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 "اسناد ارزیابی فراخوان پیمانکاران  "
 BC

هیوت  متروزو یساوزجه جبور بزروون تووجه        16/7/85رخ موو هـ  33563/ ت 84136با توجه به مصوبه ضماره 

با مطخصا  مطزیحه ساوز  جس آه   خوجبگاهن Cی  Bدی بلوک تیپ جحذجث کامل ججزجئن آه ضزکر بزجی پزیصه 

جروال فزماایوذ   دجنطگاهن ضود جطالػا  مورد نیاس رج جبر طزح در هیت  جرساابن به جان مضزکر درخوجور 

 ر بزگشجری مناقصه   دػو  بؼمل آاذ .تا در صور  کسب جمریاس السو جس آه ضزکر جب

  : موضوع پروشه -1

 مرز مزبغ 3628به مرزجص حذید  دجنطگاه خوجبگاهن Cی  Bدی بلوک تیپ جحذجث کامل  1-1

  : پروشه ها شرح مختصری از مشخصات -2

  قغ من باضذ.یجدجنطگاه  2جوکلر برنن که متل آه نیش در واار ضماره  بلوک وه طبقه دیدجرجی  پزیصه مذکور -1-2

 : محل اجرای پروشه -3

  ضبز جذاذ صذرج 2فاس جوراه فارس 

 ماه 81 :مذت اجرای پروشه  -4

مؼاینر بزنامه راشی ی نظار  رجهبزدی رااور  4/2/89مورخ  6435/133جان پزیصه بزجواس بخطنامه ضماره 

جػربار جس متل طزحبای ػمزجنن  متل تتمین ( ججزج خوجهذ ضذ . وزجمغ) جنؼقاد پیماه با نزخ مرزمزبغ جمبوری

 جور.

موذازار   –ریبوزیی فلول آبواد     –بلوجرموذرس   -بوه نطوانن : ضویزجس    -دجنطگاه صنؼرن ضویزجس : کارفرما -5

                                                                                 36407153تلفن :  –دجنطگاه بای ػمزجنن طزح

 

 

 

 1صفحه       

 

 



 

 

 : دستگاه مناقصه گسار --6

  نطگاه صنؼرن ضیزجسدج

 : اسناد فراخوان -7

 :جوناد فزجخوجه ضامل بخص های ساز من باضذ 

 دػوتنامه حاضز -7-1

 گشجرش ضناخر پزیصه -7-2

 نقطه های مقذماتن پزیصه -7-3

 فزو های جرساابن ی نتوه جمریاسدهن بزجی جرساابن توجه ججزجئن  -7-4

 جطالػا  درخوجورن جس پیمانکار بزجی  جرساابن توجه ججزجی کار   -8

 :ضامل موجرد ساز جور 

 )جواونامه ی آخزان تغییزج (گوجهینامه جحزجس صالحیر ی کُذ جحزجس صالحیر -8-1

مؼاینور بزناموه راوشی ی    جمریاس صالحیر بزجواس آخزان متاوبه رتبه بنذی ی جحوزجس صوالحیر    -8-2

 نظار  رجهبزدی

 )جرجئه آه ضزیری جور( مذجرک مزبوطه به جخذ ثبر ناو در طزح مالیا  بز جرسش جفشیده -8-3

 ووال گذضوره بوه  تفکیور کارهوای مطوابه بوا پوزیصه ی مووجرد داگوز ی            5کارهای جنجاو ضوذه در   -8-4

 تتایذاه های صادر ضذه بزجی کارهای مشبور .

 ارکناه کلیذی در کارگاهبای مبم به همزجه ووجبق ی تخصص هز ار .ک رفبزو -8-5

 تجبیشج  ی ماضین آال  مزتبط با موضوع کار . -8-6

 جطالػا  مورد نیاس در باره واسماه ججزجئن پیمانکار در ججزجی پزیصه مزبوطه . -8-7

قوانوه   29مواده   "ج"آئوین ناموه ججزجئون بنوذ      19یضؼیر مالن ی جرجئه گشجرش السو بزجواس ماده  -8-8

 مناقصا  .

  .پیطنباد نظاو مذازار مناوب بزجی ججزجی کار  -8-9

                                                     

 2صفته   

 

 



 

 من باضذ .  15/09/93س آخزان مبلر تسلیم فزمبای جرساابن تا آخز یقر جدجری ری -9

 دورگاه مناقصه گشجر ) کارفزما ( در قبول اا رد هز کذجو جس ضزکربا در هز ضزجاط جمریاس   آسجد من باضذ . -10

 تسلیم مذجرک ی فزو های جرساابن : نطانن متل -11

 دجنطگاه صنؼرن ضیزجس خانهدبیز  –ریبزیی فلل آباد  –بلوجر مذرس  –ضیزجس 

 "دانشگاه صنعتی شیراز ساختمانهایمعیارهای ارجاع کار پروشه "
 

 امتیاز معیارهای ارزیابی ردیف

 33 وابقه ججزجئن کار در رضره ی سمینه پزیصه ی صالحیر 1

 25 قذر  مالن ی پطریبانن 2

 13 تجبیشج  ی ماضین  آال  آماده به کار اا در دورزس 3

 13 کفاار کادر فنن ی ػوجمل کلیذی جس نظز دجنص ی تجزبه 4

 13 بومن بوده پیمانکار ی دجضرن تجزبه در متل ججزجی پزیؤه 5

 5 مذازار کارآمذ ی ویسرم مذازارن مناوب بزجی ججزجی کار 6

7 
 ن وابقه در کارهای قبلون ی فقوذجه وووی پیطوینه حزفوه جی      حُس

 ) جرجئه تتایذاه جس کارفزهای قبلن (
5 

8 
خالقیر ی نوآیری در کارهای مطوابه اوا پیطونباد نظواو کیفون      

 جنجاو کار
5 

 امتیاز 111 جمع                                                                     

 
 من باضذ . 65قابل قبول حذجقل جمریاس 

 کلیه مذجرک مزبوط به مؼیارهای جرساابن بااسرن بصور  مسرنذ جرجئه گزدد .

 3صفته  


