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 یتعالبسمه

 

 سازمان ساتبا کنندگاننیتأمن، مشاوران و ارئیس محترم شورای  ارزیابی پیمانکار

 های فتوولتائیکنیروگاه در حوزههای پیمانکار متقاضي درخواست ارزيابي شرکت موضوع:
 

 با سالم،

شمارة ............ مورخ.................. مندرج در .........................، حسب تقاضای اين  به فراخواناحتراماً، عطف 

شده لهای فتوولتائیک، فرم تکمیروگاهنی در حوزه های پیمانکار متقاضيشرکت مبني بر ارزيابي شرکت

است دستور فرمايید در اين  گردد. خواهشمندارسال مي ،و مدارك مورد نیاز جهت اقدامات مقتضي

 خصوص اقدامات الزم صورت پذيرد.

 

 

 ينام خانوادگنام و                                                               

 شرکت امضاءمهر و                                                    
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 نکات الزامی -1

ارائه گواهي رشته و رتبه پیمانکاری نیرو از سازمان برنامه و بودجه جهت بررسي مدارك  .1

 .است يالزامارزيابي 

در اساسنامه شرکت متقاضي، انجام خدمات احداث نیروگاه يا پیمانکاری در رشته نیرو يا  .2

اساسنامه شرکت، آگهي تأسیس و تصاوير  تجديدپذير ذکر شده باشد. هاییانرژحوزه 

 بايد ارائه شود. آخرين تغییرات شرکت در روزنامه رسمي

اجتماعي جهت شرکت در ارزيابي  کار و رفاهاهي صالحیت ايمني از وزارت تعاون، ارائه گو .3

 د گرفت.نو در صورت عدم ارائه، مدارك ارسالي مورد ارزيابي قرار نخواه است یضرور

ي زاتیتجهتوان  و بايست، سابقه اجرايي، حسن سابقه در کارهای قبليشرکت متقاضي مي .4

 .های مربوط تکمیل نمايدخود را در فرم

ي ، صفحات اضافدستورالعملاين  یبه بندهااطالعات بیشتر مربوط  به ارائهدر صورت نیاز  .5

 به آن پیوست گردد.

ای باشد که امکان تشخیص را توسط ارزيابان گونهکیفیت  مدارك و مستندات ارسالي بايد به .6

 میسر سازد.

 ارائه هرگونه مدارك خالف واقع، منجر به و گذاری شدهاصالت مدارك در صورت لزوم صحه .7

 خواهد شد. ارزيابي ابطال واز روند ارزيابي خارج شدن شرکت متقاضي 

 ،يابيارز یهااریمدارك و مستندات الزم را مطابق معصفحات،  شرکت متقاضي، بايد تمام .8

   .خود ارسال نمايد خواستدر به همراهشرکت  به مهرممهور 
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 اطالعات عمومی و ثبتی شرکت -2

  نام شرکت

  محل ثبت شرکتتاريخ، شماره و 

  شناسه ملي

 به نهادنوع شرکت )خصوصي، دولتي، وابسته 

 عمومي غیردولتي و يا گروه همکاری(
 

  دفتر مرکزی نشاني

  دورنگار

  Emailوب سايت و 

 يالمللنیبهای همکار ايراني/ نام شرکت/ شرکت

 )در صورت وجود( و میزان و نحوه مشارکت

 

 

یات / هدارسهام شرکت ينکه با ا ييهاشرکتنام 

 دارند مشترك مديره
 

مان ساز يابيارز در شرکت یتهای صالحشته و رتبهر

 صالحیمراجع ذ ير/ سانیرو وزارت برنامه و بودجه /
 

هیأت  رئیس

 مديره

 رشته تحصیلي: مدرك و :ينام خانوادگ نام و

 سال اخذ مدرك: سمت: نيدر اسابقه کار 

 رعامليمد
 رشته تحصیلي: مدرك و :يخانوادگنام  نام و

 سال اخذ مدرك: سابقه کار در اين سمت:

 کاری شرکت: سوابق و فعالیت هایزمینه

 را شرکت هایتخصص و مشخصات از کاملي شرح

ين آخر يآگه)بر اساس اساسنامه و  یدينما بیان

 (تغییرات و مستندات مربوط
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 پیمانکاریشرح خدمات  -3

ضر معیارهای    سايي  و ت   حا شنا ست بلند برای    کیتائفتوولهای نیروگاه نهیپیمانکاران فعال در زم هیه فهر

 باشد. مي، تعمیر و نگهداری یاندازراهو  نصب تجهیزات، ینتأماز  اعم، یاسمقبزرگ
 

 معیارهای ارزیابی  .1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 05فوق،  در جدول 3و  2رديف  هایبرای هرکدام از آيتم قابل قبولامتیاز  حداقل

 .باشديم

 

 امتیاز الزم مجموع حداقل -4

 هريک از وزن ia در آن آيد کههای ارزيابي از رابطه زير بدست ميامتیاز کل شرکت متقاضي از معیار  

ارزيابي توسط شرکت  یهاامتیاز کسب شده از هر يک از معیار  ib  و 1از جدول  در امتیاز کل هامعیار

داقل حو شود محاسبه مي زير کیفیتارزيابي  معیارهاینحوه محاسبه امتیاز مطابق  که است يمتقاض

 .باشديمامتیاز  05مجموع امتیازهای قابل قبول، 

امتیاز کل شرکت متقاضي  =
∑ aibi

15
i=1

∑ ai
15
i=1

 

 نحوه محاسبه امتیاز معیارهای ارزیابی -5

 گردد.ميزير محاسبه  به شرح، 1دول شماره امتیاز هر يک از معیارهای ارزيابي مندرج در ج

 نحوه محاسبه امتیاز معیار سابقه اجرایی -5-1

 15 درمتقاضي شرکت  که استمشابه يا مرتبط  هایپیمان بر اساس ،محاسبه امتیاز اين معیار   

 معیار اصلی ارزیابی ردیف
 حداکثر امتیاز معیار

) ib( 

 وزن معیار در امتیاز کل

)ia(  

1  

داشتن تجربه و دانش در 

 زمینه مورد نظر

 )سابقه اجرايي(

155 05 

2  
حسن سابقه و رضايت در 

 کارهای قبلي
155 35 

3  
و تجهیزات  آالتنیماش

 پشتیباني
155 15 

 155 جمع



 

  کیفتوولتائ اسیمقبزرگ یهاروگاهین در حوزه مانکارانیفهرست بلند پ هیدستورالعمل ته 

 
 

0 

یاز نحوه محاسبه اين امت .نموده استمنعقد ارزيابي  انتشار آگهي فراخوان سال هب سال گذشته منتهي

 است. ارائه شده ،2 شماره در جدول

 امتیاز معیار سابقه اجرایی .2جدول

 تعداد شرح ردیف

 ارائه سوابق از کارهای مشابه 1
مطابق جدول 

 کار مشابه

 امتیاز 20ارائه سوابق از کارهای مرتبط هر کدام  2
مطابق جدول 

 کار مرتبط

امتیاز  به محاسبهصورت کامل کسب نموده باشد، نیازی جدول را  به  1ر صورتي که شرکت متقاضي امتیاز رديف د

 رديف دوم نیست.

درصد باشد مشمول امتیازات  05: کارهای در دست اقدام که پیشرفت فیزيکي آن بیش از تبصره

 فوق خواهد شد.

 فتوولتائیک کار مشابه: در حوزه نیروگاه

 

 )بادی، حرارتی، خط، پست و...( فتوولتائیکهای غیرکار مرتبط: انواع نیروگاه

 

  

ظرفیت نیروگاه 

(MW) 
 حداکثر امتیاز قابل قبول تعداد امتیاز هر کار

 05 15 0 مگاوات 1تا  2/0

 05 4 10 7تا  1

 05 2 35 25تا  7

 05 1 05 25باالتر 

 حداکثر امتیاز قابل قبول تعداد امتیاز هر کار نوع فعالیت

 فتوولتائیکهای غیر نیروگاه

 مگاوات کیباالتر از 
15 0 05 

 45 4 15 خط و پست
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 یقبل یدر کارها تیحسن سابقه و رضانحوه محاسبه امتیاز معیار  -5-3

 ه آنب قبلي کارفرمايان امتیاز بر اساس ،قبلي کارهای متقاضي در شرکت حسن سابقه ارزيابي  

محاسبه  3شماره  توسط جدول انتشار آگهي فراخوان به سالمنتهي  گذشته سال 15 در شرکت

 شود.مي

 امتیاز معیار حسن سابقه .3جدول

ف
ردی

 

 عنوان معیار/شاخص 

 (100تا  0ها )امتیاز هریک از شاخص
 ia 

ضریب 

 وزنی
 bi ضعیف متوسط خوب یعال 

 3 5 05 05 155 کیفیت کار 1

 2 5 05 05 155 کفایت کادر فنی  2

 2 5 05 05 155 بندی پروژهزمان 3

4 
استفاده از تجهیزات مناسب و 

 کارکافی جهت انجام 
155 05 05 5 1 

5 

هماهنگی و همکاری با کارفرما و 

کار پروژه و اندردست سایر عوامل

 همچنین همکاری دردوران تضمین

155 05 05 5 1 

6 
عملکرد مالی و نحوه پشتیبانی 

 مالی پروژه
155 05 05 5 1 

  

(𝟎 − = امتیاز حسن سابقه  برای پروژه  (𝟏𝟎𝟎
(∑ 𝑎𝑖

0
𝑖=1 ∗ 𝑏𝑖)

15
 

 وضیحات:ت

/ مشابهکارهای های پیمان يک از به هر ، بايد مربوطشرکت متقاضي سابقه کار حسن 3جدول .1

توسط که باشد ( 2جدول ) و سوابق اجرائي یتجربه کاربیان شده در ارزيابي معیار مرتبط 

 .باشدمي 155 هر کدام  حداکثر امتیازتکمیل خواهد شد و  هاپروژه همان کارفرمايان

 اریمعيابي بیان شده در ارزکارهای مشابه/ مرتبط  بايد برای صرفاً( 3اطالعات مربوط به جدول ) .2

اجرايي توسط کارفرمايان مربوط تکمیل شود و امتیاز معیار حسن سابقه برای کارهايي که  سابقه

 شود.( توسط کارفرمای مربوط باشد، صفر در نظر گرفته مي3فاقد ارائه اطالعات جدول )

( بعد 155 تا  5)بین  همای مربوطکارفر به نظراته با توجّ کار امتیاز حسن سابقه شرکت در هر .3

حسن سابقه کلي تعیین خواهد شد و محاسبه امتیاز مشابه/ مرتبط از اعمال ضريب نوع کار 

 صورت خواهد پذيرفت.کارفرمايان قبلي متقاضي، بر اساس میانگین امتیازات  هایشرکت
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 و تجهیزات پشتیبانی آالتنیماشتوان  نحوه محاسبه امتیاز معیار -5-4

 .شودانجام مي 4جدول اين بند طبق ارزيابي  

 تیتجهیزا توان ارزیابی .4جدول

 امتیاز مورد نیاز در احداث نیروگاه آالتماشین و زاتیتجه

 دارد

 

 :آالتلیست  تجهیزات و ماشین

1- 

2- 

3-..... 

 

  ندارد

 

 تیمالکنانچه چ ارسال گردد.بايد شرکت  یتمالکتحت آالت ماشینجهیزات و مستندات تتوجه: 

استفاده  یااجاره زاتیاز تجه يو چنانچه شرکت متقاض 1 بيباشد، ضر به شرکتمتعلق  زیتجه

 شود.ياعمال م زیتجه يابيارز ازیدر امت 5.0 بيضر د،ينما

ن تعیی یاسمقبزرگهای کفايت تجهیزات اعالمي در احداث نیروگاهبه هبا توجّامتیازات اين بند 

 گردد.مي

 


