استعالم ارزيابي كيفي پيمانکاران
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بسمه تعالی

شركت تعميرات نيروی برق اصفهان
(سهامي خاص)

استعالم ارزیابی کیفی
پیمانکاران

آدرس دفترمرکزی :اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – قبل از اتوبان ذوب آهن – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان
آدرس دفتر تهران :شهرک غرب  -بلوار دادمان  -روبروی پمپ بنزین  -خیابان جهاد  -نبش کوچه اول پالک  10طبقه  3واحد6

استعالم ارزيابي كيفي پيمانکاران

شركت تعميرات نيروی برق اصفهان
صفحه  2از 20

((فراخوان ارزیابی عمومی پیمانکـاران))
شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع اجرای پروژه های ذکر شده در پیوست
را پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت پیمانکاران ،به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .اعالم آمادگی مذکور
صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 متقاضیان باید کلیه اطالعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگر
اعتباراطالعات مذکور می باشد  ،ضمیمه نمایند .به اطالعات ارائه شده بدون مدرک معتبر  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد و
در صورتیکه نیاز به توضیحات و توضیحات تکمیلی باشد با واحد بازرگانی هماهنگی الزم بعمل آید.
 چنانچه در هر زمان  ،خالف واقع  ،مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف پیمانکار محرز گردد ،بالفاصله ارزیابی
انجام شده لغو گردیده و پیمانکاران خاطی عالوه برقبول مجازاتهای قانونی مترتب بر ارائه مدارک و اطالعات غیر واقعی
یا جعلی ،تصمیم متخذه از طرف شرکت تعمیرات برق و جبران خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.
 حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل)  60می باشد.
 پرسشنامه های تکمیل شده مربوطه را پس از امضاء توسط صاحــب امتضاء تعهدآور ،به همراه مستندات مورد نیاز که
همگی ممهور به مهرشرکت شده باشند ،در یک زونکن به آدرس زیر ارسال نمایند.
 فهرست پروژه های مدنظر این شرکت به پیوست ارائه گردیده است و مقتضی است هریک از پیمانکاران که در هر یک از
ردیفهای این فهرست تمایل به همکاری دارند فرم ارزیابی کیفی را با توجه به همان عنوان تکمیل نموده و ارسال نمایند.
 پیشنهاد در چند ردیف برای هر پیمانکار بالمانع است و بایستی برای هر یک ردیف یک پرسشنامه جداگانه تکمیل و
مدارک مرتبط با موضوع همان مناقصه را ضمیمه و ارسال نماید.
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 شرکت پس از بررسی پیشنهادات فراخوان و تایید پیمانکاران توسط کمیته فنی بازرگانی شرکت از منتخبین برای شرکت
در مناقصه و ارائه پیشنهاد فنی بازرگانی دعوت به عمل خواهد آمد.
 شرکت در مناقصه صرفاً برای شرکتهای تایید شده درفراخوان مجاز خواهد بود.
 پروژه  STGمربوط به نصب و پیش راه اندازی توربین بخار  320مگاواتی نیروگاه رودشور واقع در استان مرکزی
کیلومتر  24آزادراه تهران ساوه
 پروژه  HRSGمربوط به نصب دو دستگاه بویلر به ظرفیت تولید  270تن بخار واقع در استان لرستان -جاده کمربندی
اندیمشک – نیروگاه خرم آباد
 آدرس و تلفن امور بازرگانی :اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – قبل از اتوبان ذوب آهن – ساختمان شرکت تعمیرات
نیروی برق اصفهان – تلفن ( 031-37809611داخلی  – )163فاکس 031-37809618
اموربازرگانی
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پروژه های تعريف شده
زمينه فعاليت

رديف

شماره

انتخاب

فراخوان

فعاليت

پروژه :HRSG
.1

انجام عملیات نصب بویلر شامل )(Casing, Harp, Inlet Duct, Gas Baffles

99/03



.2

انجام عملیات پیش مونتاژ و نصب دودکش بویلر بازیافت حرارت HRSG

99/04



.3

انجام عملیات نصب استراکچر فلزی بویلر بازیافت حرارت HRSG

99/05



.4

انجام عملیات برق و ابزاردقیق مربوط به بویلر بازیافت حرارت HRSG

99/06



.5

انجام عملیات نصب تجهیزات مکانیکی بویلر بازیافت حرارت HRSG

99/07



.6

انجام عملیات تست های غیرمخرب و عملیات حرارتی )(PWHT & NDT

99/08



.7

انجام عملیات پیش راه اندازی بویلر بازیافت حرارت HRSG

99/09



.8

انجام عملیات نصب و پیش راه اندازی توربین بخار STG

99/10



پروژه :STG
.9

انجام عملیات لوله کشی توربین بخار ( STGسیستم های روغن  ،آب  ،بخار و هوا)

99/11



.10

انجام عملیات برق و ابزاردقیق مربوط به توربین بخار STG

99/12



.11

انجام عملیات ساخت و نصب سوله

99/13



.12

انجام عملیات سند بالست و رنگ

99/14



.13

انجام عملیات عایقکاری

99/15
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ارزيابي كيفي پيمانکاران
معيارهای ارزيابي پيمانکاران
معيارهاي کلی ارزيابی کيفی مناقصهگران در کارهاي پيمانكاري به شرح زير است :
-1

تجربه و دانش در زمينه مورد نظر ( سابقه اجرايي )

-2

حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي

-3

توان مالي و پشتيباني

-4

مديريت كارآمد و سيستم هاي مديريتي مناسب ( توان مديريتي )

معيارهای مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران در مناقصه های پيمانکاری
رديف

معيار ارجاع كار

امتياز هر معيار ( ) bi

ضريب معيار ( ) ai

1

داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر ( سابقه اجرائي )

100

35

2

حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي

100

25

3

توان مالي و پشتيباني

100

20

100

20

4

مديريت كارآمد و سيستم هاي مديريتي مناسب
(توان مديريتي)

3

امتياز كلي يا ميانگين وزني



 aibi
i 1
3

 ai
i 1
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بسمه تعالي
پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران
( كارهای پيمانکاری )

رئيس هيئت
مديره

اين پرسشنامه فقط به منظور ارزيابي كيفي مناقصهگران تهيه گرديده و اطالعات آن در شركت تعميرات نيروي برق اصفهان محفوظ خواهد
ماند.
نام شركت:
شماره تلفن:
نشاني:
مبلغ پرداخت شده
سرمايه ثبت شده:
تاريخ ثبت:
شماره ثبت:
 ..................................ريال
پايه تحصيالت:
نام و نام خانوادگي:

مديرعامل
عضو هيئت
مديره

سابقه كار در اين سمت:

رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك:

نام و نام خانوادگي:

پايه تحصيالت:

سابقه كار در اين سمت:

رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك:

نام و نام خانوادگي:

پايه تحصيالت:

سابقه كار در اين سمت:

رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك:

حوزه فعاليت ( استانهاي مجاز براي فعاليت )
همكاري با شركت يا شركتهاي ديگر
رده فعاليت:

يك نسخه از روزنامه رسمي كه ثبت شركت در آن درج شده است و يك نسخه اساسنامه ميبايست به اين پرسشنامه اطالعاتي پيوست گردد.
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 -1داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر (سابقه اجرايي)

فهرست كارهای انجام شده طي پنج سال گذشته

رديف

شرح كار

محل اجرا

كارفرما

تاريخ شروع كار

تاريخ خاتمه كار

مبلغ پيمان ( ريال )

كارهاي فوق توسط اين شركت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختيار آن شركت گذارده خواهد شد .چنانچه اين
صفحه گنجايش كافي نداشته باشد ،لطفاً اطالعات مربوطه را در صفحه ديگري ضميمه نمائيد.
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( ادامه داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )
فهرست كارهايي كه در دست اقدام مي باشد

رديف

شرح كار

محل اجرا

كارفرما

تاريخ شروع كار

تاريخ خاتمه كار

مبلغ پيمان ( ريال )

كارهاي فوق توسط اين شركت در حال انجام است و طبق درخواست ،قرارداد مربوطه به موقع در اختيار آن شركت گذارده خواهد شد.
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 -2حسن سابقه و رضايت در كارهای قبلي

تقدير نامه و تشويق نامه ها و رضايت نامه ها

رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

صادر كننده رضايت نامه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

توضيح  :مدارك و مستندات مربوطه پيوست شود.

آدرس دفترمرکزی :اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – قبل از اتوبان ذوب آهن – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان
آدرس دفتر تهران :شهرک غرب  -بلوار دادمان  -روبروی پمپ بنزین  -خیابان جهاد  -نبش کوچه اول پالک  10طبقه  3واحد6

استعالم ارزيابي كيفي پيمانکاران

شركت تعميرات نيروی برق اصفهان
صفحه  10از 20

 -3توان مالي و پشتيباني
( توان مالي و پشتيباني )
اطالعات مالي مربوط به ماليات ،درآمد ناخالص ساالنه و دارائيهای ثابت

 -1ميزان ماليات ( ميانگين دو سال قبل ) و يا بيمه تأمين اجتماعي قطعي و يا عليالحساب پرداخت شده ( مياانگين
دو سال قبل )

 -2درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيت هاي قطعي يا موقت به قراردادهاي منعقاده ( مياانگين دو ساال
قبل )

 -3ميزان دارائي هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي ،گواهي بيمه دارائي ها و يا دفاتر قانوني ( مياانگين دو ساال
قبل )

توضيح  :اسناد مثبته مربوط به رديف هاي  1و  2و  3بايستي پيوست شود.
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 -4مديريت كارآمد و سيستم های مديريتي مناسب (توان مديريتي):

سوابق مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
سوابق مدير عامل :
رديف

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

سوابق يكي از اعضاء هيئت مديره )1( :
رديف

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

سوابق يكي از اعضاء هيئت مديره )2( :
رديف

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه
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( ادامه مديريت كارآمد )
سيستم مديريت كيفيت

رديف

شرح مديريت كيفيت

تاريخ استقرار سيستم
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بدينوسيله صحت مندرجات اين پرسشنامه را اعالم مینمايد.
هرگاه آن شرکت درخواست نمايد کليه اسناد و مدارك اضافی که
براي اثبات مطالب فوقالذکر مورد لزوم باشد ارائه خواهد شد.

امضاء مديرعامل و مهر شرکت
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