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 متقاضیان طرح اقدام ملی مسکندستور العمل ارزیابی کیفی 
 )انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران(

 

 

 

 فهرست مطالب 

 

   نیاز پیش  هاي الزامالف( 

   کیفی ارزیابی معیارهاي خالصهب ( 

 ی قبل ي( و حسن سابقه در کارهایتجربه ) سابقه اجرائ  -1

   کاال نیو تام یزاتی، تجه يزیتوان برنامه ر -2

   مالی توان ارزیابی -3

 ي ساز  یو صنعت یننو  يهایاز فناور يریبهره گ -4

 ي مانکاری و پ  يرتبه انبوه ساز -5

 

 توجه:

 خارج از زمان مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود.به مدارك ناقص، مبهم، ناخوانا و  .1

 پس از تحويل پرونده ارزيابي، برگشت و كپي برداري از مدارك و مستندات تحويلي امكان پذير نمي باشد. ،با توجه به آيين نامه مستند سازي .2

برابر مقررات با آنها برخورد خواهد  ، دم ارزيابيدر صورتيكه كه احراز گردد مدارك تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است، عالوه بر ع  .3

 محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و صداقت كامل تهيه و تكميل نمايند. متقاضياناز لذا  شد.
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 متقاضیمشخصــات 
 

 نام شرکت:

 نام مدیرعامل:

 کد ملی مدیرعامل:

 :با شرکت تلفن مستقیم تماس

 مدیرعامل:تلفن همراه 

 :شرکتفکس 

 :شرکت آدرس

 

 )اشخاص مجاز مطابق اساسنامه(: متقاضیمهر و امضاء 

 مهر شركت: 
 
 
 
 

 امضاء:
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 الزام هاي پیش نیاز  -الف  
باید داراي صرالحیت ها و شررایم مورروحه  یل   متقاضریصررفنرر از امتیاز کسرش شرده بر اسراس معیارهاي ارزیابی توان اجراي کار،   - 1

 می گردد. متقاضیباشد. عدم حصول شرایم و الزامات  یل منجر به رد شدن صالحیت  

 مي باشد. امتیاز 65کسش حداقل  حداقل امتياز قابل قبول ،  -1-1

 رعايت كليه مواد مندرج دراساسنامه شركت و همچنين قانون تجارت و ثبت شركت ها در ارائه اسناد الزامي است. -2-1

و یا با شرماره مکاتبه  انجمنباید در صرورت نیاز جهت رف  هرگونه ابهام در اسرناد ارزیابی بصرورت کتبی و در زمان مقرر با  متقاضری - 2

 نمایند.تماس حاصل    88961780- 88958969- 88962991- 88951217 هاي  تلفن

 باشد. استان تهران  انعضو انجمن انبوه سازباید   متقاضی - 3

 می باشد. 17/04/99  مورخ  سه شنبه  پایان وقت اداري روزمهلت ارائه کلیه مستندات تا   : مهلت ارائه مستندات - 4

دات :ائـ نحوه ار - 5 بره ایمیرل  PDFفرایرل  کدر قرالرش یر  و جرداول تکمیرل شرررده ویر مسررتنرداتاارسرررال تصررر  ه مسـتـن

Eghdam.Amtehran@gmail.com     الزامی است.به انجمن و ارائه نسخه فیزیکی 

ده با خاریر - 6 ناد دریافت ـد هر اسرنادي که پس از آخرین مهلت ارائه ارسرال و یا تيویل داده شرود، فاقد اعتبار و تيت هین عنوان   :  اـس

می تواند هر سرندي را که به الزامات  انجمن  و به دوره هاي احتمالی دیگر منتقل خواهد شرد.  منرور نخواهد شرددوره مزبور در ارزیابی  

 باشد، مردود اعالم نماید.مندرج در اسناد ارزیابی پاسخ قابل قبول نداده 

 

 کیفی  ارزیابی معیارهاي   رالصه -ب

 

 وزن معیار  عنوان معیار ارزیابی  ردیف 

 30 حسن سابقه در کارهاي قبلی و  تجربه ) سابقه اجرائی(  1

 17 برنامه ریزي ، تجهیزاتی و تامین کاال توان  2

 20 مالی توان  3

 13 ي ساز یو صنعت یننو  يهایاز فناور  يریبهره گ 4

 20 رتبه انبوه سازي و پیمانکاري  5

 100 جمع 

 

 

mailto:Eghdam.Amtehran@gmail.com


 

 

4 | P a g e 

 امتیاز 30حداکثر  : و حسن سابقه در کارهاي قبلی ( سوابق اجرائی)خجربه  -1
شود.  يم نييكار در پنج سال گذشته تع نهيبر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي انجام شده در رشته و زم متقاضي( ييتجربه )سابقه اجرا

 .نديفرم ارائه نما نيسال گذشته را در ا 5سوابق كاري خود در  ستيل متقاضيانالزم است  ازينبه منظور ارائه اطالعات مورد 

 

 امتياز ( 20 )حداكثر يتجربه و سوابق اجرائ

 سال گذشته  5شرح کارهاي در دست اقدام و اجرا شده در  

 ردیف  
موضوع 

 پیمان

مبلغ 

پیمان به 

میلیون  

 ریال

 کارفرما ميل اجرا 
تاریخ 

 شروع 

تاریخ 

 خاتمه

درصد پیورفت 

 فیزیکی
 نوع کار سال

امتیاز 

 مکتسبه

1           
2           

 

 

 كار.   2: ازيحداكثر تعداد كار مشمول امت -

سیال گذشیته  5كار در   نهي( بر اسیاس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشیابه انجام شیده در رشیته و زميي)سیابقه اجرا متقاضیيتجربه  يابيارز -

 .شودي م نييتع

 د،يخر ،ي)طراح ازين ايموضیوعات مورد اشیاره در بخا الزام هاي پ  يتمام سیتيبا يم متقاضیيشیده از سیوي   يشیود كه در كارهاي معرف يم ديتاك -

 کيشیده بعنوان   يمجموع قراردادهاي معرف  نصیورتيدر قالب قراردادهاي مختلف پوشیا داده شیوند در ا اي( بصیورت تواما  و اندازي راهنصیب، تسیت و 

 خواهد شد. يتجربه تلق

 باشد.   ينم رفتهيخصوص پذ نيدر ا ياعتراض چگونهيقرار نخواهد گرفت و ه يدگيناقص مورد رس مدارك -

كار خواهد  شیرفتيمتناسیب با پ  بيبا اعمال ضیر ازيدرصید باشید مشیمول امت 60از  ايآن ب يكيزيف شیرفتيكارهاي در دسیت اقدام كه پ  ازيامت (1 تذكر

كارهاي    ازيگردد. ضمنا  براي محاسبه امت يلحاظ نم  ازييدرصد امت 60كمتر از   يكيزيف  شرفتيكارهاي در دست اقدام با درصد پ   براي  تاس يهيبود و بد

تعلق  ازييونه امتگ چياسییت و در صییورت عدم ارائه مسییتند مذكور ه يالزام يكيزيف  شییرفتيخصییوص درصیید پ  در كارفرما هيديدر دسییت اقدام ارائه تائ

 نخواهد گرفت .

و  يقرارداد قابل بررس کيباشند و براي قرارداد هاي در دست اقدام، حداكثر  افتهيخاتمه  ستيباي قرارداد اعالم شده م 2قرارداد از  کيحداقل  (2 تذكر

 است. يده ازيامت

آنها به عنوان  يتمام نصورتيمنعقد شده باشند در ا يباشد و در دوره هاي مختلف زمان كسانيموضوع و كارفرماي آنها  قا يقراردادهاي كه دق (3 تذكر

 .رنديگي قرار م يابيارز مورد و يقرارداد تلق کي

 امتیاز شرح ردیف 

1 
 كارهاي مشابه

 امتياز 10هركار  مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ معياربا 

 10امتياز هر كار=) مبلغ كار/مبلغ معيار( *  با مبلغ كمتر از معيار 2

3 
 كارهاي تقريبا مشابه

 ازيامت  5هركار  ارياز مبلغ مع شتريب ايبا مبلغ معادل 

 5( * اريهر كار=) مبلغ كار/مبلغ مع ازيامت اريبا مبلغ كمتر از مع 4

 20 حداکثر امتیاز 
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 اقدام )حداقل شامل صفحات موضوع ، مبلغ، مدت و شرحهاي انجام داده و در دست  قراردادهاي مربوط به پروژه ريتصو ستيبايم متقاضي (4 تذكر

 .رديگ يبه آن تعلق نم ازييصورت امت نيا ريدر غ  دينما يفيك يابي پرسشنامه ارز مهي( را ضمخدمات

از پروژه هاي موضوع قرارداد هاي فوق الذكر را فراهم  ديالزم جهت بازد طيشرا انجمن ازيدهنده موظف است در صورت درخواست و ن شنهاديپ  (5 تذكر

 استعالم در مورد سوابق ابرازي را خواهد داشت. حقانجمن . دينما

 مي باشد.ميليارد ريال  300مبلغ معيار ،  (6 تذكر

 

 امتياز 10حداكثر  سال گذشته( 5)حداكثر متقاضي حسن سابقه در كارهاي قبلي 

 سال گذشته پنج کارهاي انجام شده در حسن سابقه مربوط به 

 موضوع پيمان رديف 
مبلغ پيمان به ميليون  

 ريال

محل  

 اجرا
 كارفرما 

نوع تائيديه  

 صادره 
 آدرس  مدت اجرا

1        

2        
 

 در پنج سال گذشته مشخص خواهد شد. يقبل انيكارفرما يابيارز جيبر مبناي نتا يحسن سابقه در كارهاي قبل ازيامت -

 مورد توجه قرار خواهد داد. ند،يرا كسب نما ازيامت نيكه باالتر متقاضيشده از سوي  يمعرف يصرفا  دو گواه انجمن -

ارزش و ...(  يهاي مهندس هيدينامه، تائ تيرضا رنامه،يهاي صادره اعم از تقد هيديحسن انجام كار )تائ يهاي منعقده به انضمام گواه مانيپ  ريتصو -

 ارائه گردد.

 چيمورد نظر ه يابيپروژه هاي مورد نظر ارائه شود در صورت عدم ارائه فرم ارزش هيطرف قرارداد براي كل ييتوسط دستگاه اجرا متقاضي يابيفرم ارزش -

 .گرفت تعلق نخواهد ازييگونه امت

 باشد. ينم رفتهيخصوص پذ نيدر ا ياعتراض  چگونهيقرار نخواهد گرفت و ه يدگيمدارك ناقص مورد رس -

 

 

امتياز به ازاء هر   عنوان رديف 

 پروژه 

 5 )حداكثر دو پروژه(  موابهگواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي در پروژه هاي  1

 2.5 )حداكثر دو پروژه(  تقریبا موابهگواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي در پروژه هاي   2

 2 )حداكثر دو پروژه(  غیر موابهگواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي در پروژه هاي   3

 10 حداكثر امتياز 
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 امتیاز  17حداکثر   :  خوان برنامه ریزي ، خجهیزاخی و خامین کاال-2

 
  ازیامت   5  : حداکثر  برنامه ریزي و کنترل پروژهتوان   - 1-2

 

 برنامه ریزي و کنترل پروژه

 عنوان پروژه رديف
مدت 

 پيمان
 نام دستگاه اجرائي تاريخ شروع و تحويل موقت

تائيديه كارفرما در خصوص عدم 

 تاخير غير مجاز پروژه
 امتياز

1       

2       

 

 يكتب هيديتائ ني( و همچنکيهر  هاي  يكنترل پروژه اسیتاندارد به همراه خروج  سیتميبا سی  حا يدو قرارداد نمونه كار انجام شیده )ترج ريتصیو (1تذكر 

هر  ازيعامل تعلق نخواهد گرفت. امت نيبه ا  ازييصیورت امت نيا ريشیود، در غ   وسیتيپ  سیتيباي پروژه م رمجازيغ  ريكارفرما در خصیوص عدم وجود تاخ

 داده خواهد شد. صيمحاسبه و تخص ازيامت 2.5سابقه حداكثر تا 

حداقل دو پروژه بدون  متقاضیي شیود كه در سیوابق پنج سیاله گذشیته ياحراز م يو كنترل پروژه در صیورت زيير مربوط به برنامه ازيحداكثر امت (2 تذكر

 ضميمه نمودن اسناد مربوط به مجاز بودن تاخيرات احتمالي كه به تاييد كارفرما رسيده ، ضروري است. باشد.وجود داشته غير مجاز  ريتاخ

 

 

 امتیاز  5امتیاز دهی به توان تجهیزاتی متقاضی : حداکثر    - 2-2

 
شرح تجهيزات و ماشين  

 آالت در اختيار 
        

 جم 
         تعداد

امتياز كسب شده ) اين  

اساس نظر  رديف بر  

كارشناسي تكميل مي(  

 شود 

        5 

 

 ديو در صورت صالحد دينما مهيتعهد نامه اجاره ضم اياسناد اجاره و  ايدستگاه هاي جدول فوق  تياسناد مالك ريتصو ستيباي م متقاضي (1تذكر 

 عامل تعلق نخواهد گرفت. ني به ا ازييامت نصورتيا ريدر غ  دياز دستگاهها را فراهم نما ديبازد طيشرا ستيباي م متقاضي، انجمن

محاسبه خواهد كميته ارزيابي  يو نظر كارشناس صيپروژه به تشخ ازيمورد ن شنهادييپ  زاتيعامل بر اساس جامع بودن تجه نيكامل ا ازيامت (2 تذكر

 .شد

 

  ازیامت 7  کاال: حداکثر  نیتام  نهیتجربه در زم   - 3-2

به تعداد قراردادهاي مشیابه انجام شیده   مربوط تجربه براسیاس اطالعات يابيمحاسیبه خواهد شید. ارز ليكاال براسیاس جدول   نيتأم  نهيتجربه در زم ازيامت

 شود. يمحاسبه م پنج سال گذشتهدر  پروژهموضوع  نهيدر زم
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 زمینه تامین کاالمياسبه امتیاز مربوط به تجربه در  

 

 كار. 2: ازيحداكثر تعداد كار مشمول امت - 

براسیاس جدول سیال گذشیته  پنج يط انجام شیده دهاييمشیابه براسیاس خر با يتقر ايكاالي موضیوع پروژه هاي مشیابه و  نيتأم  نهيتجربه در زم ازاتيامت 

 .گردديفوق محاسبه م

 .بودفوق خواهد ازاتيدرصد باشد مشمول امت 60از  ايآن ب يكيزيف شرفتيكاالي جاري كه پ  نيقرارداد تام ازيامت -

  -مبادله خيتار -قرارداد ني)حداقل شیامل طرف مشیابه انجام شیده با يتقر ايهاي مشیابه و  مسیتندات و قراردادهاي پروژه ريتصیو سیتيباي م متقاضیي (1تذكر

قراردادهاي در  شینهاديو در صیورت پ  رديگي به آن تعلق نم ازييصیورت امت نيا ريدر غ  دينما  مهيمدت و مبلغ قرارداد ( را ضیم -شیرح موضیوع قرارداد 

 .دياخذ و ارائه نما زيكار را ن يكيزيف شرفتيكارفرما در خصوص درصد پ  يفوق اصل گواه مستندات دست اقدام، الزم است عالوه بر ارائه

درصیید  60( با توجه به ماهيت كار ، قراردادهايي كه عالوه بر اجراي كار ، خريد مواد و مصییالب بر عهده متقاضییي بوده اسییت مورد پذيرش بوده و 2تذكر

 مبلغ كل قرارداد مبناي محاسبات امتياز اين بخا قرار مي گيرد.

 ميليارد ريال مي باشد. 180( مبلغ معيار برابر  3تذكر 

 

 ) مبالغ به ریال(امتیاز   20: حداکثر  )حقوقی/حقیقی(  متقاضی خوان مالی ارزیابی -3

 
 

 

 ردیف 

 

 

 

 سال

(1 ) 

درآمد ناخالص 

 سالیانه

(2) 

سه برابر  

 ( 1ردیف )

(3) 

مبلغ بیمه تامین  

اجتماعی قطعی یا علی 

 اليساب پرداخت شده 

(4 ) 

هفتاد برابر 

 ( 3ردیف )

(5) 

مبلغ مالیات 

متوسم  

 ساالنه 

(6 ) 

برابر  پنجاه 

 ( 5ردیف )

(7) 

مبلغ دارائی 

 هاي ثابت

(8 ) 

پنج برابر  

 ( 7ردیف )

1          

2          

3          

میانگین  

مقادیر سه  

 سال گذشته

         

 ریال............................................ ................................................................................................................................................................................................................................................(  برابر است با : 8( ، )6( ، )4( ، )2باال ترین مبلغ مياسبه شده حاصل از ستونهاي )

 امتیاز شرح ردیف 

1 
 كارهاي مشابه

 امتياز  3.5هركار  با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ معيار

 3.5امتياز هر كار=) مبلغ كار/مبلغ معيار( *  با مبلغ كمتر از معيار 2

3 
 كارهاي تقريبا مشابه

 ازيامت  1.75هركار  ارياز مبلغ مع شتريب ايبا مبلغ معادل 

 1.75( * اريهر كار=) مبلغ كار/مبلغ مع ازيامت اريبا مبلغ كمتر از مع 4

 7 حداکثر امتیاز
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اطالعات درج شده در  زانيم نياست باالتر يهيتمام ستونهاي جدول مذكور اقدام شود و بد لينسبت به تكم ازيالزم بذكر است جهت كسب امت  -1

 ازيشود كل امت شتريب پروژهقرار گرفته و چنانچه اطالعات بدست آمده از مبلغ برآوردي  ازيامت صيتخص مبناي ( 8)  اي( 6)  اي( 4)  اي( 2ستونهاي ) 

 شود. يمحاسبه م ريز بر اساس فرمول ازيامت نصورتيا ريدر غ  ابدي يم صيعامل تخص نيا

بخا  نيا ازي( ، امت8)  اي( 6)  اي( 4)  اي( 2درج شده در ستونهاي )  زانيعدد كسب شده از م نيبودن مبلغ برآوردي از باالتر شتريدرصورت ب  -2

 :گرددي محاسبه م ريبراساس فرمول ز

 

 
 

 نخواهد بود. ازياز سالهاي اعالم شده مالك امت ريغ  گذشته باشد ومالي سال  3مربوط به  ستيبا ياطالعات ارائه شده صرفا  م -3

 به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت. ازييباشد و بدون ارسال آن امت يضروري م ياتي( ارائه اظهارنامه مال5در خصوص ستون )  -4

 سال گذشته باشد 3مربوط به  ياجتماع  ني( ارائه مفاصا حساب تام3در خصوص ستون )   -5

 .گذشته باشد مالي سال 3مربوط به  انيو صورت سود و ز يصورتهاي مال ري ( ارائه تصو7( و )  1در خصوص ستون ) -6

 

   از یامت 13: حداکثريساز یو صنعت  یننو يهایاز فناور يریبهره گ -4

 ازیامت   6  حداکثرخالقیت و نوع آوري در کارهاي موابه / صنعتی سازي و فناوریهاي نو :    - 1-4

 حداکثر امتیاز  امتیاز واحد حداکثر تعداد  شرح  ردیف 

 2 1 2 سوابق مربوط به صنعتي سازي و بهره گيري از فناوريهاي نو  1

 1 0.5 2 پيشنهاد اعمال مهندسي ارزش در پروژه ها  2

 1 0.5 2 كارهاي ابتكاري و تحقيقاتي مورد ارائه در خصوص پروژه ها   3

 1 0.5 2 تاليف و ترجمه كتب و متون علمي و فني و تحقيقاتي مرتبط 4

 1 0.5 2 نوآوري هائي كه به تائيد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي رسيده است  5

 

پس از  انجمنو  ديپرسیشینامه نما نيا  مهيباشید، ضیم يم و ابتكار خود تيرا كه گواه بر خالق يمدارك سیتيبا يم متقاضیي ،  ازيجهت محاسیبه امت -

 محاسبه خواهد نمود.كميته ارزيابي  يبر مبناي نظر كارشناس عامل را نيا ازيمدارك امت نيا يبررس

 

 ازیامت   7  حداکثر:  ، ایمنی و ميیم زیست   کیفیت تعالی سازمانی ،  سیستم استقرار مدیریت -  2-4

 امتياز شرح  فيرد

 1.5 استقرار سيستم مديريت تعالي سازماني 1

 ISO 9001 1اخذ گواهينامه  2

 ISO 14001 1.5اخذ گواهينامه  3

 OHSAS 1.5يا  ISO 18001اخذ گواهينامه  4

 1.5 كيفيتمديريت واخذ گواهينامه استقرار سيستم  5

 7 مجموع

 



 

 

9 | P a g e 

  ازیامت 20: حداکثر يمانکاریو پ يرخبه انبوه ساز -5
 

 امتیاز   20حداکثر    –امتیاز مربوط به رتبه بندي  جدول  

 امتیاز  شرح  رتبه  نوع ردیف 

1 

 انبوه سازي 

 10 و ارشد   1رتبه 

 8 2رتبه  2

 6 3رتبه  3

4 

 پيمانكاري

 10 1رتبه 

 8 2رتبه  5

 6 3رتبه 6

 4 4رتبه  7

 2 5رتبه  8

 
و براي رشیته هاي راه و  1در رتبه هاي پيمانكاري ، امتياز درج شیده براي رشیته هاي ابنيه و سیاختمان ، تاسیيسیات و تجهيزات با اعمال ضیريب   ( 1تذكر 

 محاسبه خواهد شد. 0.2و براي ساير رشته ها با اعمال ضريب  0.5آب با اعمال ضريب 

 ضروري است. 1399( ارائه اسناد مربوط به گواهينامه عضويت و رتبه بندي انبوه سازي يا پيمانكاري با تاريخ اعتبار تا پايان تير ماه 2تذكر 


