شرکت آب وفاضالب استان لرستان
معاونت بهره برداري
اسناد ارزيابي کيفي مناقصه گران جهت انجام عمليات اجرايي پروژه هاي نصب انشعابات آب و فاضالب وتعويض
کنتور
الف -اين اسنادبراساس آئين نامه ي معامالت داخلي شرکتهاي آب وفاضالب شهري موضوع نامه شماره /85/17529/100ف مورخ
 85/11/28تنظيم گرديده است.
ب -شرکت درمناقصات عمومي ومحدوداين معاونت که ازمنابع داخلي تامين اعتبارميگردند مشروط به کسب امتيازات الزم طبق آئين نامه
مورداشاره وبراساس ضوابط مندرج در پيوست ميباشد.
ج -ارائه مستندات ومدارک مثبته جهت هررديف ضروري مي باشدو ادعاهاي فاقد مستندات پذيرفته نخواهدشد ،لذا بهمراه هرجدول
مدارک ومستندات الزم بايستي پيوست شود.
د-حداکثرمهلت جهت تحويل اسنادارزيابي به دبيرخانه شرکت پايان وقت اداري / /
ه – نتايج ارزيابي تا مورخ

/ /

ميباشد.

اعالم خواهدشد.

و -شرکت پيمانکاران حقيقي داراي رتبه بندي ازمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري دراين ارزيابي بالمانع ميباشد.

معيارهاي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران درکارهاي پيمانکاري بشرح ذيل هستند:
 .1تجربه(سابقه اجرايي) در رشته وزمينه کار
 .2تجهيزات و ماشين آالت آماده بکارويادردسترس
 .3دانش وتجربه مديريت وکادرفني وعناصرکليدي شرکت و مديريت کار آمدوسيستم مديريتي مناسب براي اجراي کار
 .4حسن سابقه درکارهاي قبلي ونظام کيفي انجام کار
 .5قدرت مالي وپشتيباني

معيارشماره يک :تجربه(سابقه اجرايي)دررشته و زمينه کار
سابقه اجرايي به ترتيب اولويت بايددرجدول شماره يک نوشته شود .اولويت اول سابقه درپروژه هاي نصب انشعابات آب .اولويت دوم اجرا
در پروژه هاي نصب انشعابات فاضالب ،اولويت سوم تعويض کنتورهاي خراب ميباشد .سايرسوابق بعدازاين اولويت نوشته شود.
براي هرموردمدارک زير بايستي پيوست شود:
 -1تصويرخالصه قراردادو پيمان
 -2تصويرخاتمه پيمان
 -3تصويرصورتجلسه تحويل موقت
1

 -4تصويرمدارک مثبته ديگرجهت مشخص نمودن وضعيت پروژه

معيارشماره  :2داشتن تجهيزات وماشين آالت آماده بکاريا در دسترس درنصب
انشعابات آب
ماشين آالت تحت مالکيت پيمانکاربايددرجدول شماره دو قيد شوند .اين جدول
شامل کليه تجهيزات نيزميشود و مدارک مالکيت ياخريدآنهاحتما بايد ضميمه
شوند.
پيمانکار بايستي وسايل و تجهيزات زير را حداقل در دراختيارداشته باشد
و درابتداي شروع بکاردرکارگاه مستقرنمايد.
-

کاتر

-

کمپکتور

-

فنرمخصوص ايجاد خم های مختلف درلوله های چنداليه

-

وسايل وتجهيزات ايمني بصورت کامل

-

دوربين فيلم برداری.جهت تهيه فيلم ازمراحل مختلف نصب اشعابات آب

-

خودرو وانت بار يا نيسان به تعدادالزم

-

ابزار وآچرآالت مخصوص نصب

-

پمپ لجن کش

-

داشتن دفتربانام شرکت درسطح شهرجهت مراجعات مردمی

معيارشماره  :2داشتن تجهيزات وماشين آالت آماده بکاريا دردسترس درنصب
انشعابات فاضالب
ماشين آالت تحت مالکيت پيمانکاربايددرجدول شماره دو قيد شوند .اين جدول
شامل کليه تجهيزات نيزميشود و مدارک مالکيت ياخريدآنهاحتما بايد ضميمه
شوند.
پيمانکار بايستي وسايل و تجهيزات زير را حداقل در دراختيارداشته باشد
و درابتداي شروع بکاردرکارگاه مستقرنمايد.
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-

کاتر

-

کمپکتور

-

دستگاه گردبر

-

وسايل وتجهيزات ايمني بصورت کامل

-

دوربين فيلم برداری.جهت تهيه فيلم ازمراحل مختلف نصب اشعابات آب

-

خودرو وانت بار يا نيسان به تعدادالزم

-

ابزار وآچرآالت مخصوص نصب

-

پمپ لجن کش

-

داشتن دفتربانام شرکت درسطح شهرجهت مراجعات مردمی

معيارشماره  :2داشتن تجهيزات وماشين آالت آماده بکاريا دردسترس درتعويض
کنتورهای خراب
ماشين آالت تحت مالکيت پيمانکاربايددرجدول شماره دو قيد شوند .اين جدول
شامل کليه تجهيزات نيزميشود و مدارک مالکيت ياخريدآنهاحتما بايد ضميمه
شوند.
پيمانکار بايستي وسايل و تجهيزات زير را حداقل در دراختيارداشته باشد
و درابتداي شروع بکاردرکارگاه مستقرنمايد.
-

وسايل وتجهيزات ايمني بصورت کامل

-

دوربين فيلم برداری.ياعکاسی جهت تهيه عکس

-

خودرو وانت بار يا نيسان به تعدادالزم

-

ابزار وآچرآالت مخصوص نصب

-

پمپ کف کش

-

داشتن دفتربانام شرکت درسطح شهرجهت مراجعات مردمی
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معيارشماره  :3دانش وتجربه مديريت وکادرفني،عناصرکليدي شرکت ،مديريت
کارآمدوسيستم مديريتي مناسب براي اجراي کار
مدارکي که بايد در اين بخش ضميمه شوند عبارتتند از:
 -1تصويراساسنامه

شرکت

آگهي

بانضمام

آخرين

انجام

تغييرات

شده

حتمابصورت کپي برابراصل باشد.
 -2تصوير

آخرين

گواهينامه

احرازصالحيت

بندي

ورتبه

پيمانکاري

از

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري
 -3دانش وتجربه مديريت وکفايت کادرفني وزمانبندي پروژه هاي انجام
شده،وسيستم مديريتي اجراي کاربراساس اطالعات مندرج درجداول يک و
سه حاصل ميگردد .اين اطالعات براساس تصاوير ابالغ قرارداد ،تاريخ
تحويل

زمين،تاريخ

تحويل

وبااحتساب

موقت

تأخيرات

مجازياغيرمجاز،مدارک و مستندات مربوط به مدارک تحصيلي وتجربيات
اجرائي

سهامداران

و

سرپرستان

کارگاه

بدست

مي

آيد

.لذاارائه

تصاويرمدارک ارائه شده الزاميست.

معيارشماره  : 4حسن سابقه درکارهاي قبلي ونظام کيفي انجام کار

ارائه تصوير رضايتنامه وياتشويق نامه ازطرف دستگاههاي اجرايي براي
اتمام وحسن انجام کارجهت کسب امتيازرديف  1الزاميست.
ارائه اظهارنامه شرکت مبني برعدم محدوديت ازحضوردر مناقصات وسابقه ي
فسخ پيمان از زمان ثبت شرکت تاکنون جهت کسب امتياز رديف

شرکت کننده

 2الزاميست.

محترم

با سالم
در ارتباط اسناد ارزيابي کيفي پيوست ضروريست پس از مطالعه دقيق
آن نسبت به ارائه نسخه اسناد که ممهور به مهر و امضاي آن شرکت مي
باشد به انضمام مدارک خواسته شده ،در پاکت در بسته ظرف مهلت قيد
شده در اسناد اقدام فرماييد.

4

