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 فنی مشاورآگهی ارزیابی 

 

 ستیز ،ياقتصاد ،یفن يها یدر نظر دارد جهت انجام خدمات مطالعات بررس صفهآب اصفهان تامین شرکت 

مشاوران  نیفارس از ب جیآب صنعت استان اصفهان از خل نیمختلف تام يها نهیگز یو اجتماع یطیمح

 یبررس بهنسبت  شودیلذا از آن مشاور دعوت منماید صالح را انتخاب  يمشاور ذ یفن یابیمنتخب با ارز

  .ندیاقدامات الزم را معمول فرما وستیپ يفرم ها لیمدارک مربوطه و تکم

 نیمختلف تام یها نهیگز یو اجتماع یطیمح ستیز، یاقتصاد ،یفن یها یمطالعات بررسموضوع پروژه: 

 فارس جیآب صنعت استان اصفهان از خل

 صفهآب اصفهان تامین شرکت کارفرما: 

 مدیرطرح: شرکت مهندسین مشاور زایندآب 

مطابق مفاد اسناد  رمعتب صالحیت تشخیص گواهینامهداراي  مشاوربدین منظور از تمامی شرکت هاي 

مراجعه  صفحه مناقصات www.zayandab.orgمی آید جهت تهیه اسناد ارزیابی به نشانی ، دعوت بعملارزیابی

به دبیرخانه مدیر طرح  12/9/99از دریافت مدارک ارزیابی و تکمیل آن، تا تاریخ سه شنبه نموده و پس 

 تحویل نمایند. 
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 گزارش شناخت -8

برداشت و  يقابل رقابت برا يها نهیگزنتایج مطالعات مرحله شناخت به  یابیبه منظور دست مناقصه نیا

 ونیلیم 195حدود  زانیآب صنعت استان اصفهان به م نیس جهت تامارف جیو انتقال آب خل یینمک زدا

مناطق با جانمایی الزم است است با توجه به ابعاد طرح  یهیشده است، بد میو تنظ هیمترمکعب در سال ته

 ییبرداشت و نمکزدا يروش ها شامل:جوانب  یتمام یبررسدر نظر گرفتن و آب دریا با  زپتانسیل برداشت ا

با  یآب انتقال رهیطرح و ذخ يتأمین انرژ يراهکارها ،هاي پمپاژایستگاه ،و نحوه انتقال  ریمس یابی نهیگز،

به  یو اجتماع یطیمح ستیو ز يو اقتصاد یمال ،یفن يها لیتحل همچنین انجام گردد.توجه به مسیر انتخابی 

 نه،یگز نیبه بهتر یابیجنبه ها جهت دست یو تلفیق تمام يمرتبط با اجرا و بهره بردار يچالش ها یبررس ههمرا

 .جزء شرایط مناقصه استو طراحی مدلهاي مالی تامین اجراي طرح 

ساحل مناسب محل برداشت آب و احداث آب  لیو پتانس یمعارض اصل یکل ییراستا شناسا نیا در

تا  1:11111پالن و پروفیل با مقیاس  يدر نقشه ها ازیبا وسعت مورد ن روگاهیکن و خطوط انتقال و ن نیریش

 باشد. یو ارائه م یابیقابل ارز 1:25111
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 یابیارز یمشخصات کل -2

 پروژه: /طرح نام

 فارس خلیج از اصفهان استان صنعت آب تامین مختلف هاي گزینه 

 پروژه  انجام مدت

 شمسی ماه 4
 مشاوره: خدمات موضوع

 و اجتماعی طرح اقتصادي، زیست محیطی فنی، بررسی هاي مطالعات انجام

  :قرارداد عمومی شرایط

-2461/54مشاوره پیوست بخشنامه شماره  خدمات قراردادهاي عمومی شرایط مطابق مشاور قرارداد عمومی شرایط

 . وبودجه برنامه سازمان 29/14/1319مورخ  942/115

 :کارفرما نشانی

 24 واحد آرا، سان ساختمان ،(9)رمزآ کوچه خراسانی، اهلل آیت خیابان ابتداي گلدسته، باغ خیابان اصفهان،

 :طرح مدیر نشانی

  131-36243921اصفهان، خیابان نظر شرقی، جنب تاالر اندیشه، مهندسین مشاور زایندآب تلفن 

 فنی: ارزیابی اسناد تسلیم محل

 ، دبیرخانه131-36243921اصفهان، خیابان نظر شرقی، جنب تاالر اندیشه، مهندسین مشاور زایندآب تلفن  

  :اسناد تسلیم زمان
 1399آذر ماه  12مورخ  روزسه شنبه اداري وقت پایان تا

 :حاتیتوض

صداحبان مجداز منددرر در     يبده امادا و مهر)امادا    یفند  یابید اوراق، اسناد و مددارک ارز  هیلک -

 کید در  لید شده همراه بدا مددارک ذ   نییتع خیو حداکثر تا تار دهیدهنده( رس شنهادیاساسنامه پ

 .رندیپاکت مهر و موم شده قرار گ

 نخواهند شد. یابیشوند، ارز لیمقرر تحو خیکه بعد از تار یمدارک -
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 یفن یابیپاکت اسناد ارز یمحتوا -9

 تخصص تاسیسات آب و فاضالب 1در پایه  معتبر حیتصال تشخیص گواهینامه تصویر 1

 شرکت ستأسی آگهی تصویر 2

 شرکت تغییرات آخرین آگهی تصویر 3

 تکمیل فرم خود اظهاري مشاور 4

 ها فرم در شده درر سوابق به طمربو قراردادهاي موافقتنامه تصویر 5

 تحصیلی مدرک و کاري سوابش ذکر همراه به کلیدي کارشناسان معرفی 6

 مرتبط فرم در شده درر هاي پروژه در مشاور ارزشیابی تصویر 1

 مشاور سازمانی ساختار 9

 شرح خدمات تفایلی طرح  9

 متدولوژي مطالعات 11

 مربوطه مستندات همراه به شده تکمیل تعهد نامه و فرمهاي 11

 سال گذشته 5آخرین اسناد حسابرسی شده مالی طی  12

 فنی ارزیابی استعالم اسناد 13
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 یفن یابیارز یشاخص ها -4

 امتیاز توضیحات شرح معیار ردیف

 روش شناسی 1

 امتیاز (  35) تخدما تفصیلیشرح  -1

 امتیاز (  5) کیفیت تامین هنحو -2

 امتیاز (  11) زيمستندسا منظاو  تطالعاا مدیریتروش  -3

 امتیاز (  5وژه )پر هید ارشگز -4

 امتیاز (  5برنامه زمانبندي کار ) -5

 امتیاز( 5)همسان بین گزینه هاتدوین مستندات فنی و تعریف معیارهاي مشترک براي قااوت  -6

65 

2 
کارکنان 

 کلیدي موثر

  (عمران)سازه،آب، ژئوتکنیک، ،زلزله، تونل -1

 شناسی زمین -2

  آب منابع -3

  زیست محیط -4

 اقتصادي و مالی -5

 انتقال خط و لیک هیدرو -6

 برق -1

 متري تله و اتوماسیون -9

 فرآیندي -9

 اجتماعی -11

15 

3 
داشتن دو 

 کار مشابه

آب تحت فشار  انتقال خطوط اقتصادي و زیست محیطی ،فنی و توجیهی مطالعات انجام تجربه -1

 امتیاز(11متر مکعب بر ثانیه) 9کیلومتر با دبی حداقل  311 از بیش به طول

 امتیاز ( 5کن) شیرین آب فنی اقتصادي و زیست محیطی و توجیهی مطالعات انجام تجربه -2

 تحت یا بر لوله هاي تونل فنی اقتصادي و زیست محیطی و توجیهی مطالعات انجام تجربه -3

 امتیاز ( 5کیلومتر ) 51فشاربیش از 

21 

 111 جمع امتیاز معیارهاي ارزیابی

 یبا دب لومتریک 311از  شیکار مشابه)خطوط انتقال آب تحت فشار به طول ب کیداشتن حداقل تجربه -

 است. یالزام یفن ازی(در محاسبه امتهیمتر مکعب بر ثان 9حداقل 

اسناد  میو تسل لی، تکمافتیدر يرا کسب کنند برا یفن یابیارز ازیامت نیکه باالتر ياز شش مشاور-

  .دعوت خواهد شد یمال
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 مدارک الزم -5

کند و  لیرا تکم1الزم است مشاور فرم شماره  ،یمشاور: به منظور اعالم اطالعات کل یاطالعات کل -5-1

 دهد. لیمدارک درخواست شده به کارفرما تحو ریبه همراه سا

 است: ریشرح خدمات به شرح ز يالزم برا ي: حداقل سرفصلهایلیشرح خدمات تفا -5-2

 برنامه ریزي کار .1

 ییو برداشت و نمک زدا يریآبگ .2

 پساب هیتخل .3

 قابل رقابت انتقال آب يها نهیگز .4

 یآب انتقال رهیذخ .5

  يانرژ نیمختلف تام يها نهیگز .6

 ندهیعامل طرح در حال و آ ریتحلیل هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غ .1

اقتصادي، اجتماعی،  یقیمنتخب تلف يارهایپیشنهاد سناریوي برتر تأمین آب مناطق هدف با مع .9

 عامل ریزیست محیطی و پدافند غ

 .طراحی مدلهاي مالی تامین9

کار  نهیانجام شده در رشته و زم يتجربه مشاور با توجه به تعداد و نوع کارها ازیتجربه و سوابق کار: امت -5-3

منظور، الزم است مشاور اطالعات درخواست شده در  نیشود. به هم یم نییدر پنج سال گذشته تع

 ارسال کند. مااسناد و مدارک درخواست شده، به کارفر ریو همراه سا لیرا تکم مرتبطفرم 

درر شده به عنوان سابقه کار، به شرح  يمشاور در پروژه ها یابیارزش جهی: نتیقبل انیکارفرما یابیارزش -5-4

 باشد: یم یده ازیمالک امت ریز
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 شرح ردیف
 قبلیدرصد امتیاز معیار ارزشیابی کارفرمایان 

111-95 95-91 91-91 91-11 

1 
پروژه ارزیابی شده به شرح جدول 

 شاخص هاي ارزشیابی
111% 91% 91% 11% 

 یابیارزش ازینامه باشد، حداکثر امت ریتقد يفوق الذکر دارا يمشاور در پروژه ها کهیدرصورت :8حیتوض

 شود. یآن پروژه منظورم يبرا فیهر رد

بخش الزم است مشاوران فرم  نیا یابیارز يمورد استفاده: برا يمشاور و نظامها یساختار سازمان -5-5

 کنند. یابیاسناد ارز مهیکاربرگ، ضم نیو به همراه اسناد درخواست شده در ا لیرا تکم مرتبط

 مورد استفاده توسط مشاور  يهانظام -5-6

 يرا برا یمدارک مستند و موثق ر،یز ياز نظامها کیبخش، مشاور در صورت استفاده از هر  نیا در

 استفاده از آنها

 .دینما ارائه

 و کنترل پروژه يزینظام برنامه ر 

 تیکیف نینظام کنترل و تام 

 یو روش گزارش ده ينظام مستندساز 

 یفن یابینحوه ارائه اسناد ارز -5-1

اوراق و مدارک  هیکل يو پس از مهر و اماا میتنظ ریرا به روش ز یفن یابیپاسخ استعالم ارز دیبا مشاور

 پاکت درر شده باشد، ارائه کند. يارسال، رو خیدر پاکت الک ومهرشده ، که نام مشاور، موضوع و تار
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 اسناد يمهر و اماا -5-9

را با مهر  یمدارک و مستندات ارسال هیو کل یفن یابیاسناد استعالم ارز دیمجاز مشاور با ياماا صاحبان

آن درر شده باشد،  ياصل و در پاکت الک ومهرشده، که نام مشاور و موضوع ارجاع کار بر رو يواماا

 ارسال کنند. 
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 سوم : فرم ها بخش -6

 مشاوران تیو ظرف تیصالح، یاطالعات کل -8فرم شماره 

 مشخصات کلی مشاور

 ............................................نام مشاور : ................................

 تاریخ تأسیس :..............................  شماره ثبت :.....................................   

 محل ثبت :....................................

 ...................................................................................................................................نشانی دفتر مرکزي : 

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

 نشانی شعب مشاور : 

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

 ...................تلفن : .................................  دورنگار : ........................................  کدپستی : ......................

 :.............................................. (Website)آدرس الکترونیک 

 : :.............................................. (E-mail).پست الکترونیک 

 زمینه هاي تخصصی فعالیت هاي مشاور )طبق اساسنامه (:

1............................................................................).................................................. 

2............................................................................................................................).... 

3........................................................................)........................................................ 

4............................................................................................................................).......... 

 اسامی مدیر عامل و اعااي هیئت مدیره :

 

 

 هی صالحیت )کپی گواهی نامه هاي مربوط ضمیمه شود(مشخصات رتبه بندي وگوا

 تخصص :............................. پایه :......................... تعداد ظرفیت خالی:.................................. (1

داراي گواهی صالحیت و ظرفیت خالی مشاور تأیید می کند که براي انجام کارهاي مذکور در این استعالم ،

در تخصص و پایه یاد شده است و در صورتی که بعد از قبولی پیشنهاد ، خالف آن معلوم شود با وي مطابق 

 مقررات برخورد شود . 

  مجاز مشاور یمهر و امضا
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 یقبل انیکافرما یابیمشابه و ارز های پروژه در مشاور تجربه -2فرم شماره 

 ارسال شود: وستیمربوطه( را به پ یابیارزش ،ییمشابه کار، صورتحساب نها مانیپ ریاست مستندات مربوط شامل)تصو الزم

 پروژهنام طرح یا  ردیف
محل انجام 

 پروژه

نشانی و تلفن 

کارفرما و نام 

 مقام کارفرمایی

نام و سمت فرد 

مسئول پروژه در 

 دستگاه کارفرمایی

 موضوع قرارداد
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

مبلغ 

 قرارداد

)میلیون 

 ریال(

امتیاز 

 ارزشیابی

)امتیاز از 

811) 

1          

2          

3          

 مقام مجاز مشاور ینام و امضا
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 مشاور سازمانی ساختار -9فرم شماره 

 :  یدیمربوط به کارکنان کل ازیامت

سال،  11کارشناس ياست، الزم به ذکر است حداقل سابقه کار ریبه شرخ جدول ز يدیاز کارکنان کل کیهر  يو سوابق کار التیتحص یده ازیامت نحوه

 باشد: یم مهیو مدارک ب یلیبه شرط ارائه مدرک تحص ازیباشد و کسب امت یسال مد نظر م 5کارشناس ارشد و دکترا 

 رشته

عمران)سازه،آب و 

 هیدرولیک،زلزله و ژئوتکنیک

 و تونل(

 زمین شناسی 
لیک و هیدرو

 خط انتقال

برق و اتوماسیون و تله 

 متری
 اجتماعی اقتصاد فرآیند و محیط زیست

مقطع 

 تحصیلی

کارشناس 

 ارشد
 کارشناس 

کارشناس 

 ارشد
 کارشناس

کارشناس 

 ارشد

کارشناس 

 ارشد
 کارشناس

کارشناس 

 ارشد
 کارشناس

کارشناس 

 ارشد

کارشناس 

 ارشد

تعداد 

 نفرات
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

امتیاز هر 

 نفر
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

مجموع 

امتیاز هر 

 تخصص

4 2 1 2 2 2 2 

 15 جمع امتیاز کل
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دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت  شنهادیتعهدنامه پ  -4فرم شماره 

 22/81/8991مورخ  یدولت

مذکور در قانون  تیکه شمول ممنوع دینمایم دییتأ لهینوسیبدورقه،  نیا لیدهنده با اماا ذ شنهادیپ نیا

موضوع  نیباشد و چنانچه خالف ا ینم 1331ماه  يمصوب د یمنع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت

 نیمناقصه فوق را مردود و تام يبراارائه شده  شنهادیمناقصه گزار حق دارد که پ ایکارفرما به اثبات برسد،

 . دیشرکت در مناقصه را ضبط نما

داده شود و  صیدهنده برنده مناقصه فوق تشخ شنهادیپ نیکه هرگاه ا گرددیم دییقبول و تأ نیهمچن

موقت( به  لی)تا تحو مانیو خالف اظهارات فوق در خالل مدت پ دیمربوطه را اماا نما مانیپ مانکاریبعنوان پ

 نفعیو ذ میسه مانیپ نیمذکور در قانون فوق هستند، در ا تیرا که مشمول ممنوع يچنانچه افراد ایاثبات 

از کار را به آنها محول کند. کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه  یقسمت ایو  دینما

کار را از اموال او اخذ  ياجرا ریو تأخ مانیرا ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پ مانکاریانجام تعهدات پ

چنانچه در  شودیدهنده متعهد م شنهادیپ نی. ا باشدیکارفرما م صیخسارت وارده با تشخ زانیم نییتع، دینما

انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را  ایو  راتییتغ لیبدل مانیپ ياجرا نیح

 شنهادیپ نیاست چنانچه ا یهیخاتمه داده شود .بد مانیبالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پ

 يرا فسخ نموده و ضمانت نامه ها مانیدهنده مراتب را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پ

خود  صیبنا به تشخ زیکار را ن يدر اجرا ریتأخ ایو  مانیاز فسخ پ ی، بلکه خسارات ناش دیمربوط را ضبط نما

 دهنده وصول خواهد نمود .  شنهادیپ نیاز اموال ا

 یاز قانون فوق آگاه نیمترتب بر متخلف يکه بر مجازات ها داردیدهنده اعالم م شنهادیپ نیا ماافاً

 باشد .  یمربوطه م يکامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات ها

 دهنده : نهادشی:                                                       نام پ خیتار

 دهنده : شنهادیو سمت و اماا صاحبان اماا مجاز تعهد آور و مهر پ یو نام خانوادگ نام


