر  -

 سال پروژه 5بهره برداری توان مالي در صورتي احراز مي شود كه حداقل يکي از مقادير زير بیش از برآورد هزينه 

 ارد ريال(  باشد:میلی 925)معادل 

  پنجاه برابر مالیات متوسط سازنه يا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعي قطعي يا علي احساب پرداخت شده 

  سه برابر درآمد ناخالص سازنه ، مستند به صورت وضعیتهای قطعي يا موقت 

 ا يا دفاتر قانوني پنج برابر دارايیهای ثابت، مستند به اظهار نامه مالیاتي يا گواهي بیمه دارايیه 

  مزايدهتائید اعتبار از سوی بانک يا موسسات مالي و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع  

*در صورتي كه بازترين عدد محاسبه شده رديفهای فوق از مبلغ برآوردی بخش اجرايي كمتر باشد امتیاز به تناسب 

 كاهش مي يابد.       

رداران با توجه به ماهیت كار و ماشین آزت و تجهیزات مورد نیاز در استعالم نحوه امتیاز توان تجهیزاتي بهره ب -

 ارائه گرديده است. 94جدول شماره مورد نیاز در و تجهیزات ماشین آزت حداقل ارزيابي تعیین مي شود. لیست 

برای پروژه فوق و پیمانکاران، چارت سازماني پیشنهادی بهره بردار و برنامه ريزی جهت تعیین امتیاز توان فني  -

كفايت كاركنان كلیدی با ارائه لیست نفرات به همراه تخصص، سابقه، مدر  تحصیلي و لیست بیمه پرسنل قابل 

 محاسبه مي باشد.

 

 معیارهای ارزيابي بهداشتي ، ايمني و زيست محیطي  -1-3

 گذار هيسرما ارزيابي، ايمني و زيست محیطي یارهایمع -3جدول شماره 

 ضريب معیار ز هر معیارامتیا شـرح رديف

 96 6-966 ..(و .  OHSAS18001 ،ISO14001گواهینامه های مديريتي ) 9

 96 6-966 با توجه به ريسکهای موجود HSE PLANمیزان جامعیت  2

 96 6-966 و مدر  تحصیلي وی HSEمسئول  7

 HSE 966-6 96روشهای اجرايي مرتبط با  4

 96 6-966 پروژه بررسي نتايج ارزيابي اولیه ريسک 5

 96 6-966 مستندات آموزش ايمني عمومي كاركنان پروژه 3

 96 6-966 مستندات آموزش ايمني تخصصي كاركنان پروژه 3
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 96 6-966 پروژه HSEچک لیست های نظارتي دوره ای برای ارزيابي وضعیت  8

 96 6-966 پیمانکار در سه سال گذشته HSE بررسي سوابق  1

 96 6-966 آزت و تجهیزات مورد نیاز پروژه و گواهي سالمت آنها لیست ماشین 96

 966 جمع

  

 توضیح : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          را كسب نمايند تا در مرحله ارزيابي كیفي تايید                                                                                  HSEامتیاز معیار  %56شركت كنندگان میبايست  -9
 .صالحیت گردند

در اين مرحله جهت اخذ  مزايدهخود را متناسب با فعالیت و موضوع  HSE PLAN شركت كنندگان میبايست -2
 تايید صالحیت ارائه نمايند.

 جهت كسب امتیاز ززم رديف های فوق ارائه مستندات ززم الزامي مي باشد. -7

 الزامي مي باشد. HSE PLANپروژه در  HSE، ارائه روش های اجرايي مرتبط با 4جهت كسب امتیاز رديف  -4

 

  نظام تضمین کیفیتمعیارهای  -1-6

 گذار هيسرمانظام تضمین كیفیت  یارهایمع -3جدول شماره 

 ضريب معیار امتیاز هر معیار شـرح رديف

 46 6-966 نظام تضمین كیفیت دوره احداث  9

 46 6-966 نظام تضمین كیفیت دوره بهره برداری  2

 26 6-966 هندسي نظام تضمین كیفیت طراحي و م 7

 
 توضیح : 

 در خصوص هر يک از موارد فوق الزامي است. به تفکیکجهت اخذ امتیاز اين بخش، ارائه اسناد مثبته  
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 توان مالي -2

 گردد :در اين بخش توان مالي سرمايه گذار مطابق جدول زير ارزيابي مي   -92جدول شماره 

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

9 
سال گذشته به مبلغ بیش  96داشتن سابقه تامین مالي پروژه طي 

 میلیارد ريال   ......از 
966-6 76 

 5 6-966 میلیارد ريال  .......میزان سرمايه ثبت شده شركت بیش از  2

7 
 .......وجوه نقد يا اسناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگي باز بیش از 

 میلیارد ريال
966-6 

35 
4 

د اعتبار غیر مشروز بانکها يا موسسات مالي و اعتباری معتبر تائی
 میلیارد ريال    ......بیش از 

966-6 

5 
بازترين درآمد ناخالص سالیانه مطابق اسناد حسابرسي شده در 

 میلیارد ريال  .....سال گذشته بیش از  دهيکي از 
966-6 

3 
 .......از ارزش دارايي های ثابت )منقول و غیر منقول( بیش 

 میلیارد ريال 
966-6 

 111 جمع

 

حداكثر امتیاز رديف يک جدول فوق زماني تعلق میگیرد كه سرمايه گذار اسناد مثبته در خصوص تامین مالي پروژه  -
میلیارد ريال ارائه نمايد. در صورت ارائه مدار  با مبالغ كمتر  ......سال گذشته به مبلغ تجمعي حداقل  96ها طي 
 به تناسب تعلق خواهد گرفت. امتیاز

حداكثر امتیاز رديف دو جدول فوق زماني تعلق مي گیرد كه مستندات ثبتي افزايش سرمايه شركت به مبلغ حداقل  -
میلیارد ريال ارائه گردد. در صورت ارائه مدار  با مبالغ سرمايه ثبت شده كمتر امتیاز به تناسب تعلق خواهد  ......
 گرفت.

جدول فوق حداكثر امتیاز اين بخش تعلق خواهد گرفت. جهت  3تا  7ار  مثبته يکي از رديفهای در صورت ارائه مد -
 96سال گذشته به همراه اظهار نامه های مالیاتي  96امکان بررسي موارد فوق ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده 

اری ارائه نسخه اصل يا برابر با سال گذشته الزامي است. در خصوص تائید اعتبار بانکها يا موسسات مالي و اعتب
 اصل تائیديه مربوط به سال جاری الزامي است. 

 :توضیح

 در مشاركتشان نسبت به هاآن مالي توان باشند، نموده مشاركت گذاریسرمايه بخش در شركت چند كهدرصورتي 
 .گرددمي لحاظ فوق امتیاز محاسبه در شده(ارائه نامهموافقت )بر اساس پروژه

گذاری به يک موسسه مالي معتبر تعلاق  درصد سهام گروه مشاركت و يا هولدينگ سرمايه 46چنانچه حداقل  :تبصره
   نمايد.حداقل امتیاز قابل قبول را اخذ مي "گذارتوان مالي سرمايه"گذار از بند داشته باشد، گروه سرمايه
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 (2فرم شماره )                     جام پروژهمشاور جهت انپیمانکار / اظهار نامه توان اجرای کار شرکت های 

 

.................. اينجانب/اينجانبان ............................................. دارنده امضای مجاز شركت مشاور/پیمانکار .......................

.. با امضای اين فرم اعالم مي دارد با آگاهي كامل از حدود كار پروژه دارای رتبه ......... در رشته ......................................

 / مشاركت .......................................را دارا مي باشد و آمادگي همکاری با شركت كارحاضر، توان، سابقه و ظرفیت انجام 

  رد.................................... به عنوان سرمايه گذار طرح را دا

 

 نام و نام خانوادگي :

 مهر و امضای تعهد آور تاريخ، 

 

 

 

 

 

 } اين فرم بايد توسط شركتهای پیمانکار و مشاور به صورت مجزا تکمیل و ارائه شود{
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 (5فرم شماره )   کاال تامین اظهارنامه توان 

 

......................................... با امضای اين  .... دارنده امضای مجاز شركتاينجانب/اينجانبان .........................................

دارا مورد نیاز پروژه تامین كازی فرم اعالم مي دارد با آگاهي كامل از حدود كار پروژه حاضر، توان، سابقه و ظرفیت 

  ارد.را درا در دوره زماني مندرج در اسناد  كازتامین مي باشد و آمادگي 

 

 نام و نام خانوادگي :

 مهر و امضای تعهد آور تاريخ، 
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 (4فرم شماره )                             کیفيارزيابي اظهار نامه دارا بودن امکان تامین منابع مالي پروژه موضوع 

 

....................................... دارنادگان امضاای   محل درج نام و نام خانوادگي( .....................................) اينجانب /اينجانبان

اگهي آخرين مطابق  ی در شركت ................................................هاشركت ................................... با سمت/ سمت مجاز

باشم مي دارا حاضر راپروژه ان تامین منابع مالي نمايم كه امکمي فوق الذكر تعهد ارزيابي كیفيتغییرات معتبر در زمان 

باشاد و انجاام پاروژه را مناوط باه      مي و كلیه عواقب و مسئولیت اين تايیديه به عهده دارنده امضای مجاز اين شركت

و دريافت يا عدم دريافت تسهیالت با شرايط ذكر شاده در پیشانهاد ايان     شرايط تامین مالي مورد نظر خود نمي نمايم

هیچگونه تعهدی در تامین مالي پروژه  ذيرپسرمايهنمايم كه مي تايید .ت خللي در اجرای پروژه ايجاد نخواهد نمودشرك

 ذار قارار گا سرمايهدر اختیار برداری تجاری را در طول دوره بهره فاضالبطرح  پساباز استفاده  واگذاری نداشته و تنها

 دهد.مي

 

 مجاز  نام و نام خانوادگي دارندگان امضای

 محل مهر و امضای شر كت
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 (3فرم شماره )                                                                                            اطالعات کلي و حقوقي شرکت

 

  .....................ل ثبت: ......مح .......................................................................: نام شركت

 ................... : تي............................... كدپس: اقتصادی شركت كد

 ....................................: شناسه ملي شركت تاريخ ثبت: ............................... شماره ثبت: ...............................

شماره تلفن تماس با پیش  ................................ رداخت شده:پسرمايه ايه ثبت شده: ................................................سرم

 .................... شماره

 ..................................................................................................... طبق اساسنامه(:)موضوع فعالیت شركت 

 نشاني قانوني شركت : .............................................................................

 .............................: شماره همراه .................................. شماره نمابر:

 ................................................................................................................. :ی مجاز شركتدارندگان امضاو سمت نام 

 

 مشخصات اعضای هیات مديره و ساير سهامداران: 

 سمت رديف
 نام و

 نام خانوادگي

 مدرک و

 رشته تحصیلي

 تاريخ

اخذ مدرک 

 تحصیلي

تاريخ ورود 

 کتبه شر

درصد 

 سهام

نمونه امضا 

 تعهد آور

       مدير عامل 1

       ريیس هیات مديره 2

       نايب ريیس هیات مديره 5

       ت مديرهاعضو هی 4

       ت مديرهاعضو هی 3

 

 ذار به صورت مجزا بايد تکمیل و ارائه شود.گسرمايهتوضیح : اين فرم برای هر عضو مشاركت يا همکار 
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 (6فرم شماره )     ونه فرم گواهي تصديق امضا صاحبان امضا مجازنم
 

 از صاحبان امضا مجاز تهیه و در دفاتر اسناد رسمي گواهي گردد. برای هر يکمقتضي است فرمي مطابق فرم زير 

 
 

 .ها نيز الزامي مي باشدصاحبان امضاي مجاز و پدران آن و شناسنامه ارائه كپي كارت ملي توضيح:

 

 

 دفتر اسناد رسمي شماره............... تهران

 ...........ت نمونه امضا اينجانب:......................................... فرزند:......................... به شماره شناسنامه:............خواهشمند اس
 گواهي فرمائید.......................آب و فاضالب و كد ملي..................................... را جهت ارائه به شركت 

 ..............................................................س:...........................................................................................................................آدر
 تلفن:.........................................

 
 ا:.......................................................فقط صحت امضا خانم/آق

 فرزند:............................... 
 به شماره شناسنامه:.......................... و كد ملي:..................................  

 رسیده است كه تحت شماره:................................................ به ثبت
 نمايان است، گواهي مي گردد.)×( و با عالمت  
 

 )×(نمونه امضا: 



 ...................شرکت آب و فاضالب : پذيرسرمايه
 در مزايده کیفيبي سناد ارزياا

 "(BUY BACK) به روش بیع متقابل ........................................ پساب در پروژه احداث و بهره برداری طرح فاضالب واگذاری "

 

 53از  22 

 ذارگسرمايه: مشخصات و شرايط پیشنهادی  7فرم شماره 
 

ذار موظف است حداقل اطالعات مشروحه زير را درخصوص طرح و برنامه اجرايي پیشنهادی خود ارائه نمايد. گسرمايه

د، اين اطالعات مبنای انجام در صورتي كه حائز حداقل امتیاز درج شده در اين اسناد و ساير شرايط اعالم شده گرد

 قرار خواهد گرفت.  و دعوت به مزايدهمذاكره 

 واحد شرح رديف
شرايط پیشنهادی 

 ذيرپسرمايه
 ذارگسرمايهشرايط پیشنهادی 

 لیتر در ثانیه میزان پساب درخواستي 1
مطابق شرايط درج شده در 

 اسناد
 

 -- محل استفاده پساب 2
 عت ياصن

 کشت و صنعت
 

  ......حداکثر  سال  رخواست پسابدوره د 5

4 
میزان سرمايه مازاد جهت توسعه 

 و تکمیل ساير طرح های فاضالب
-- 

متناسب با میزان و دوره 

درخواست پساب مطابق مدل 

 مالي محاسبه خواهد شد.

 

 

 .فوق مي باشدمستندات مربوط به هر يک از شرايط پیشنهادی  به ارائهذار موظف گسرمايه:  9تذكر

 : در صورت عدم تکمیل جدول فوق امکان بررسي شرايط و صالحیت سرمايه گذار وجود نخواهد داشت. 2كر تذ

براساس شرايط پیشنهادی فوق، سرمايه پذير در زمان دعوت به مزايده و تنظیم اسناد مربوطه، با لحاظ نمودن :  7تذكر 

لذا شرايط پیشنهادی سرمايه گذار در مرحله حاضر  شرايط كلیه متقاضیان، شرايط واگذاری پساب را تعیین مي نمايد،

 الزام يا محدوديتي در تعیین شرايط مندرج در اسناد مزايده ايجاد نخواهد نمود.

جدول فوق ( را اعالم نمايد و فقط  4: سرمايه گذار در مرحله ارزيابي حاضر نبايد میزان سرمايه مازاد ) رديف  4تذكر 

پذير را تايید نمايد. بديهي است شرايط تنظیم و ارائه مدل مالي سرمايه گذار در اسناد  بايد شرايط اعالم شده سرمايه

 مزايده ذكر خواهد گرديد.

 

 نام و نام خانوادگي دارندگان امضای مجاز 

 ذارگسرمايهتعهد آور محل مهر و امضای 
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 : تعهد نامه تايید صحت اسناد و مدارک واطالعات ارسالي 8شماره فرم 

از و نوسیله اينجانبان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنادگان امضااء مجا   بدي

دارنادگان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اينجانباان  و  گاذار شركت سرمايه تعهدآور

گرديم كه كلیه اطالعات فارم هاای   امضاء مجاز شركت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعالم و متعهد مي

، فناي ماالي،    هاای اييهای موجود در خصاوص توانا  پیوست در كمال صحت و درستي و بر اساس مستندات و واقعیت

 به شركت تنظیم و تائید شده است.  و غیره متعلق تجهیزاتي، مديريتي

 

 صاحبان امضاء مجاز شركت                                 

 امضاء مهر و          نام و نام خانوادگي                     – 9

 

 امضاء مهر  و              نام و نام خانوادگي                   - 2
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 گروه مشارکتموافقت نامه اعضای 

تشاکیل شاده باشاد ززم     سرمايه گذارانها و ای از شركتدر مواردی كه متقاضي به جای يک شركت از مجموعه

  گردد ارائه و تنظیم  است آمده ادامه در كه مشاركت مطابق فرمتي كه  گروه اعضای نامه موافقتاست 

 د(نمونه فرمت موافقت نامه اعضای گروه مشارکت )جهت درج در اسنا

باه منظاور    "كه از اين پس سرمايه پذير نامیده مي شاود، در نظار دارد    ..............شركت آب و فاضالب  نظر به اينکه

در ازای تخصیص بخشي از پساب تصفیه شده به منظور كاربری معاین و باا    و تکمیل طرح فاضالب ............... احداث

به شاركتهای واجاد شارايط     زايدهرا از طريق م " روش بیع متقابلحجم مشخص برای دوره زماني محدود و معین به 

های زير آمادگي خود را برای مشاركت در پروژه مذكور اعالم ماي نمايناد، اعضاای گاروه     واگذار نمايد، از اينرو شركت

 مشاركت :

 و رهبر مشاركت................ به عنوان عضو شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............ -

 و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................

ه شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............................ به عنوان عضو مشاركت و با  -

 آقا/ خانم .............. شماره ملي............................ نمايندگي

ه شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............................ به عنوان عضو مشاركت و با  -

 ......نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي......................

در اين موافقتنامه اعضای مشاركت فوق اگر به صورت انفرادی مطرح شوند طرف و يا عضاو و اگار باه صاورت جماع      

 مطرح شوند، طرفین و يا اعضا نامیده مي شود .      

 موضوع موافقتنامه  -1ماده 

تهیه و ارائه مدل ماالي و  موضوع موافقتنامه عبارت است از مشاركت و همکاری تضامني اعضای فوق با يکديگر برای 

، انجاام كامال پاروژه     مزاياده ، و نیز در صورت برنده شادن در  مزايدهپیشنهاد فني، بازرگاني، مالي و حقوقي در مرحله 

در ازای تخصیص بخشي از پساب به روش بیع متقابل  طرح فاضالب ..............بهره برداری  تامین منابع مالي، احداث و

كلیه اعضای مشاركت در قبال سرمايه پذير مشتركا، منفردا و متضامنا مسائول  . (Joint venture)به صورت مشاركت 

 مي باشند.

 مدت موافقتنامه -2ماده 

 : اين موافقتنامه از تاريخ امضا توسط اعضا نافذ و آغاز مي شود و در شرايط زير خاتمه مي يابد

 .نگردد ايدهمزمشاركت و همکاری اعضا منجر به برنده شدن در  -2-9

 و يا پیمان را لغو نمايد.  مزايدهسرمايه پذير،  -2-2
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، زمان خاتمه اين موافقتنامه متناسب با مدت پیمان و قوانین حاكم بر آن خواهد مزايدهدر صورت برنده شدن در  -2-7

 بود. در اين صورت اعضا منفرداً حق تصمیم به خاتمه اين موافقتنامه را نخواهند داشت .

 حق السهم هر يک از اعضا -5ماده 

 :  سهام اعضا مشاركت در اجرای كلیه تعهدات موضوع موافقتنامه به قرار زير تسهیم شده است

 الف ا شركت ..............................................    ............ % 

 ..... % ب ا شركت ................................................    .......

 ج ا شركت .................................................    ............ %

نسبت به ارائه موافقات ناماه محضاری     مزايدهاعضای مشاركت متعهد مي گردند در صورت برنده شدن در  :1تبصره 

 اقدام نمايند. 

های خود به اشخاص ثالث بدون رضايت تمام هیچ يک از اعضای مشاركت حق واگذاری سهام و مسئولیت  :2تبصره 

 شريک ها و سرمايه پذير را ندارد.

 مسئولیت و تعهدات هر يک از اعضا  -4ماده 

  مزايدهمرحله تشريفات  –الف 

از طرف گروه مشاركت توضیحات ارائاه   فرايند ارجاع كار مزايده}درخصوص نحوه ارائه ضمانتنامه شركت در  توضیح:

 گردد{

 جاز قرارداد دوره م  -ب 

 }درخصوص نحوه ارائه ضمانتنامه دوره پیشبرد و انجام تعهدات طرف گروه مشاركت توضیحات ارائه گردد{ توضیح:

و اباال  قارارداد، قبال از تااريخ      مزاياده اعضای گروه مشاركت متعهد مي گردند در صورت برنده شادن در   :1تبصره 

 كلیه مسئولیتهای گروه مشاركت به اين شركت اقدام نمايند. قطعیت پروژه نسبت به ثبت شركت پروژه و انتقال

مقرر گرديد از شركت مهندسي مشاور ...................... دارای رتبه ......... در تخصص تاسیسات آب و فاضالب  :2تبصره 

جرای پروژه استفاده به عنوان مشاور همکار در تهیه پیشنهاد و در دوره احداث جهت كنترل و نظارت بر حسن و كیفیت ا

 شود.

 قانون موافقتنامه و حکمیت  -3ماده 

اين موافقتنامه از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمي ايران مي باشد. در صورت بروز حوادث قهری و ياا هار گوناه    

اختالف میان اعضای مشاركت درخصوص اجرای اين موافقت نامه، آقا/ خاانم/ انجمن/جامعاه/ نظاام صانفي/ تشاکل      
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ضا با ای .................................................................. به عنوان داور اعالم نظر خواهد كرد. در صورت عدم توافق اعحرفه

 نظر داور موضوع از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل و فصل خواهد شد.

 نسخ موافقتنامه -6ماده 

تبصره و در ......... صفحه تهیه و تنظیم، مهر و امضا و مبادله گرديده  4ماده و  3شامل  اين موافقتنامه در ............ نسخه

 و هر نسخه حکم و اعتبار واحد را دارد . 

نام عضو 

 مشارکت
 شرکت ...................... شرکت ................... شرکت ............

هنام امضا کنند  

 سمت

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

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

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

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

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

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

    مهر و امضا

هنام امضا کنند  

 سمت

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

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

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

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

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

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

ر و امضامه     

 

 ............شركت مهندس مشاور همکار : .................................................. نام، سمت و امضای مجاز ...........................
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 در دوره احداثپروژه  مورد نیازماشین آزت  حداقل لیست تجهیزات و- 97جدول شماره 

 آالتنام ماشین رديف
 تعداد

 استیجاری مالکیت

   بیل مکانیکي چرخ زنجیری 9

   بیل مکانیکي چرخ زستیکي 2

   اتو میکسر 7

   تن 25يا  26جرثقیل  4

   كمپرسي 5

   كامیونت، خاور، وانت 3

   لودر، میني لودر )باب كت( 3

   غلطک 8

   تراكتور با تريلر 1

   ماشین سواری 96

   پمپ آبتانکر با  99

   قالب فلزی بتن و متعلقات آن 92

   غلطک دستي، ويبراتور يا كمپکتور 97

   تجهیزات نقشه برداری 94

   ديزل ژنراتور  95

   دستگاه جوش، برش و خم آرماتور 93
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 اری بهره برددر دوره پروژه  مورد نیازماشین آزت  حداقل لیست تجهیزات و- 94جدول شماره 

 آالتنام ماشین رديف
حداقل تعداد 

 مورد نیاز 

 تعداد

 استیجاری مالکیت

   9 واتر جت  9

   9 پمپ خود مکش  2

   9 فنر لوله باز كن  7

   9  (در اقطار مختلف)توپي  4

   سری  5 لوازم ايمني فردی  5

   SH2  ،CH4 2گاز دتکتور  3

   9 پمپ سمپاش  3

   9 موتور برق 8

   9 پمپ دمنده يا مکنده هوا  1
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 لیست افراد کلیدی منظور شده متقاضي در ارزيابي: -13جدول شماره 

 سمت رديف
و تخصص حداقل 

 سابقه 

نام نام 

 خانوادگي

مدرک و رشته 

 تحصیلي

 سابقه کار

 )سال(

سابقه کار 

 درشرکت
 امتیاز

1 
 مدير پروژه

 )هماهنگ کننده( 

 –عمران شناس كار
سال  95حداقل مکانیک 

 سابقه
    16 

 مسئول مهندسي 2

 -عمران كارشناس ارشد 
 96برق حداقل  -مکانیک 

 سال سابقه
    11 

5 
مدير بازرگاني )مهندس 

 خريد(

 –بازرگاني كارشناس ارشد 
سال  96حداقل  صنايع 

 سابقه
    8 

 مدير اجرا 4
حداقل عمران كارشناس 
 سال سابقه 96

    15 

 مسئول دفتر فني 3

 –عمران كارشناس ارشد 
سال  3حداقل  مکانیک

 سابقه

    8 

6 
مسئول برنامه ريزی و کنترل 

 پروژه

 –صنايع كارشناس ارشد 
سال  3حداقل عمران 

 سابقه

    7 

 برداریمدير بهره 7
برق  –مکانیک كارشناس 
 سال سابقه 3حداقل 

    15 

 مدير مالي  8

 –ی حسابداركارشناس 
سال  5حداقل حسابرسي 

  سابقه
    7 

9 
ساير کارشناسان برحسب 

 * نیاز
     18 

 111 جمع امتیاز

جدول  1در خصوص رديف ، مي باشدو مديريتي مجموعه سرمايه گذار  جدول فوق مربوط به عوامل كلیدی*

  وق را ارائه نمايد. رديفهای جدول ف هر يک ازفوق سرمايه گذار بايد مشخصات كاركنان كلیدی مربوط به 
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 دستورالعمل ايمني 
 اين دستورالعمل توسط سرمايه گذار يا پیمانکار اجرايي وی بايد رعايت شود:

 یمانکاریامور پ يمنيا ننامهيیآ ييدستورالعمل اجرا

 يعال یشورا طتوس 7/92/9788  خيكه در تار یمانکاریامور پ يمنيا نامهنيیآ2دستورالعمل به استناد تبصره ماده   نيا

 است. دهيگرد هیده،تهیرس يكار و امور اجتماع ريوز بيبه تصو5/7/9781  خيو در تار نيتدو يفن حفاظت

 :فيا تعار9

 :يا متقاض9ا9

 مان،یبوده و بر اساس اسناد و مدار  پ يززم از مراجع قانون تیصالح هيدیتائ یاست كه دارا يحقوق اي يقیحق شخص

 را بر عهده دارد. مانیمفاد پ یاجرا تیمسئول مانکار،یپ بعنوان

 :تیصالح صیا تشخ2ا9

 .ردیگیقرار م يابيو ارز يمورد بررس يمنياز نظر ا مانکاریاست كه در آن كار پ یروند

 :تیصالح صیتشخ تهیا كم7ا9

 :باشدیم ريمتشکل از افراد ز تهیكم نيا

 تهیكم سیبعنوان رئ استان ي( معاون روابط كار اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعالف

 جلسه ری( بازرس كار منتخب و دبب

از  يکيو بهداشت كار استان و در صورت نبودن مركز در استان  يحفاظت فن ماتیو تعل قاتیمركز تحق سی( رئج

 كل رياستان به انتخاب مد كار بازرسان

 استان ييكارفرما يصنف یكانون انجمن ها ندهي( نماد

 و يحفاظت فن یتههایكم يمنيا نیمسئول يانجمن صنف ندهينما تياستان با اولو یكارگر یتشکلها ندهي( نماها

 كار استان بهداشت

 يمذكورتوسط كانون عال ی)د ا وا ها ( باشد اعضایمورداشاره در بندها ندگانياستان فاقد نما کهیدر صورت:9 تبصره

 در مدت مذكور، افراد توسط يعدم معرفگردند و درصورت  يمعرف يستيماه پس از مکاتبه با کيظرف مدت  مربوطه

 گردند. ياستان انتخاب م يتعاون،كار و رفاه اجتماع ركليمد

 .باشدیم دنظريروز پس از ابال  قابل تجد25تا ظرف مدت  ت،یصالح صیتشخ تهیكم یرا :2 تبصره

 :دنظريتجد تهیا كم4ا9

 :باشدیم ريمتشکل از افراد ز تهیكم نيا

 استان يرفاه اجتماع كل تعاون،كار و ري( مدالف

 كار استان يبازرس سی( رئب

 استان ييكارفرما يصنف یكانون انجمنها سی( رئج

 .باشدیو ززمازجرا م يپس از صدور، قطع دنظريتجد تهی: آراء كمتبصره
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 :يمنيا تیصالح ديیتا نامهیا گواه5ا9 

 ی،از سو يمتقاض يمنيا تیاعالم صالح به منظور یمانکاریامور پ يمنيا ننامهيیاست كه بر اساس مقررات آ يمدرك

 گردد. يصادر م تهیكم

 :باشدیم ريمذكور شامل مشخصات ز نامهیگواه

 ي/ حقوقيقی( نام شخص حقالف

 عامل ري/ مديقیشخص حق يو كد مل ي( نام ونام خانوادگب

 (يثبت و شناسه شركت )حقوق خي( شماره و تارج

 ي( آدرس وكد پستد

 مانکاریپ يکینگار و پست الکترون( تلفن ثابت، همراه، دورها

 يقیشخص حق مانکاریكارت پ ايو  یمانکاریپ تیطبق موارد مندرج در برگه صالح مانکاریپ تیفعال نهی( زمو

 يمنيا تیصالح ديیتا نامهی( مدت اعتبار گواهز

 دستورالعمل در4ا 2و بند نامهیگواه ديزمان ارائه مدار  مربوطه جهت تمد نامه،یگواه قیابطال و تعل طي( درج شراق

 نامهیگواه پشت

 صدور، معتبر خيسال از تار2استان، به مدت   يكل تعاون،كار و رفاه اجتماع ريمد یبا امضا نامهیگواه نيا:9 تبصره

 بود. خواهد

 ر وبه اداره كل تعاون كا يمذكور منوط به اطالع كتب نامهیاز استان صادركننده گواه ریغ یانجام كار در استانها:2 تبصره

 .باشدیم تیاستان محل فعال ياجتماع رفاه

 :يمنيا تیصالح ديیتا نامهیجهت اخذ گواه ازیا مدار  موردن2

 صالح یاز مراجع ذ یمانکاریپ تیصالح دیتائ يگواه ري(تصوالف

 )درصورت داشتن سوابق( مانکاریپ ی( سوابق كارب

 يمنيآموزش ا يننامهيیدر رشته مربوطه وفق مفاد آ كارگران و كارآموزان ان،يكارفرما يمنيآموزش ا يگواه ري( تصوج

 و كارآموزان ان،كارگرانيكارفرما

 مانیمتناسب با نوع كار در صورت وجود طبق قرارداد/پ يمنيو لوازم ا زاتی( فهرسات تجهد

 یدفتر مركز ي( و آدرس پستيقیحق یو كارفرما يشخص حقوق رعامليمد ی)برا يشناسنامه و كارت مل ري( تصوها

 مانکاریپ

 :يمنيا تیصالح دیتائ ييا روند اجرا7

 یو يقانون ندهينما ايو  مانکاریاز طرف پ يمنيا تیصالح دیتائ ي( درخواست صدور گواهالف

 تیصالح دیتائ يدستورالعمل( جهت صدور گواه2)مطابق بند  ازی( ارائه مدار  موردنب

 مدار  ارائه شده ي( بررسج
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 مانیتوسط بازرس كار، )درصورت وجود پ تهیو ارائه گزارش به كم مانکاریپ يمنيا و امکانات زاتیاز تجه دي( بازدد

 (اقراردادي

 جهت رفع نقص ياعالم به متقاض ط،ي( در صورت كامل نبودن مدار  و شراها

 تهیكم صیبنا به تشخ يمنيا تیصالح دیتائ ي( صدور گواهو

 يبه انجمن صنف یكار قابل واگذار ياداره كل بازرس یاز سو يابالغ یپرونده برابر دستورالعملها لی: تشکتبصره

 .باشدیحفاظت و بهداشت كار استان م یتههایكم يمنيا نیمسئول يانجمن صنف ايكانون و  اي مربوطه

 :يا مقررات عموم4

 کيقبل از شروع به كار،  مان،یپ طيدر شرا رییتغ ايو  ديجد مانیمکلف است در صورت عقد قرارداد/پ مانکاریا پ4ا9

 نسخه

 .دينما لياستان تحو يرا به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماع مانیمفاد پ ريتصو از

 لينسبت به تحو ،يمنيا تیصالح دیتائ نامهیمدت اعتبار گواه یماه قبل از انقضا2مکلف است حداكثر  مانکاریا پ4ا2

 .ديآن اقدام نما ديتمد ازجهتیمورد ن مدار 

 مانیدر مفاد قرارداد/پ ديمربوط به آن با یها نهيو هز يمنيخصوص انجام امور ا انکاردرمیكارفرما و پ تیا مسئول4ا7

 به

 ذكرگردد. صراحت

 :يمنيا تیصالح ديیتا نامهیگواه قیا موارد ابطال و تعل5 

 ا ابطال:5 ا9

 :گرددیباطل م تیصالح تهیكم صیبنا به تشخ يمنيا تیصالح ديیتا نامهیگواه ريز درموارد

 يمنيا تیصالح ديیتا نامهیمدت اعتبار گواه افتني اني(پاالف

 ييمراجع قضا يينها یحسب را مانکاریاز طرف پ يمنيموارد ا تي( بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعاب

 :ريدر موارد ز يمربوطه از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتما ع مانکاریبه پ يبار اخطار كتب7( بعد از ابال   ج

 حفاظت و بهداشت كار و مقررات قانون كار )بنا به گزارش بازرس كار( ینامهها نيیآ تيعاعدم ر ا

 مراجع رياسايآمار حوادث در كارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس كار و شيا افزا2

 تیمراحل فعال يمتناسب با نوع كار در تمام یحفاظت فرد زاتیو تجه ليا عدم استفاده از وسا7

 :قیا تعل5ا2

 .ديآیدر م قیماه به حالت تعل3به مدت   مانکاریپ يمنيا تیصالح دیتائ د،يجد مانیقرارداد/پ ريصورت عدم ارائه تصو در

 خيو در تار نيتدو يحفاظت فن يعال یتوسط شورا93/99/9716تبصره در جلسه مورخ   3 د ونب 5دستورالعمل در   نيا

 .دیرس يتعاون،كار و رفاه اجتماع ريوز بيبه تصو28/92/9716

 يتعاون، كار و رفاه اجتماع ريوز                                                                                                     
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 پیوست : دستورالعمل های و الزامات اساسي:
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 آماده بکار تیدر دست اجرا وظرف یاعالم کارها یخود اظهار :9شماره  فرم

 

 یكارها                پروژه  مزايدهمشاركت در  یبرا                    خيگردد در تار يمتعهد م ري، امضاء كننده ز يياجرا یتهایظرف تينامه ارجاع كار در جهت رعا نيیآ 98ابق ماده مط

آماده به  تیورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار مجازدر دست اجراء ، ظرف هيپا يياجرا یهاتیاز ظرف يباشد وبا آگه يم ريبرنده شده است به شرح ز رایكه اخ ييكارها ايدر دست اجراء و

 باشم . يشده دارا م نییوعقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تع مزايدهشركت در  یكار ززم برا

 

بوده است ومطابق با دستورالعمل رسیدگي به تخلفات  لیت تاخیر در اجرای پروژه بعهده سرمايه گذارچنانچه سازمان مديريت وبرنامه ريزی ظرفیت آماده بکار مذكور را تايید ننمايد، مسئو

 رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتارگردد.ناشي از عدم 

 مهر و امضای تعهد آور                                                                                                                                                                                  
 
 

نام دستگاه اجرايي طرف  رشته كاری نام پروژه رديف
 قرارداد

ظرفیت پايه  راردادمبلغ كاركرد ق مبلغ قرارداد

 در رشته

 مانده ظرفیت
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 اعضای كمیسیون  محل امضای

 

 

 )به اين قسمت چسب نچسبانید(

 شماره ثبت در دبیرخانه: 

 

 

 )به اين قسمت چسب نچسبانید(

  :ذيرپسرمايهنام 

 ..................آب و فاضالب شركت 

 :ذارگسرمايهنام 

 

 :ذارگسرمايهآدرس پستي 

 

 صندوق پستي:

 

 كد پستي:

 : ذيرپسرمايهآدرس دستگاه 

 

    )با پیش شماره(: ذارگرمايهستلفن تماس 

 تلفکس:

    شماره همراه:

  :)با پیش شماره( ذيرپسرمايهتلفن دستگاه 

                       

 

 به سرمايه گذار  ..........................فاضالب  پساب طرح بخشي از واگذاری موضوع پروژه: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بچسباند.مجموعه كامل بايست اين برگه را تکمیل نموده و بر روی پاكت مي ذارگسرمايه


