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استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران
فرم شماره ()1
شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،ارزیابی کیفی مناقصه گران ،برای انتخاب سرمایه گذار جهت
انجام پروژه با مشخصات مشروحه ذیل را برگزار می نماید.
 .1موضوع استعالم :احداث ،بهره برداری و انتقال مدول دوم تصففیه خانفه ضابفشب شفمال کفیش در قالف
قراردادی B.O.T
 .2محل اجراي کار :جزیره کیش
 .3مدت انجام پروژه :دوره احداث  2 :سال و دوره بهره برداری  20سال
 .4سرمایه پذیر و دستگاه مناقصه گزار :شرکت عمران ،آب و خدمات کیش
 .5مناقصه گر :سرمایه گذار حقوقی و یا حقیقی
 .6زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
مناقصه گران اسناد ارزیابی را حداکثر تا ساعت  16مورخ  98/06/27از دبیرخانه مناقصه گزار به نشانی :دضتر
مرکزی :جزیره کیش -میدان خلیج ضارس -بلوار ایران -مجتمع اداری پارس -دبیرخانه شفرکت عمفران آب و
خدمات منطقه آزاد کیش  -تلفن  076 -44421380و یا دضتر تهران :بزرگراه آضریقا -باالتر از چهارراه شهید
حقانی (جهان کودک) -نبش خیابان کیش -شفماره  -45طبقفه همکف تلففن 021 -88780747 :تحویفل
گیرند.
 .7نحوه تکمیل جداول ارزیابی :جداول مربوط به معیارهای ارزیفابی کیففی و امتیفاز آنهفا بفه پیوسفت ایفن
استعشم می باشد که مناقصه گران می بایست نسبت به ارائه مستندات جهفت دریاضفت امتیفاز اقفدام الزم را
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معمول نمایند .روش محاسبه امتیازهای مربوطه به هر یک از معیارها در جداول مربوطه ذکر گردیفده اسفت
ارائه مدارک و مستندات الزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها بروری است.
 .8محل و زمان و نحوه تحویل اسناد ارزیابی کیفی (نشانی دستگاه مناقصه گزار) :داوطل شفرکت در
ارزیابی باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سربسته الک و مهر شده ،تنظیم و حفداکثر تفا پایفان
وقت اداری ساعت  16مورخ  98/07/10پیشنهاد خود را با اخذ رسفید حفاوی سفاعت و تفاری وصفول ،بفه
دبیرخانه مناقصه گزار به نشانی :دضتر مرکزی :جزیره کیش -میدان خلیج ضارس -بلوار ایران -مجتمع اداری
پارس -دبیرخانه شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش  -تلفن  076 -44421380و یا دضتر تهران:
بزرگراه آضریقا -باالتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کفودک) -نفبش خیابفان کفیش -شفماره  -45طبقفه
همک تلفن 021 -88771903-88880260 :تحویل نماید .پیشنهادهایی که دیرتفر از ایفن مهلفت ارائفه
شود ،دریاضت نخواهد گردید.
پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت ارائه شود ،دریافت نخواهد گردید.
 .9حداقل امتیاز قابل قبول :حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه  60درصد امتیاز کل می باشد.
 .10مهر و امضاي اسناد و مدارک :تمام اسناد ارزیابی ،از جمله این استعشم و اسناد ارزیفابی کیففی و کلیفه
مدارک و مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر باید به مهر و امضای مجفاز صفاحبان امضفای شفرکت هفای
سرمایه گذاری یا سرمایه گذار رسیده باشد .مدارک ضاقد مهر و امضا و مدارک ارائه شده بدون ارائه مستندات
الزم پذیرضته نخواهد شد.
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 .11نحوه انجام ارزیابی کیفی :
ارزیابی کیفی مناقصه گران به روش وزنی می باشد .در این روش مجموع بفری وزنفی معیفار صفد در صفد
میباشد و هر مناقصه گر در ازای هر معیار ،امتیازی بین صفر تا صد کس می کند .امتیاز کل هر مناقصه گر،
معادل مجموع حاصلضرب امتیاز کس شده برای هر معیار وزنی مربوط می باشد.
ابتدا کمیسیون نسبت به ارزیابی شکلی مناقصه گرانی که اسناد خود را در مهلت مقرر تحویل دادهاند اقدام
نموده و مناقصه گرانی که اسناد آنها از نظر شکلی مورد تایید کمیسیون باشند جهت ارزیابی کیفی به کمیته
ضنی بازرگانی ارسال شده و پس از ارزیابی کیفی از مناقصهگران حائز شرایط برای شرکت در مناقصه دعوت
می شوند.
 .12مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی شکلی:
مناقصه گر موظ است مدارک ذیل را در به همراه بقیه مستندات ارزیابی در پاکات ارزیابی کیفی ارائه دهد
-1مدارک هویتی شخص حقیقی یا حقوقی به شرح ادامه همین مفاده -2ضفرم شفماره ( )1اسفتعشم ارزیفابی
کیفی مناقصه گران -3ضرم شماره ( )2اظهار نامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات  -4ضرم شماره ( )3اظهار
نامه توان اجرای کار -5ضرم شماره ( )4اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه  -6ضرم شماره ( )5اطشعات
کلی و حقوقی شرکت
اشخاص حقیقی:
 رونوشت کلیه صفحات شناسنامه ،کارت ملی
 گواهی امضاء پیشنهاددهنده توسط دضاتر اسناد رسمی
 -2-2-4-7اشخاص حقوقی:
 رونوشت اساسنامه به همراه رونوشت آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)
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 رونوشت آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنفده بفرای
اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه
 گواهی امضای دارندگان امضای مجاز توسط دضاتر اسناد رسمی
 رونوشت گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی

 رونوشت کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز
 .13اطشعات عمومی موبوع مناقصه که جهت تکمیل اسناد ارزیابی در اختیار مناقصهگران قرار می گیرد به
شرح زیر میباشد:
 گزارش شناخت طرح معیارهای ارزیابی وبری وزنی معیارها .14اسناد ارزیابی باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بفوده و هفین نفوع ابهفام ،خدشفه ،عیف  ،نقفص و
قلم خوردگی نداشته باشد .در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک مشروط
و مبهم ،آن اسناد مردود است.
 .15در صورت حضور مناقصهگران به صورت مشارکت ،باید یک مواضقتنامه تهیه گردد که در آن ( )1کلیه اعضا
مشترکاً و منفرداً مسئول خواهند بود )2( ،هین محدودیتی در رابطه با تعداد شرکا وجود نخواهد داشت)3( ،
پیشنهاد باید به نحوی به امضا برسد که برای تمامی اعضا به لحاظ قانونی الزامآور باشد )4( .یکی از اعضا بفه
عنوان مسئول و نماینده معرضی خواهد شد تا از طرف دیگر اعضای مشارکت مجاز به پذیرش مسفئولیتهفا و
دریاضت دستورات باشد و ( )5میزان مشارکت هریک از شرکا مشخص گردد .عدم ارائه مواضقتنامه مشفارکت
منجر به عدم پذیرش پیشنهاد خواهد شد .هرگونه تغییر در سفاختار یفا تشفکیشت مشفارکت پفس از تاییفد
صشحیت ،منوط به تایید کتبی مناقصه گزار خواهد بود .چنانچه در نتیجه تغییر ساختار ،مشفارکت جدیفد از
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معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد برخوردار نباشد ،مناقصهگزار میتوانفد از صفدور چنفین تاییدیفهای
خودداری کند .هرگونه درخواست تغییر مذکور باید حداکثر تا تاری ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه ،بفه
مناقصه گزار تسلیم شود .جهت احراز صشحیت مشارکت ،هر یک از اعضا باید دست کم از  40درصفد امتیفاز
معیارهای ارزیابی برخوردار باشند .همچنین عضو مسئول مشارکت بایفد حفداقل از  50درصفد ایفن معیارهفا
برخوردار باشد .عدم رعایت این شرط منجر به رد پیشنهاد مشارکت خواهفد شفد .امتیفاز کفل مشفارکت بفه
صورت مجموع وزنی امتیاز هریک از شرکا و براساس میزان سهم آنها تعیین خواهد شد
 .16در صورت هر گونه تغییر در ترکی

گروه مشارکت در کلیه مراحل مناقصه ،ارزیابی اعضاء جایگزین مجدداً

انجام خواهد شد.
 .17مناقصهگران موظ به رعایت موارد زیر در ارائه پیشنهاد میباشند و پیشنهادهایی که بفه ترتیف خواسفته
شده ارائه نشود ،مورد بررسی قرار نخواهند گرضت:
 مناقصهگرانی که به صورت مشارکت در مناقصه شرکت میکنند باید مدارک خود را به صورت ترکیبی (یکجا)ارائه نمایند و از ارسال مدارک جداگانه برای هر یک از اعضا خودداری نمایند.
 -مدارک و مستندات مربوط به هر ردی

در جدولها باید مطابق شماره همان ردی

شمارهگذاری و مشخص

شود.
 .18سایر شرایط :
 -1-18پیشنهاد ،مکاتبات و مدارک مربوط به آن ،باید به زبان ضارسی تهیه شود.
 -2-18پیشنهاددهنده اقرار میکندکه در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد مشمول قانون منفع مداخلفه
کارمندان در معامشت دولتی مصوب سال 1337نمی¬باشد.
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 -3-18مناقصه گزار ،این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصهگر یا واگذاری پیمان،
صحت و سقم اطشعات ضراهم شده از سوی مناقصهگر را بررسی کند و در صورت عدم صفحت اطشعفات
ارائه شده نسبت به هرگونه اقدام الزم مانند ببط تضامین ،ضس قرارداد و ...اقدام نماید .پیشفنهاددهنده
با تسلیم پیشنهاد ،حق هرگونه اعترابی در این خصوص را از خود سل و ساقط نموده است.
 -4-18هزینه های درج آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.
 -5-18این اسناد نباید به عنوان دعوت برای عقد پیمان تلقی شود .وصول پیشنهاد ارائه شده ،برای مناقصه
گزار تعهدی ایجاد نکرده و پیشنهاددهنده حق ادعای خسارت از مناقصه گزار را نخواهد داشت.
 -6-18مطابق مصوبات سازمان منطقه آزاد کیش ،اشخاصی که در ضهرست سیاه سازمان و یا شرکت مناقصه
گزار قرار دارند امکان شرکت در مناقصه نخواهند داشت .بنابراین الزم است شرکت کنندگان با اطشع از
این موبوع ،اسناد مناقصه را تحویل نمایند.
 -7-18مناقصه گزار حق لغو و یا تجدید ضراخوان را مطابق بوابط و مقررات مربوطه برای خود محفوظ مفی
دارد و اگر چنین موردی پیش آید مرات به پیشنهاددهندگان ابشغ می شود و شفرکت کننفدگان حفق
هرگونه اعترابی را در این خصوص و موارد مربوطه ،از خود سل و ساقط می نمایند.
 -8-18عط به بخشنامه شماره  97/31402983مورخ  1397/03/07معاونت محترم عمرانفی و زیربنفایی
سازمان منطقه آزاد کیش ،پیمانکارانی که دارای پرونده حقوقی و قضایی جاری علیه سازمان منطقه آزاد
کیش و یا شرکت های تابعه میباشند تا تعیین تکلی پرونده های مربوطه به جهت رعایت انضباط مالی
امکان شرکت در مناقصه نخواهند داشت .بنابراین الزم است شرکت کنندگان با اطفشع از ایفن موبفوع،
اسناد مناقصه را تحویل نمایند.
تاریخ :
نام مناقصه گر:
نام و نام خانوادگی-------------------------- :
سمت--------------------------:
امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور --------------------------:
مهر مناقصه گر------------------------:
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ترتیب ارائه اسناد
 )1آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضای مجاز معتبر در زمان بازگشایی پاکات
 )2ضرم شماره ( ) 5اطشعات کلی و حقوقی شرکت
 )3اساسنامه
 )4تصویر شناسه ملی شرکت
 )5تصویر گواهی ثبت نام مؤدیان مالیاتی
 )6تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء مجاز
 )7ضرم شماره ( )1استعشم ارزیابی کیفی مناقصه گران
 )8ضرم شماره ( )2اظهار نامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات
 )9ضرم شماره ( )3اظهار نامه توان اجرای کار
 )10ضرم شماره ( )4اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه
 )11جداول  1،2،3،4و مستندات پیوستی به ترتی
تبصره  :امتیاز هر جدول منوط به مدارک و مستندات ارائه شده می باشد و درصورت عدم ارائه مستندات
امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرضت.
مناقصه گر می بایست نسبت به مهر و امضای تمامی مدارک و مستندات اقدام نماید.
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ب-گزارش شناخت پروژه
-1عنوان
احداث ،بهره برداری و انتقال ( )B.O.Tمدول دوم تصفیه خانه ضابشب شمال کیش
-2اهداف پروژه
شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،در نظر دارد اجرای مدول دوم تصفیه خانه ضابشب شمال
کیش را به روش احداث ،بهره برداری و انتقال ،به انجام رساند.
-3مشخصات کلی طرح
جزیره کیش با مساحت  90کیلومتر مربع ،با پیرامون ساحل  40کیلومتر و شکل کلی تقریباً بیضی در دهانه
خلیج ضارس و نزدیک بخش پایانه این آب راه در محدوده تنگه هرمز واقع است.
عرض شمالی آن  26درجه و  32دقیقه و طول شرقی آن  53درجه و  58دقیقه است .در جهت ساحل غربی
به ساحل شرقی  15/45کیلومتر طول دارد .بیشترین عرض در راستای ساحل جنوبی به ساحل شفمالی 7/5
کیلومتر است.
سطح جزیره ضاقد پدیده کوه و تپه های مرتفع است .ضرودگاه بین المللی کیش در مرکز و در بخفش مرتففع
 35الی  40متر واقع شده است .در شکل شماره  1موقعیت کلی جزیره کیش مشحظه می گردد.
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شکل شماره  -1موقعیت جزیره کیش و تصفیه خانه هاي فاضالب شمالی و جنوبی

در طرح تصفیه خانه ضابشب جزیره کیش  4مدول پیش بینی شده که هرمدول دارای جمعیت 40000نفر
می باشد و ظرضیت تصفیه خانه در اضق طرح معادل  160000نفر خواهد بود .در مناقصه حابر مدول دوم
تصفیه خانه احداث خواهد گردید.
 -4سازمان کارفرمایی
شرکت عمران ،آب و خدمات کیش
 -5برنامه زمانی کلی اولیه
 دوره احداث  2 :سال -دوره بهره برداری  10 :سال

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

 -6روشها ،دستورالعملها و استانداردهاي اجرایی
مطابق بوابط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و اسناد مناقصه
جدول ضریب وزنی معیارهاي ارجاع کار به مناقصهگر و امتیاز هر معیار
جدول شماره ()1
ردیف
1

2

3
4
5

معیار ارجاع کار
طراحی ،ساخت ،بهره برداری پروژه های مشابه (ابعاد ،هزینه،
زمان ،ربایت کارضرما)
جدول شماره ()2
مدارک اضراد ضنی ،عناصر کلیدی ،طراحی و اجرا از نظر دانش و
تجربه
جدول شماره ()3
مدارک دال بر قدرت مالی و تامین اعتبار مناقصه
جدول شماره ()4
امکانات در اختیار مناقصه گر (ماشین آالت و امکانات دیگر)
ضرم شماره ()2
سایر مدارک مورد نظر سرمایه گذار
جدول شماره ()5
جمع

امتیاز

ضریب وزنی

100

40

100

20

100

20

100

15

100

5
100

***داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل پایه  1در رشته ابنیه و ساختمان و پایه  2تاسیساات و
تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور براي بخش سااخت -داشاتن گواهیناماه صاالحیت مشااوري
حداقل پایه  1در رشته آب در بخش طراحی -داشتن گواهینامه صاالحیت بهاره بارداري و نگهاداري از
تصفیه خانه فاضالب حداقل پایه  1الزامی است و درصورت عدم وجود هریک از شروط ،ارزیاابی مناقصاه
گر بررسی نخواهد شد.
*** درصورت وجود مشاور همکار در فراخوان الزم است اطالعات مربوط به شرکت همکار ارائه شود.

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

طراحی ،ساخت ،بهره برداري پروژه هاي مشابه (ابعاد ،هزینه ،زمان ،رضایت کارفرما)
جدول شماره ()2
ردیف

شرح

تعداد کار

امتیاز

1

طراحی پروژه های مشابه

حداقل  2مورد

20

2

ساخت پروژه های مشابه

حداقل  4مورد

40

3

بهره برداری پروژه های مشابه

حداقل  1مورد

20

4

تامین مالی پروژه های مشابه

حداقل  1مورد

20
100

جمع
توبیح:

 در صورتی که مناقصهگر در پروژههای قبلی ،به صورت همکار یا عضو مشارکت حضور داشته است ،درصدیاز امتیاز مربوط ،به نسبت میزان همکاری یا مشارکت اختصاص مییابد.
 -در صورت انجام کار با مبلغ کمتر از پروژه حابر امتیاز به تناس

محاسبه خواهد شد .مبلغ بهروزشده

پیمانهای منعقده مشک امتیازدهی خواهد بود.
 مدارک الزم: پیمانهای منعقده (صرضاً صفحاتی که نشاندهنده موبوع ،مدت ،مبلغ و تاری ابشغ کار است) صورتجلسههای تحویل موقت و قطعی برای کارهای اجرا شده-

جهت دریاضت امتیاز مناقصه می بایست برای هر ردی

تصویر مواضقتنامه و  ...ارائه دهد.

به صورت جداگانه مستندات مربوطه از جمله

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

مدارک افراد فنی ،عناصر کلیدي ،طراحی و اجرا از نظر دانش و تجربه
جدول شماره ()3
لیست اضراد کلیدی منظور شده برای پروژه:
حداقل

طراحی
اجرا
بهره برداری

ردیف

شرح

1

مدیر پروژه (هماهنگ کننده)

15سال

2

مسئول ضرآیند و طراح تصفیه خانه

10سال

3

طراح سازه

10سال

4

مسئول تجهیزات ابزار دقیق

 5سال

5

مسئول مکانیکال

 5سال

6

مدیر اجرا

10سال

7

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

 5سال

8

رئیس بهره برداری تصفیه خانه

10سال

9

مسئول آزمایشگاه و کنترل ضرآیند

 5سال

سابقه کار

حداقل مدرک تحصیلی

تعداد
(نفر)

لیسانس مرتبط

1

15

ضوق لیسانس مرتبط

1

10

ضوق لیسانس مرتبط

1

10

لیسانس مرتبط

1

10

لیسانس مرتبط

1

5

لیسانس مرتبط

1

15

لیسانس مرتبط

1

10

لیسانس مرتبط

1

15

لیسانس مرتبط

1

10

جمع
مدارک و مستندات الزم:
ارائه مستندات تجربیات اضراد کلیدی در جدول ضوق شامل :مدرک تحصیلی و تجریبات کاری (مشابه) در
امتیازدهی مورد نظر قرار می گیرد.

امتیاز

100

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

مدارک دال بر قدرت مالی و تامین اعتبار مناقصه
جدول شماره ()4
مناقصهگر میبایست نسبت به تکمیل جدول ذیل اقدام نماید ارائه امتیاز با توجه به اعداد نوشته شده در
جدول و مستندات ارسالی داده خواهد شد
ردیف

شرح

میلیون ریال

امتیاز

1

سرمایه اولیه شرکت

300.000

10

2

گردش مالی شرکت در سه سال اخیر

200.000

50

3

حجم مالی پروژه های مشابه انجام شده

400.000

40

جمع

100

توضیح:
در خصوص ردی یک جدول ضوق :حداکثر امتیاز به حداقل سرمایه  30میلیارد ریال تعلق خواهد گرضت
در خصوص ردی دو جدول ضوق  :حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می گیرد که عدد نوشته شده باالتر از 200
میلیارد ریال باشد
درخصوص ردی سه جدول ضوق  :امتیاز حداکثر در صورتی تعلق می گیرد که مناقصه گر حداقل یک پروژه
با مبلغ  300میلیارد ریال انجام داده باشد
مناقصه گر می بایست مستندات مربوطه به ردی های ضوق را ارائه دهد در صورتی که مستندات ارائه شده و
اعداد تکمیل شده در جدول دارای حداکثر امتیاز نگردد متناس
تناس کاهش داده خواهد شد

با مستندات ارائه شده امتیاز به

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

اظهار نامه دارا بودن ماشین آالت و تجهیزات
فرم شماره ()2

مناقصه گر با تایید این فرم و ارائه تعهد ،امتیاز الزم این معیار را مطابق جدول شماره ( )1کسب
می نماید.
اینجان /اینجانبان.............................................دارنده امضفای مجفاز شرکت/مشفارکت .........................................بفا
امضای این ضرم متعهد می شود که توان تامین تجهیزات الزم ،ماشفین آالت ،کلیفه امکانفات مربفوط جهفت
پروژه احداث ،بهره برداری و انتقال مفدول دوم تصففیه خانفه ضابفشب شفمال کفیش در قالف قفراردادی
B.O.Tرا در اختیار داشته و در موعد مقرر در اختیار پروژه قرار خواهد داد.

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضای تعهد آور

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

سایر مدارک مورد نظر سرمایه گذار
جدول شماره ()5
ردی

توبیحات

1

داشتن گواهینامه یا نمایندگی از شرکت های معتبر جهانی در ساخت تصفیه خانه آب و
یا ضابشب

2

ارائه راهکار یا پیشنهاد جدید جهت اجرای این پروژه

3

داشتن تشویق نامه از کارضرمایان قبلی در خصوص سرمایه گذاری در پروژه های مشابه

4

داشتن مارک یا برند خاص در زمینه تصفیه خانه

5

هرگونه مدرک دیگری که بیانگر توانمندی سرمایه گذار باشد
جمع امتیاز کل100 :

توضیح:
حداکثر امتیاز این بخش با ارائه مستندات مربوط به دارا بودن حداقل دو مورد از موارد ضوق به مناقصه گر
تعلق خواهد گرضت

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

اظهارنامه ارزیابی توان اجراي کار
فرم شماره ()3
پیرو ضراخوان شرکت عمران ،آب و خدمات کیش در روزنامه  ...................مورخ .............در مورد پروژه احفداث،
بهره برداری و انتقال مدول دوم تصففیه خانفه ضابفشب شفمال کفیش در قالف قفراردادی B.O.Tاینجانف
 ............................................دارنده امضای مجاز شرکت  /مشارکت  ................با آگاهی کامل از بوابط آیین نامه
ارزیابی کیفی مناقصه گران ،تایید مینمایم ،اطشعات ارائه شده در ایفن اظهارنامفه و مفدارک منضفم بفه آن،
صحیح است.
و مسئولیت کلیه عواق عدم صحت آن به عهده تایید کننده این برگ و پیشنهاد دهنده می باشد.
دارنده امضای مجاز شرکت  /مشارکت :
امضا:
تاری :

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

اظهار نامه دارا بودن امکان تامین منابع مالی پروژه موضوع مناقصه
فرم شماره ()4

اینجان

/اینجانبان( محل درج نام و نام خانوادگی)  ............................................................................دارندگان

امضای مجاز شرکت  ...................................با سمت /سمت های در شرکت ................................................مطابق
اگهی آخرین تغییرات معتبر در زمان مناقصه ضوق الذکر تعهد می نمایم که امکان تامین منابع مالی پروژه
احداث ،بهره برداری و انتقال مدول دوم تصفیه خانه ضابشب شمال کیش ،در قال

قراردادی B.O.Tرا دارا

می باشم و کلیه عواق و مسئولیت این تاییدیه به عهده دارانده امضای مجاز این شرکت می باشد.
نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز
محل مهر و امضای شر کت

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

اطالعات کلی و حقوقی شرکت
فرم شماره ()5
نام شرکت...............................:محل ثبت............................... :کداقتصادی شرکت...............................
کدپستی ..................................شرکت..............................شماره ثبت............................... :تاری ثبت:
...............................شناسه ملی شرکت....................................
سرمایه ثبت شده................................................ :سرمایه پرداخت شده................................:شماره تلفن تماس با
پیش شماره....................
موبوع ضعالیت شرکت ( طبق اساسنامه).....................................................................................................:
نشانی قانونی شرکت ............................................................................. :
شماره نمابر..................................:شماره همراه.............................
نام دارندگان امضای مجاز شرکت.................................................................................................................

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

مشخصات اعضای هیات مدیره و سایر سهامداران:

ردی

سمت

1

مدیر عامل

2

رییس هیات
مدیره

3

نای رییس
هیات مدیره

4

عضو هیئت
مدیره

5

عضو هیئت
مدیره

نام و
نام خانوادگی

مدرک و
رشته تحصیلی

تاری
اخذ
مدرک
تحصیلی

تاری
ورود به
شرکت

درصد
سهام

نمونه امضا
تعهد آور

درصورت وجود مواضقت نامه جهت شرکت در این ضراخوان الزم است این جدول به تفکیک برای هر یک از
امضا کنندگان مواضقت نامه تنظیم و به مناقصه گزار ارائه شود.

اسناد ارزیابی کیفی
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش B.O.T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاکت ارزیابی کیفی
شماره ثبت در دبیرخانه:

محل امضای اعضای کمیسیون BOT

نام مناقصه گزار:شرکت عمران ،آب و خدمات کیش
(به این قسمت چس نچسبانید)
آدرس دستگاه مناقصه گزار:

(به این قسمت چس نچسبانید)

نام مناقصه گر:
آدرس پستی مناقصه گر:
صندوق پستی /کد پستی:

تلفن دستگاه مناقصه گزار(با پیش شماره):

تلفن تماس مناقصه گر (با پیش شماره):
تلفکس:
شماره همراه:

موبوع پروژه :احداث ،بهره برداری و انتقال مدول دوم تصفیه خانه ضابشب شمال کیش در قال قراردادی B.O.T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مناقصه گر می بایست این برگه را تکمیل نموده و بر روی پاکت بچسباند.

