اسناد ارزیابی کیفی مهندسان مشاور
)(RFQ
ارائه خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار (نظارت فاز )3

ساختمانهای شعب بانک تجارت

کارفرما  :بانک تجارت
مدیرطرح  :شرکت مدیریت ساخت تجارت

تیر ماه 1401

مدارک ارزیابی کیفی مشاوران
الف  -مشخصات پروژهها
ب  -روش تنظیم اسناد و مدارک ارزیابی
ج  -معیارهای ارزیابی
د  -ارزیابی و بازدید میدانی
ه  -نحوه امتیازدهی هر یک از معیارها
و  -فرمها و جداول
فرم شماره  : 1فرم مربوط به تجربه و سابقه کاری
فرم شماره  : 2فرم مربوط به شرح تجربيات و سوابق کارهای انجام شده
فرم شماره  : 3فرم مربوط به ارزیابی مشاوران بر اساس اطالعات کارفرمایان
فرم شماره  : 4فرم مربوط به مشخصات مدیر عامل و اعضای هيئت مدیره
فرم شماره  : 5فرم مربوط به مشخصات فردی کارکنان کليدی و اصلی مشاور
فرم شماره  : 6فرم مربوط به تأیيد صحت اطالعات و مشخصات مشاوران

به نام خدا
مدیریت محترم شرکت مهندسان مشاور ....................
موضوع  :فرآیند ارزیابی کیفی مشاوران
با احترام
شررکت مدیریت سرا ت تجارت به عنوان مدیر طرح ورو ه های بازسرازی شر بانک تجارت ،درنظر دارد ارائه
دمات مشراوره در دوره سرا ت و تحویل کار (نظارت فاز  )3سرا تاان های شر بانک تجارت در سرراسرر کشرور را به
مهندسران مشاور ذیصالح و دارای گواهينامه صالحيت فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نااید .بدینوسيله
از کليه شررکتهای مهندسران مشراور واجد شررای دعوت ب ال میآید تا بر اسراس مااد اسرناد حا رر ن رهت به ت ايل
و ارائه اطالعات مندرج در فرمهای ارزیابی ،حداکثر تا وایان سررراعت ( )14:00روز چهارشرررنهه مورخ 1401/04/22
اقدام ناایند.

شایان ذکر است کل اسناد حا ر و فرمهای ت ايلشده بای تی با مهر و امضای مجاز آن مشاور به هاراه سایر
مدارک ويوست به این شرکت ارائه گردد.

الف  -مشخصات پروژهها:
-نظارت در اجرای عملیات

 .1کارفرما  :بانک تجارت
 .2مدیر طرح  :شرکت مدیریت سا ت تجارت
 .3شرح دمات  :ارائه دمات مشاوره در دوره سا ت و تحویل کار (نظارت فاز  )3سا تاان های ش

بانک

تجارت مشتال بر بازسازی ،مقاوم سازی و احداث طهق بخشنامه  102/1295-54/977مورخ 1379/03/11
با عنوان "شرح عاومی دمات مشاوره در دوره سا ت و تحویل کار برای طرحهای غير صن تی".
 .4حداقل امتياز ارزیابی کيای برابر  65می باشد.
 .5موافقتنامه و شرای عاومی وياان ،مطابق بخشنامه شااره  105/842-54/2460مورخ 1379/04/29
 .6مدیر طرح در رد یا قهول هر یک از ويشنهادات مختار بوده و ارسال و ت ايل مدارک ارزیابی هيچ گونه حقی
را برای شرکت کننده در فرآیند ارزیابی کيای مشاوران ایجاد نای نااید.

ب  -روش تنظیم اسناد و مدارک ارزیابی

 .1کليه شرکتهای متقا ی در فرآیند ارزیابی کيای میبای ت وس از مطال ه اسناد و مدارک ،کليه م تندات
ود را به ترتي

اولویت مندرج در بند  2تنظيم ،تا يک ،مهر و امضاء و اس ن ناوده و مدارک یادشده را

طی نامه در قال

فایل کامپيوتری (در فرمت  PDFذ يرهشده بر روی لوح فشرده) حداکثر تا وایان ساعت

 14روز چهارشنهه مورخ  1401/04/22به آدرس تهران ،خیابان مالصدرا ،زیر پل کردستان ،بن بست
فرشید ،پالک  ،8طبقه چهارم ،واحد  ،9شرکت مدیریت ساخت تجارت ،کد پستی 1991614350
ارسال ناایند.
 .2مدارک اسناد ارزیابی کيای که از طرف شرکتهای مشاور ارائه واهد شد ،می بای ت به ترتیب اولویت
ذیل تا يک و ارائه گردد.
1

فهرست

2

تصویر برگه تشخيص صالحيت و رتههبندی از سوی نظام سازمان مهندسی و یا سازمان برنامه و بودجه

3

اساسنامه و روزنامه رسای

4

دفترچه اسناد ارزیابی حا ر که جداول و فرمهای آن ت ايل گردیده و هاه اوراق آن مهر و امضا اصل شده باشد

5

اسناد و مدارک مرته با هر یک از م يارهای ارزیابی کيای

6

رزومه مشاور

7

سایر اطالعات و م تندات ت ايلی

 .3ارسال اسناد ارزیابی که قهالً برای سایر کارفرمایان تهيه شده اند ،مجاز نهوده و کليه مدارک می بای ت بر
اساس اطالعات در واستی این دفترچه تنظيم و ارائه گردد.
 .4انتظار میرود شرکتهای مشاور اطالعات در واستی را در نهایت دقت ،تهيه و ارائه ناوده و م تندات الزم
جهت تأیيد و اثهات موارد اظهارشده را به فرمها اياه ناایند و هرگونه نقص ،قلم وردگی ،ارائه مشروط یا
مههم ،بر الف شرای ارزیابی ،مردود میباشد.
 .5هر یک از شرکتهای مشاور که ن هت به ماهوم اسناد ارزیابی ابهامی داشته باشند ،میتوانند حداکثر تا تاریخ
 1401/04/18مرات

را به شرکت مدیریت سا ت تجارت من س و تقا ای تو يح نااید( .تلان تااس :

 02188217087و ( 02188614553آقای فرهادی :دا لی )109
 .6نحوه گردآوری ،تنظيم ،تدوین و ارائه مدارک ارزیابی کيای مشاوران ،در قال

جداول مرت

و من جم از

عوامل ماتاز و موثر در نتيجهگيری واهد بود.
 .7تحقيق و بازدید از ام انات ،دفاتر و  ...جهت بررسی و تأیيد اسناد ارزیابی ارسال شده برای مدیر طرح محاوظ
بوده و در صورت لزوم مشاور میبای ت کليه هااهنگیهای الزم در این صوص را م اول دارد.
 .8ارزیابی هر یک از م يارها بر اساس کار کارشناسی و مقای ه بين مشاوران صورت گرفته و مدیر طرح در رد
یا قهول صالحيت هر یک از مشاوران در فرآیند ارزیابی کيای مختار میباشد.

ج  -معیارهای ارزیابی :
م يارهای ارزیابی و امتيازدهی به شرکتهای مشاور در این بخش بر اساس تو يحات و جداول ذیل صورت واهد
وذیرفت:
جدول شماره  -1جدول امتیازات ارزیابی مهندسان مشاور
درصد وزنی

ردیف

عنوان معیارهای ارزیابی کیفی

امتیاز خام

معیار (بر

تخصیصی
A
()0 ~ 100

حسب
درصد)

امتیاز کسب

اطالعات مورد نظر در

شده
A× B /100

جداول ذیل درج
گردد.

B

1

تجربه (سوابق کاری)

45

فرم های شماره  1و 2

2

حسن سابقه (رضایت کارفرمایان در کارهای قبلی)

30

فرم شماره 3

3

توان مدیریتی

5

فرم شماره 4

4

سازمان و افراد کلیدی

15

فرم شماره 5

5

دارا بودن گواهینامه صالحیت

5

_

امتیاز کل ارزیابی کیفی مشاور ()0 ~ 100

100

توضیح  :شرایط پذیرش در فرآیند ارزیابی کیفی :

 .1ا ذ حداقل  %50امتياز از هر ردیف الزامی است.
 .2حداقل امتياز کل قابل قهول در مرحله ارزیابی کيای  65امتياز میباشد.
د  -ارزیابی و بازدید میدانی

 50درصد امتياز هر بخش از م يارهای زیر ،بر اساس اسناد ارسالی مشاوران ،ارزیابی میگردد و  50درصد باقياانده
وس از بازدید ناایندگان مدیرطرح از محل دفتر مرکزی مشاور و هاچنين مذاکره و م اتهه با کارفرمایان و مدیران
طرح که سابقه ها اری با مشاور را داشته ،ارزیابی میگردد.
 .1تجربه و سوابق کاری
 .2ح ن سابقه در کارهای قهلی
 .3توان مدیریتی
 .4سازمان و افراد کليدی
شایان ذکر است در صورتي ه مشاور حداقل  %65امتياز بازدید کايته فنی را احراز ننااید از فرآیند ارزیابی و انتخاب
مشاور کنار گذاشته واهد شد.

ه  -نحوه امتیازدهی هر یک از معیارها :
-1تجربه و سابقهکاری (  45امتیاز ) بر اساس اطالعات تکمیلی توسط مشاور در فرمهای شماره  1و جدول پیوست
آن:

 -1-1ارزیابی تجربه و سابقه کاری بر اساس اطالعات مربوط به ت داد و نوع کارهای مشابه (سا تاان های ش
بانک و سا تاان های اداری و تجاری دولتی) انجام شده در ونج سال گذشته ت يين میشود و حداکثر امتياز
ا ذ شده توس

وی ت يين

هر مشاور با توجه به ت داد و مشخصات ورو ههای مشابه انجام شده توس

میگردد .معرفی تعداد حداقل  5پروژه مشابه برای اخذ امتیاز مربوطه الزامی است.
 -1-2به ورو ههای غيرمشابه هيچگونه امتيازی ت لق نخواهدگرفت.
-1 -3

اياه ناودن تصویر موافقتنامه هر یک از ورو ههای م رفیشده توس مشاور جهت ا ذ امتياز این بخش

الزامی میباشد.
تهصره  :1امتياز تجارب و سابقه کاری مشاوران وس از بازدید محلی از دفتر مشاور مربوطه لحاظ واهدگردید.
جدول شماره  -2تجربه و سوابق کاری مشابه در پنج سال گذشته (حداقل پنج پروژه مشابه)
ردیف

موضوع
قرارداد

کارفرما

مدت

مبلغ

تاریخ

قرارداد

قرارداد

ابالغ

زیربنا

کاربری

تعداد
طبقات

آخرین

میزان

وضعیت

پیشرفت

قرارداد

(درصد)

1
2
3
4
5
6
7
8
اطالعات جدول فوق براساس جداول مندرج در فرم شماره  1پیوست اسناد حاضر تکمیل و امتیازدهی خواهد شد.

 -2ارزیابی کارفرمایان قبلی براساس فرم شماره ( 3حداکثر  30امتیاز) مطابق جدول زیر:
جدول شماره  -3جدول امتیازات بر اساس ارزیابی کارفرمایان قبلی
ردیف

آیتم مورد نظر کارفرما

امتیاز بر حسب عملکرد در قرارداد ها

1

کيايت کار

 15امتياز

2

کاایت کادر فنی

 10امتياز

3

تحقق اهداف زمانی

 5امتياز

تهصره  -2امتيازدهی بخش ارزیابی کارفرمایان قهلی ،صرفاً در صوص ورو ههای م رفیشده در بخش تجربه و
سوابقکاری مشابه (جدول شااره  )2انجام واهد وذیرفت.
تهصره  -3ميانگين مجاوع امتيازهای مربوط به هر مورد در ورو ههای م رفی شده م يار ارزیابی واهد بود .در
صورت عدم ارائه ارزیابی کارفرمایان قهلی برای هر کدام از ورو هها ،امتياز صار برای آن ورو ه مح وب شده و در
محاسهه ميانگين امتيازهای مذکور لحاظ واهد شد.
تهصره  -4ارائه تقدیرنامه و ر ایتنامه مرته از کارفرمایان قهلی برای ورو ههای م رفیشده ،به جای ورکردن فرم
شااره  3توس کارفرما ،قابل قهول می باشد.
-3توان مدیریتی براساس فرم شماره ( 4حداکثر  5امتیاز) مطابق جدول زیر:
جدول شماره  -4لیست مشخصات هیئت مدیره

ردیف

نام و نام

سمت در

رشته /مقطع

تاریخ اخذ

خانوادگی

هیئت

تحصیلی

مدرک

مدیره
1
2
3
4
5
6

سابقه مستمر
سابقه

در این

مفید(سال)

شرکت(سال)

شماره همراه

 -4سازمان و افراد کلیدی (حداکثر  15امتیاز) مطابق جدول زیر:
جدول شماره  – 5جدول امتیاز بندی ساختار سازمانی مشاور
ردیف
1

2
3

شرح آیتم
کامل بودن سازمان و کفایت
کارکنان کلیدی و اصلی
نظام برنامه ریزی و کنترل
پروژه
نظام کنترل و تضمین
کیفیت
نظام مستند سازی ،روش

4

گزارش دهی و بکارگیری
ابزار نوین فناوری

حداکثر امتیاز

گروه طراحی

2

گروه نظارت

5

گروه رسيدگی

2

کادر متخصص در کنترل ورو ه

1

ارائه دستورال ال های کنترل ورو ه

1

کادر متخصص در کنترل و تضاين کيايت

1

ارائه دستورال ال های کنترل و تضاين کيايت

1

ارائه دستورال ال ها و فرمهای گزارش دهی

1

گزارش دهی مناس مشاور در اسناد و مدارک دریافتی

1

9

2
2

2

تهصره  -5با توجه به اهايت زمان و ت دد ش بانک ،مشاور می بای ت سازمان ،کارگروه و تش يالت متناس
شرح دمات هر ورو ه را م رفی و به تائيد مدیرطرح برساند.
توجه  :مهندسین مشاور ملزم به ارائه کلیه مستندات الزم جهت کسب امتیاز هر ردیف از جدول فوق میباشد.

 -5دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت  5-امتیاز:
جدول شماره  – 6جدول امتیاز بندی صالحیت مشاور در بخش نظارت فاز سه
ردیف
1
2

شرح آیتم
دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه یک در ساختمان های مسکونی،تجاری،
اداری صنعتی ،نظامی از سازمان برنامه و بودجه کشور
دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه دو و سه در ساختمان های
مسکونی،تجاری ،اداری صنعتی ،نظامی از سازمان برنامه و بودجه کشور

توجه  :کلیه مناقصه گران ملزم به ارائه تصویر برابر اصل شده گواهینامه های مذکور میباشد.

حداکثر امتیاز

5
3

با

و  :فرمها و جداول

فرم شماره 1

فرمهای مربوط به تجربه و سابقه کاری

قراردادهای مشابه انجام شده طی  5سال گذشته:

ردیف

نام پروژه

محل
اجرا

متراژ
زیربنا
(مترمربع)

تعداد
طبقات

تاریخ
کاربری

کارفرما

شروع به
کار

مدت
اولیه
قرارداد
(ماه)

مدت نهایی

مبلغ اولیه

قرارداد

قرارداد

(ماه)

(ریال)

مبلغ نهایی قرارداد
(ریال)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تذکر  :کليه ستونها و اطالعات مورد در واست در فرم حا ر بای تی توس شرکتهای مشاور ت ايل و ارائه گردد .در صورت عدم ت ايل اطالعات مربوط به هریک از ورو ه ها در
فرم حا ر ،امتيازی به ورو ه مذکور ت لق نخواهد گرفت.
11

ادامه فرم شماره 1

قراردادهای مشابه در دست انجام:
متراژ
ردیف

نام پروژه

محل اجرا

زیربنا
(مترمربع)

تعداد
طبقات

کاربری

کارفرما

تاریخ شروع

مدت اولیه

میزان پیشرفت خدمات

به کار

قرارداد (ماه)

(درصد)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تذکر  :کليه ستونها و اطالعات مورد در واست در فرم حا ر بای تی توس شرکتهای مشاور ت ايل و ارائه گردد .در صورت عدم ت ايل اطالعات مربوط به هریک از ورو ه ها در
فرم حا ر ،امتيازی به ورو ه مذکور ت لق نخواهد گرفت.

فرم شماره  : 2شرح تجربیات و سوابق کارهای انجام شده مشابه مشاور طی  5سال گذشته

موضوع قرارداد .................................................................................................................................................................................................... :
كااارفاارمااا ..................................................................................................................... ................................................................................... :
آدرس و تلفن كارفرما ........................................................................................................................................................................................ :
مديريت طرح ........................................................................................................................................................................................................ :
آدرس و تلفن مديريت طرح ........................................................................................................................................................................... :
تاريخ شروع كار  ......................................................................... :تاريخ خاتمه كار .................................................................................... :
مبلغ قرارداد ......................................................................... :
محل اجراي پروژه ................................................................................................ ............................................................................................ :

نام مدير پروژه........................................................... :اسامي ساير كارشناسان اصلي...........................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
شرح تفصيلي كارهاي انجام شده :
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

ساير توضيحات ضروري :
نام مشاور  ........................................... :نام و امضاي مدير عامل  .................................................... :تاريخ ................................. :

تذكر  :ارائۀ اين فرم بطور جداگانه براي هريك از كارهاي انجام شده ضروري است .

فرم شماره  : 3فرم ارزیابی مشاوران بر اساس اطالعات کارفرمایان در  5سال گذشته

نام پروژه ......................................................................................................................................................................................................................................:
نام کارفرما  ........................................................................................................ :نماینده کارفرما .................................................................................... :
نام مدیر طرح  ........................................................................................................ :نماینده مدیرطرح ........................................................................... :
مبلغ قرارداد ................................................................................................................................................................................................................................ :
آدرس و تلفن کارفرما ............................................................................................................................................................................................................. :
آدرس و تلفن مدیرطرح ......................................................................................................................................................................................................... :

نحوه امتیازدهی کارفرما (یا مدیرطرح)  ( :از  0تا  100امتیاز)

 -1امتیازکیفیت کار :

 ...................امتیاز

 -2امتیاز کفایت کادر فنی :

 ...................امتیاز

 -3امتیاز تحقق اهداف زمانی :

امضاء:

 ...................امتیاز

تاريخ :

تذكر  :این فرم با مهر و امضاء مجاز نماینده قانونی کارفرما (یا مدیر طرح پروژه) قابل استناد در اسناد ارزیابی کیفی بوده و ارائه آن بطور جداگانه
برای هریك از کارهای انجام شده الزم می باشد.

فرم شماره  : 4فرم مشخصات مدیر عامل و اعضای هئیت مدیره

ردیف

عنوان

1

مدیرعامل

2

رئيس هيئت مدیره

3

عضو هيئت مدیره

4

عضو هيئت مدیره

5

عضو هيئت مدیره

6

.....

آخرین

سابقه کار در

سال شروع

نام و نام

مدرک

رشته

همکاری با

خانوادگی

تحصیلی

تحصیلی

شرکت

امتیاز

جمع امتیاز توان مدیریتی
تذكر  :1ارائه تصویر مستندات مربوط به هر یك از ردیفهای این جدول ،از سوی مشاور الزامی است ؛ در غیر اینصورت هیچ امتیازی به
ردیف مربوطه تعلق نمیگیرد.
تذكر  :2مبنای امتیازات با توجه به مدارک تحصیلی و تخصصی و اعتبار محل اخذ مدرک تحصیلی می باشد.
تذكر  :3نفراتی که به عنوان افراد امتیاز آور هیأت مدیره معرفی شدهاند نبايد در بخش کارکنان کلیدی مالک ارزیابی قرار گیرند.

فرم شماره  : 5فرم مشخصات فردی کارکنان کلیدی و اصلی مشاور که در سازمان فعلی مشاور فعالیت دارند.

عوامل کلیدی
ردیف

نام و نام انوادگی

سات

آ رین مدرک تحصيلی
مدرک تحصيلی

رشته

دانشگاه

سابقه کار
سال ا ذ مدرک

سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

تذكر :1نمودار سازمانی شرکت و سوابق و تجارب افراد کلیدی به همراه لیست بیمه کارکنان باید ضمیمه گردد.
تذكر :2رونوشت گواهیهای مربوط به مدارک تحصیلی باید ضمیمه گردد.
تذكر :3با توجه به محدودیت جدول فوقالذکر جهت درج کامل مشخصات کل نفرات کلیدی مشاور باید نسبت به تكمیل جداولی مشابه جدول
فوق به همراه کلیه مستندات مربوطه شامل( :چارت سازمانی شرکت و ساختار تشكیالتی و مسئولیتهای پرسنل برای انجام کار جهت ارزیابی و
امتیاز دهی کفایت کارکنان  /لیست نفرات  /مدارک تحصیلی  /سوابق کاری  /لیست بیمه) اقدام نمایند.

فرم شماره  - 6فرم تأیید صحت اطالعات و مشخصات مشاوران

بدینوسيله صحت اطالعات مندرج در این ورسشنامه را اعالم و ت هد مینااید که هرگاه آن سازمان
در واست نااید کليه اسناد و مدارکی که برای اثهات مطال مذکور مورد لزوم باشد در مدت یک ماه
ارائه نااید .اناً تأیيد مینااید که ت ايل و امضای این ورسشنامه هيچگونه حقی برای اینجان /
اینجانهان در مورد اعطای مناقصه و یا قرارداد از طرف آن کارفرما ایجاد نخواهد ناود.

مهر و امضاء صاحبان امضای مجاز

تاریخ:

