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 یتعالبسمه

 

 ................................................شرکت توزیع برق

 کوچک اسیمق کیفتوولتائ یهاروگاهینار مانکیپهای درخواست ارزيابي شرکت موضوع:
 

 با سالم،

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

 در حوزه يمتقاض کوچک اسیمق کیفتوولتائ های پیمانکارتقاضای اين شرکت مبني بر ارزيابي شرکت

سوابق  )مدارک کلیه مستندات مربوطهبه همراه  فایل اکسل تکمیل شدههای فتوولتائیک، نیروگاه

 کاغذیدو فرمت الکترونیکی و تجربي  رضايت کارفرما و.... عنوان شده در فايل اکسل( در 
فرمايید در اين خصوص اقدامات الزم  است دستور گردد. خواهشمندارسال مي ،جهت اقدامات مقتضي

 صورت پذيرد.

 

 

 ينام خانوادگنام و                                                               

 شرکت امضاءمهر و                                                    
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 نکات الزامی -1

در اساسنامه شرکت متقاضي، انجام خدمات احداث نیروگاه يا پیمانکاری در رشته نیرو يا  .1

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

 بايد ارائه شود. آخرين تغییرات شرکت در روزنامه رسمي

 يیدتأاز مراکز مورد ( HSEايمني  ) یهادورهحضور در  صالحیت ايمني يا گواهي اهيارائه گو .0

و در صورت عدم  بودهشرکت الزامي  فني و کارگاهي پرسنلحداقل يکي از برای وزارت کار 

 د گرفت.نارائه، مدارک ارسالي مورد ارزيابي قرار نخواه

  البدر قپر شده در اکسل را  شیت های مربوط به کلیه مدارک بايست، شرکت متقاضي مي .3

CD  به نحوی که در هر پوشه مدارک به صورت مجزا دسته بندی شده  کاغذیمستندات و

 ارسال نمايد.باشند 

ي ، صفحات اضافدستورالعملاين  یبه بندهااطالعات بیشتر مربوط  به ارائهدر صورت نیاز  .4

 به آن پیوست گردد.

 ارائه هرگونه مدارک خالف واقع، منجر به و گذاری شدهاصالت مدارک در صورت لزوم صحه .5

و شرکت متقاضي با  خواهد شد ارزيابي ابطال واز روند ارزيابي خارج شدن شرکت متقاضي 

و  ديیتأمجاز خود موارد مندرج در اسناد را  یو امضاهاارسال مدارک و مستندات و با مهر 

 .دينمايمقبول 

 ،يابيارز یهااریمدارک و مستندات الزم را مطابق معصفحات،  شرکت متقاضي، بايد تمام .6

   .خود ارسال نمايد خواستدر به همراهشرکت  به مهرممهور 
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 اطالعات عمومی و ثبتی شرکت -0

  نام شرکت

  تاريخ، شماره و محل ثبت شرکت

  شناسه ملي

 هادبه ننوع شرکت )خصوصي، دولتي، وابسته 

 عمومي غیردولتي و يا گروه همکاری(
 

  دفتر مرکزی نشاني

  دورنگار

  Emailو  تيساوب

های همکار ايراني/ نام شرکت/ شرکت

)در صورت وجود( و میزان و نحوه  يالمللنیب

 مشارکت

 

 

/ دارسهام شرکت ينکه با ا ييهاشرکتنام 

 دارند مشترک یات مديرهه
 

 يابيارز در شرکت یتهای صالحشته و رتبهر

 سازمان برنامه و بودجه 
 

  گواهي صالحیت  ايمني پیمانکاری

اعضای 

 هیئت مديره

  رئیس هیئت مديره

  مدير عامل

  عضو

  عضو

  عضو

 کاری شرکت: سوابق و فعالیت هایزمینه

 هایتخصص و مشخصات از کاملي شرح

)بر اساس اساسنامه و  یدينما بیان را شرکت

 (ين تغییرات و مستندات مربوطآخر يآگه

    

  اههمرنام و نام خانوادگي رابط شرکت و تلفن 
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 پیمانکاریشرح خدمات  -3

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

 باشد. مي کوچک مقیاس

 معیارهای ارزیابی  .1جدول

 معیارهای اصلی ارزیابی ردیف
 حداکثر امتیاز معیار

 (𝒂𝒊) 
 (𝒃𝒊وزن )

 21 111 سابقه اجرايي 1

 11 111 حسن سابقه در کارهای قبلي 2

 11 111 توان مالي 3

 11 111 تضمین کیفیت خدمات )گارانتي( 4

 1 111 صالحیت ايمني 1

 11 111 توان تجهیزاتي 6

 21 111 کفايت و کیفیت کادر فني 7

 111 جمع

 

 امتیاز الزم مجموع حداقل -4

 .شوديمامتیاز اين بند طبق فرمول زير محاسبه 

   

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
7
𝑖=1

∑ 𝑏𝑖
7
𝑖=1

 امتیاز کل شرکت متقاضي= 

 و باالتر  52دارای امتیاز  یهاشرکت -1

پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و صالحیت  نامهيگواه دارای هاشرکتاگر اين الف: 

 يمني از وزارت کار باشند محدوديتي در نصب از لحاظ ظرفیت و تعداد سامانه ندارند. ا

پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و صالحیت  نامهيگواه فاقد هاشرکتاگر اين  -ب

 مجاز به فعالیت هستند: جدول زيرايمني از وزارت کار باشند با شرايط 
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 حداکثر تعداد مجاز نصب ظرفیت سامانه قابل نصب )کیلووات(

 11 و کمتر 1

x˃5≤21 11 

 

 52و  32شرکت دارای امتیاز بین  -0

 با شرايط جدول زير مجاز به فعالیت هستند:   x ˃  ≤ 03 11     هاآنکه امتیاز  ييهاشرکت

 حداکثر تعداد مجاز نصب ظرفیت سامانه قابل نصب )کیلووات(

 21 و کمتر 1

x˃5≤21 1 

 

پس از افزايش سوابق تجربي )نصب سامانه( نسبت  تواننديمدارای ظرفیت محدود  یهاشرکتتبصره: 

اقدام  نصبارتقای ظرفیت و تعداد مجاز  درخواست کننده و به ارسال درخواست خود به مرجع ارزيابي

 . نمايند

 .باشديمتوزيع نیروی برق  یهاشرکتبر عهده بر اجرای اين بند  نظارتمسئولیت   توجه مهم:

اين  بر اساسارزيابي شده اطالعات کلیه پیمانکاران دارای صالحیت )  بايستيمبرق توزيع  یهاشرکت

ظرفیت کار مجاز را از طريق اين سامانه و دستورالعمل( را در سامانه مهرسان وارد کرده و پايش تعداد 

 د.  نمديريت نماي

 

 نحوه محاسبه امتیاز معیارهای ارزیابی صالحیت -5
 گردد.، به شرح زير محاسبه مي1مندرج در جدول شماره امتیاز هر يک از معیارهای ارزيابي 

 نحوه محاسبه امتیاز معیار سابقه اجرایی -1-5

سال گذشته منتهي  11است که شرکت متقاضي در مشابه يا مرتبط های محاسبه امتیاز اين معیار، بر اساس پیمان

 ، ارائه شده است. 2اين امتیاز در جدول شماره به سال انتشار آگهي فراخوان ارزيابي منعقد نموده است. نحوه محاسبه 
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 . امتیاز معیار سابقه اجرایی1 جدول

 تعداد شرح نوع پیمان ردیف

 پیمان در رشته اصلي 1
پیمان در حوزه نیروگاه فتوولتائیک 

 )محدود به انشعاب(
 با توجه به جدول مربوطه

 با توجه به جدول مربوطه مرتبط با پیمانکاری برقهای پیمان در رشته مشابه پیمان 2

 

درصد باشد مشمول امتیازات  01کارهای در دست اقدام که پیشرفت فیزيکي آن بیش از  تبصره:

  آن پیمان خواهد بود. یکارفرما يیدتأنامه  ،هایمانپمستندات الزم برای اين قبیل  فوق خواهد بود.

 

 کیفتوولتائ روگاهین پیمان در حوزه: در رشته اصلیپیمان  -0-1جدول 

  مجموع حداکثر تعداد پیمان امتیاز پیمان ظرفیت پیمان )کیلووات(

 111 21 1 و کمتر 1

1 x˃≤ 21  11 11 111 

21 x˃≤ 211 11 2 111 

 111 حداکثر امتیاز

 های مرتبط با پیمانکاری برقپیمان در رشته مشابه: پیمان -0-0جدول 

 امتیاز پیمان نوع فعالیت
حداکثر تعداد 

 پیمان
  مجموع

 31 6 1 های مرتبط با پیمانکاری برق و انرژیپروژه

های پیمانکار حوزه برق و انرژی دارای گواهینامه رتبه رشرررته نیرو از شررررکت

 سازمان برنامه و بودجه 
31 

 61 حداکثر امتیاز

  .باشدیمامتیاز  10 برابر با  درصد از امتیاز ردیف سابقه  62مشابه  یهارشتهحداکثر امتیاز  

 نحوه محاسبه امتیاز معیار حسن سابقه در کارهای قبلی -0-5

ارزيابي حسن سابقه شرکت متقاضي تعیین صالحیت در کارهای قبلي، بر اساس امتیاز کارفرمايان قبلي به آن شرکت 

 شود.محاسبه مي 3انتشار آگهي فراخوان تعیین صالحیت بر اساس جدول شماره سال گذشته منتهي به سال  11در 
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 . امتیاز معیار حسن سابقه 0 جدول

 عنوان معیار/ شاخص ردیف

 (122تا  2ها )امتیاز هریک از شاخص

(𝒂𝒊) 

ضریب 

 وزنی

(𝒃𝒊) ضعیف متوسط خوب عالی 

 3 1 11 01 111 کیفیت کار 1

 2 1 11 01 111 کفايت کادر فني 2

 2 1 11 01 111 بندی پروژهزمان 3

4 
اسرررتفاده از تجهیزات مناسرررب و کافي حین 

 انجام کار
111 01 11 1 1 

1 

عوامل  ريسا با کارفرما و یو همکار يهماهنگ

 دری همکار نیهمچن پروژه و اندرکاردست

 نیدوران تضم

111 01 11 1 1 

 1 1 11 01 111 هپروژ يمالي بانیو نحوه پشت يعملکرد مال 6

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖
6
𝑖=1

11
 = امتیاز حسن سابقه

 توضیحات:

بیان  همشاب/ اصلي رشتههای مربوط به هر يک از پیمانصرفاً معیار حسن سابقه شرکت متقاضي، بايد  3جدول  -1

تکمیل خواهد شد و  پیمان( باشد که توسط کارفرمايان همان 2اجرائي )جدول  سابقهشده در ارزيابي معیار 

 باشد:ميشرايط زير  طبق 111حداکثر امتیاز هر کدام 

 سابقه پیمان در رشته اصلی را داشته باشد در اینصورت: اگر  -الف

 ارائه گردد: ستیبایمتوسط متقاضی رشته اصلی  یهامانیپاز رضایت نامه  5حداکثر 

 مشترکین یمندتيرضااز شرکت توزيع نیروی برق از حیث اطالع از میزان : )اجباری( رضایت نامه اول -1

بوده و در صورت عدم ارائه به ساير  اجباری از کیفیت احداث شرکت مذکور در آن منطقه حقیقي

 خواهد بود.2 فرمت رضايت نامه شرکت توزيع بر اساس جدولامتیازی تعلق نخواهد گرفت.  هانامهتيرضا

 هاآن یهانامهتيرضاکه در  /مددجوحقیقي سه نفر مشترکدوم و سوم و چهارم:  یهانامهتیرضا -2

ه ب برسد. /کمیته امداد امام خمیني )ره(شرکت توزيع ديیتأبه  هاآن اطالعات زير درج شده و رضايت نامه

 شرکت توزيع امتیاز تعلق نخواهد گرفت. ديیتأفاقد  یهانامهتيرضا
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ماره ش نام مشتری / آدرس نیروگاه/ تلفن / ظرفیت نیروگاه /  رضایت نامه مشتریان حقیقی:   اطالعات الزامی در 

تر / تاريخ نصب / امضای مشتری/ تايید شرکت      رتعداد پنل / مشخصات پنل / تعداد و مشخصات اينو     پرونده کنتور/

 و...( ، سازمان بهزيستيکمیته امداد امام خمینينهادهای حمايتي ) /توزيع نیروی برق

از حیث   ، سازمان بهزيستي و...()ره( ام خمینينهادهای حمايتي )کمیته امداد اماز  رضایت نامه پنجم: -3

فرمت رضايت  --مددجويان از کیفیت احداث شرکت مذکور در آن منطقه  یمندتيرضااطالع از میزان 

 خواهد بود. 3بر اساس جدول  نهادهای حمايتينامه 

 هاآن یهانامهتيرضادر رضايت نامه يک نفر مددجو که  توانديمبه جای اين بند، متقاضي  :1 تبصره

هادهای ندرج شده و رضايت نامه به تايید نام مشتری / آدرس نیروگاه/ تلفن  و....( ) الذکرفوقالزامي اطالعات 

 ارائه دهد.  برسدحمايتي )کمیته امداد امام خمیني، سازمان بهزيستي و...( 

توزيع  یهاشرکترضايت نامه نیاز به تايید  1حقوقي با حداکثر  یهاشرکتبرای رضايت نامه از  :0تبصره 

 .باشدينمنیروی برق 

 

 اگر سابقه پیمان در رشته اصلی را نداشته و در رشته مشابه دارای سابقه باشد در اینصورت:  -ب

توسط درصد از امتیاز هر رضايت نامه قابل ارائه  11از رشته مشابه با ضريب امتیاز رضايت نامه  2 صرفاً

 . باشديممتقاضي 

 

 نحوه محاسبه امتیاز معیار توان مالی -3-5

سال گذشته زمان ارزيابي و مشتمل بر مقادير زير  11ارزيابي توان مالي شرکت متقاضي بر اساس اطالعات حداکثر 

 است: 

  پرداخت شده الحسابيو عل يقطع یهااتیبرابر مبلغ مالیات متوسط ساالنه، مستند به اسناد مال کصدي -1

 يا اظهارنامهتايید شده های مالي برابر درآمد ناخالص آخرين سال مستند به صورت چهار -2

 ها يا دفاتر قانونيهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي يا گواهي بیمه داراييبرابر دارايي سه -3

 برابر معامالت متوسط 4مالي و اعتباری معتبر؛ تا  مؤسساتتايید اعتبار از سوی بانک يا  -4

 

 د.گردی تعديل ميسال گذشته با نرخ تورم ساالنه بانک مرکز 11تا  1 رديفمبالغ  :1تبصره 

زامي ال در نظام مالیات بر ارزش افزوده نام ثبتگواهي نام در نظام مالیاتي کشور، معتبر ثبت اسنادارائه  :0تبصره 

 است.

که ارقام مربوط به فرم توان مالي شرکت  مربوطه کلیه مستنداتو ظهارنامه مالیاتی اپیوست نمودن  :3تبصره 

 مي است. در غیر اينصورت امتیازی تعلق نخواهد گرفت.از آن استخراج شده برای محاسبه امتیازات الزا
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، مبنای محاسبات بوده و امتیاز توان چهارهای يک تا باالترين عدد کسب شده از معیارهای ارزيابي توان مالي رديف

به عدد کسب  111گردد. حداکثر امتیاز برابر حد نصاب معامالت متوسط محاسبه مي 4مالي به تناسب، نسبت به 

 گیرد.برابر نصاب معامالت متوسط باشد تعلق مي 4از معیار ارزيابي که برابر و بیشتر از شده 

 نحوه محاسبه امتیاز معیار تضمین کیفیت خدمات -4-5

منظور از تضمین کیفیت خدمات، تعهد و تقبل شرکت متقاضي بر انجام صحیح موضوع پیمانکاری، توسط شرکت در 

 گیرد.صورت مي 4يک دوره معین است. نحوه محاسبه امتیاز تضمین کیفیت خدمات مطابق جدول شماره 

 گارانتی امتیاز. 4 جدول

 

 

 این بند: جهت ارزیابیمورد نیاز  مستندات

 بر اساس فرم ذیل  به انضمام رضایت نامه کارفرما یگارانتارائه قراردادهای مشمول  -

درصد امتیاز هر  11صرفاً  ،يعمل به تعهد گارانت یاز مشتر در صورت عدم ارائه رضايت نامهتبصره: 

  قرارداد لحاظ خواهد شد.

 

 ردیف
نام 

 مشتری

شماره و 

 تاریخ

 قرارداد

 ظرفیت

 نیروگاه

)کیلووا

 ت(

آدرس 

 نیروگاه

تلفن 

 مشترک

شماره 

پرونده 

 کنتور

تعداد 

 پنل

مشخصات 

 پنل

تعداد و 

مشخصات 

 اینورتر

تاریخ 

 نصب

 یگارانتنوع 

 و زمان آن

نامه  رضایت

 مشتریاز 

عمل به تعهد 

گارانتی 

 )دارد/ندارد(

1             

2             

.....             

11             

حداکثر تعداد قرارداد گارانتی 

 شده

امتیاز هر 

 قرارداد
 امتیاز  حداکثر

11 11 111 
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 صالحیت ایمنینحوه محاسبه امتیاز  -5-5

های ارزيابي آن مطابق های ارزيابي صالحیت ايمني در شرکت متقاضي و میزان امتیازات هر يک از شاخصشاخص

 شود.های مربوطه امتیاز داده ميها متناسب با فرمباشد که به هر يک از شاخصمي 1جدول شماره 

 

 امتیاز صالحیت ایمنی .5 جدول

 امتیاز شرح ردیف

 111 اخذ گواهینامه تائید صالحیت ايمني وزارت کار و امور اجتماعي معتبر 1

 HSE 11گواهینامه استقرار سیستم  2

 21 پروژه( 2مدني معتبر برای کارکنان )حداقل  ارائه مستندات بیمه مسئولیت 3

 

 نحوه محاسبه امتیاز معیار توان تجهیزاتی -8-5

 شود.انجام مي 6ارزيابي تجهیزاتي شرکت متقاضي تعیین صالحیت توسط جدول 

 لیست ابزارآالت و تجهیزات عمومی و اختصاصی . 6 جدول

 

 تجهیزات نصب سازه و الکتریکال امتیاز

11 

 خورشیدی نیروگاه سازه نصب جهت کوب پايه ماشین

 گازوئیلي برق موتور

 برقي آب پمپ

 ژنراتور ديزل دستگاه

 برقي دريل

 شارژی دريل

 فرز سنگ دستگاه

 فرز سنگ میني

 جوش دستگاه

 بکس جعبه

 کابل قیچي

 ترک آچار

 پرچ دستگاه

 سازه نصب ابزار جعبه

 الکتريکي تجهیزات نصب ابزار جعبه

 دستي و لیزری تراز

 دار و لیزری چرخ متر
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 دريل حفاری با متعلقات

 تخصصی تجهیزات و ابزار 

41 

 سنج ارت

 ديجیتال متر مولتي
 قرمز مادون سنج حرارت دستگاه

 میگر عايقي مقاومت تستر
 کلمپي متر مولتي

 شبکه کانکتور و کابل تستر

 دستي سیم پرس

 دستي شو کابل پرس

 هیدرولیک شو کابل پرس

 اتوماتیک کن لخت سیم

 (سنج نور) متر اليت

 ديجیتال کولیس

 MC4آچار پرس يا پرس کانکتور 

 قطب نما

12 

 تجهیزات ایمنی

 کار ايمن بند کمر

 ايمني عینک

 برق عايق انواع دستکش

 ايمني کفش

 برق عايق پوش کف

 کاله ايمني

 

 درصد از توان تجهیزاتي در هر بند، مشمول امتیاز کامل خواهد شد. 11توجه: احراز 

 کفایت و کیفیت کادر فنی 9-5

 (امتیاز 5/10برابر با  امتیاز 05درصد از  02) کادر فنیکفایت  1-9-5

 نفر به عنوان کادر فني در جدول زير قابل ارائه است. 4  حداکثر :1 توجه

ارائه رشته برق )کارشناس/ تکنسین( شاغل در شرکت الزامي است. در صورت عدم ارائه اين رشته، ساير  :0توجه 

 نخواهند شد.  يازدهیامتنیز  هارشته

 شوديمدرصد در نظر گرفته  71درصد، عمران  01درصد، مکانیک  111برق ضريب  یهارشته. 

  باشد.شرکت مورد نظر شاغل مي، اشخاص حقیقي متخصصي است که در هانیتکنسمنظور از 

 باشد.حداقل سابقه کار مفید قابل قبول يک سال مي 

  جهت محاسبه امتیاز پرسنل مالک ارائه مدارک تحصیلي اعضا و مستندات مربوط به سوابق کاری پرسنل

ديگری  دکارگزيني به همراه سوابق پرداخت بیمه عادی و تلفیقي و يا مستن نظیر تصوير قرارداد و يا تائیديه

 باشدکه سوابق کاری افراد تیم فني را نشان دهد، مي
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 متخصص کلیدی ردیف
سقف امتیاز 

5/10 

نام و نام 

 خانوادگی

نوع 

همکاری با 

 شرکت

نام گواهینامه تخصصی 

 مرتبط گذرانده شده

سابقه 

 کار مفید

 )سال(

ضریب 

رشته 

 تحصیلی

 امتیاز

1 

کارشناس)مهندسي 

برق، مهندسي 

مکانیک، مهندسي 

 عمران( 

 6فر هر ن

 امتیاز
    

 

2 

0 

تکنسین )مهندسي 

برق، مهندسي 

مکانیک، مهندسي 

 عمران(

 3فر هر ن

 امتیاز
    

 

2 

 

 

 امتیاز( 5/0برابر با  امتیاز 05درصد از  32) آموزشی یهادوره 0-9-5

 

 ردیف

 یخانوادگنام و نام 

 تکنسین

نصب و راه اندازی، تعمیر )

 (یبرداربهرهو نگهداری، 

 نامه تخصصی مرتبط گذرانده شدهشرح گواهی
وضعیت 

 اعتبار
 امتیاز

  ندارددارد/   1

  ندارددارد/   0

  ندارددارد/   3

  ندارددارد/   4

  ندارددارد/   5

 
 .باشديمتخصصي متفاوت مورد قبول  نامهيگواه 2 تاًينهااز هر فرد   توجه:

 ی اسناد گردد.ضمیمه های تخصصينامهکپي برابر اصل گواهي
  مجموع

 

 یهانامهیگواهامتیاز و ساير  1/1هر کدام  یبرداربهرهنصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، مرتبط با   یهانامهیگواه

 امتیاز دارد. 1/1مرتبط با سامانه خورشیدی 

 


