بخش الف  :گزارش شناخت
 .1عنوان ،مشخصات كلي و اهداف كيفي و كمي مناقصه:
خرید مواد غذایي مصرفي بيماران و كاركنان مركز آموزشي درماني روانپزشکي رازی
 .2سازمان كارفرمایي:
كارفرما :مركز آموزشي درماني روانپزشکي رازی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
دستگاه نظارت  :مركز آموزشي درماني روانپزشکي رازی
 .3برنامه زماني كلي اوليه:
مدت زمان پيشبيني شده جهت اجرای كامل عمليات موضوع مناقصه یک سال ميباشد.
 .4اطالعات تأمين مالي :
تأمين مالي پروژه از محل اعتبارات و بودجه تخصيصي مركز خواهد بود.
 .5اسناد فني و اطالعاتي كه وضعيت عمليات و حدمات موضوع مناقصه را برای مناقصه گر از نظر شرایط كار تبيين كند :
پيمانکار بایستي از محل پروژه واقع در شهرری – سه راه تقي آباد – بلوار شهيد رستگار  -مركز آموزشي درماني روانپزشکي رازی بازدید
بعمل آورده و در صورت احراز توان اجرای كار كليه اسناد مناقصه به منظور شركت در مناقصه در اختيار پيمانکار قرار خواهد گرفت .
 .6برنامه تداركاتي پروژه :
تدارك و تأمين تمامي كاالها وتجهيزات مطابق با شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه.
 .7قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه :
ضوابط و دستورالعملهای صادره از سوی دفتر ایمني  ،بهداشت محيط و واحد تغذیه مركزدر این پروژه نافذ بوده و پيمانکار ملزم به رعایت
موارد ذیل مي باشد.
 -1داشتن بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث
 -2رعایت كليه موارد موجود در پيوست ایمني منضم به اسناد مناقصه
بخش ب -بررسی الزامات قبل از ارزیابی کیفی
الزامات شركت در مناقصه
ارائه گواهينامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صالحيت پيمانکاری
گواهي تأیيد صالحيت ایمني پيمانکاران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

تطابق موضوع مناقصه با نوع فعاليت شركت دراساسنامه
گواهي امضاء صاحبان امضاء شركت كننده در مناقصه از دفاتر اسناد رسمي

1

اعتباردارد

اعتبارندارد

بخش ج -معیار های ارزیابی کیفی شرکت کننده در مناقصه
( شركت كنندگان در مناقصه بایستي تمامي جداول مربوطه را به طور دقيق تکميل و به همراه مستندات مرتبط به تفکيک ارائه نمایند ) .


تذكر :در صورت نياز و درخواست ارزیابي كننده ارائه اصل كليه مستندات الزامي است.



باالترین عدد كسب شده درسه شاخص اول از شاخص های توان مالي مبنای محاسبه بوده و در صورتي كه باالترین عدد محاسبه شده از
مبلغ برآورد مناقصه كمتر باشد امتياز مالي به تناسب كاهش مي یابد.
حداقل امتياز فني بازرگاني جهت گشایش پيشنهاد مالي (پاكت ج)  60امتياز مي باشد  .در صورت عدم كسب امتياز  60توسط كليه
شركتها امتياز  55محاسبه خواهد شد.





اسناد ارزیابي با ید از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام،خدشه ،عيب ،نقص قلم خوردگي نداشته باشد .در صورت
وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك ارزیابي ،یا ارائه مدارك مبهم و برخالف شرایط ،آن اسناد مردود مي گردد.
ارزیابي پيشنهاد دهندگان  ،توسط كميته فني بازرگاني منتخب دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي انجام مي پذیرد .



اگر اثبات شود كه مناقصه گران در فرآیند كيفي مناقصه از مدرك جعلي یا اطالعات خالف واقع  ،تهدید  ،تطميع  ،رشوه و نظایر آن برای



قبول پيشنهادهای خود استفاده كرده اند به تشخيص هيئت رسيدگي به مدت حداقل  2سال از ارجاع كارهای موضوع آئين نامه بند ج
ماده  12قانون برگزاری مناقصه محروم مي گردند.
ردیف

معيار ارزیابي

حداكثر امتياز

1

تجربه و سابقه اجرایي

25

2

حسن سابقه در كارهای
قبلي

10

3

توان مالي پيمانکاران

50

امتيازكسب
شده

مالحظات
حداكثر  3نمونه قرارداد ( هر سال  1كار):





با اولویت مشابه یا باالتر با موضوع قرارداد ( )10
با اولویت موضوع مشابه با حجم كمتر( )8
با اولویت غير مشابه با حجم مشابه یا باالتر ( )6
با اولویت غير مشابه با حجم كمتر ()5
حداكثر  3حسن انجام كار:




با اولویت بيمارستاني با حجم مشابه یا باالتر ( )7
با اوليویت بيمارستاني با حجم كمتر( )6

 با اولویت غير بيمارستاني با حجم مشابه یا باالتر ( )5
با اولویت غير بيمارستاني با حجم كمتر ()4
مبلغ بر آوردی مناقصه معادل یا كمتر از  50برابر ماليات متوسط ساالنه و یا
هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي یا علي الحساب های پرداخت شده
( مستند به آخرین برگ تشخيص قطعي مربوط به ماليات های پرداخت شده
و اظهار نامه مالياتي و صورتحساب پرداختي به تامين اجتماعي)
 .1تکميل جدول 1-4
.2مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا كمتر از  5برابر دارایيهای ثابت
( مستند به آخرین اظهار نامه مالياتي یا گواهي بيمه دارایي ها یا گزارش
حسابرسي سال قبل توسط حسابرس رسمي)
. 3مبلغ برآوردی مناقصه معادل ویا كمتراز سه برابر درآمد ناخالص ساليانه
(مستند به آخرین اظهار نامه مالياتي و یا گزارش تایيدشده حسابرسي)

2

. 4اصل یاتصویربرابراصل شده تایيد اعتبارازسوی بانک ویاموسسات مالي
واعتباری معتبردرزمان ارزیابي معادل مبلغ موضوع مناقصه
( مستند به متوسط موجودی ارائه شده توسط بانک)
تبصره  :باالترین عدد كسب شده از ردیف های  1تا  3مبنای محاسبات مي
باشد و در صورتي كه باالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه كمتر
باشد ،امتياز مالي به تناسب كاهش یابد.

4
5

كفایت عوامل اجرائي
توان مدیریتي

جمع

9

مطابق جدول شماره 2

6

داشتن گواهينامه مدیریت كيفي دارای اعتبار ( )EFQM, HACCP,ISO
هر گواهي 2امتياز

100

جداول پیوست
جدول - 1ليست قراردادهای اجرا شده و در دست اجرا مرتبط با موضوع مناقصه در3سال گذشته
ردیف

موضوع قرارداد

كارفرما

تاریخ خاتمه قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

وضعيت تحویل ( موقت  /قطعي )

.1

.2

.3

 .1تصویر قراردادها پيوست گردد .
 .2منظور ازقراردادهای مرتبط  ،قراردادهایي با اولویت بيمارستاني و در مرحله دوم حجم مشابه مي باشد.
 .3رضایت نامه كارفرما در خصوص قراردادهای اتمام یافته ضميمه گردد .
 .4ليست قراردادها بر اساس مبلغ قرارداد (به ترتيب از بيشتر به كمتر) ارائه گردد .
فرم استعالم حسن سابقه در كارهای قبلي
تاریخ:
شماره:
به  :دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
از :
موضوع  :گزارش ارزیابي عملکرد شركت

3

بدینوسيله تأیيد مي گردد شركت
ریال و به مدت

در خصوص
ماه در تاریخ

با

قراردادی به مبلغ
منعقد نموده و نقطه نظرات این مجموعه از عملکرد

پيمانکار در جدول زیر منعکس گردیده است.

فرم استعالم حسن انجام کار در خصوص قراردادها

عنوان موضوع ارزیابي

ردیف

عالي()100
امتياز

خوب
( )80امتياز

متوسط
( )50امتياز

ضعيف
()0امتياز

توضيحات
كيفيت مواد خریداری شده بر اساس
نظر كارفرما

 1كيفيت كار
تامين به موقع مواد
2
غذایي

رعایت مسائل بهداشتي و نوع رفتار
پرسنل شركت

 3كفایت كار
ميانگين امتياز كسب شده
الزم به ذكر است این فرم حتما باید به تائيد كارفرما و ممهور به مهر اصل باشد.
تصویر قرارداد مرتبط ضميمه گردد.

امضاء كارفرما با
ذكر سمت
توضيح :
 -1متقاضي شركت در ارزیابي مي بایست برای هر قرارداد خاتمه یافته و یا جاری (طي  3سال گذشته) تکميل این فرم را از كارفرمای مربوطه درخواست نموده و پس از تکميل
به مدارك ارائه نماید.
 -1امتياز  30برای ضعيف 50 ،برای متوسط 80 ،برای خوب و  100برای عالي در نظر گرفته مي شود و متوسط امتياز هر پنج مورد به عنوان امتياز آن موضوع قرارداد در
نظر گرفته مي شود.

جدول شماره :2کفایت عوامل اجرائی
ردیف

عنوان مورد ارزیابي

حداكثر امتياز

امتياز كسب
شده
4

نحوه كسب امتياز

 1نماینده

6

ارائه تصویر قرارداد و تصویر برابر با اصل مدرك تحصيلي كارشناس
حسابداری با حداقل  3سال سابقه كار مرتبط با موضوع قرارداد

 2كارگر ساده

3

ارائه تصویر گواهي آموزش بهداشت عمومي از مراكز مجحاز

جمع امتياز
ارائه تصویر برابر اصل و خوانا مدرك تحصيلي و گواهينامه های آموزشي الزامي است.
جهت بندهای  1تا  4ارائه ليست بيمه اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي در  2ماه گذشته كه نام افراد در آن درج شده باشد و اصالت امضا از
طرف دفترخانه رسمي الزامي است .
توان مالي
حداكثر امتياز ( 50امتياز) به پيمانکاری تعلق مي گيرد كه یکي از شرایط زیر را براساس مندرجات پيوست احراز نماید و در صورت كاهش ،امتياز به
تناسب كسر مي گردد.
 .1پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه پيمانکار بزرگتر از برآورد مناقصه باشد
.2

هفتاد برابر ميانگين حق بيمه تامين اجتماعي قطعي یا علي الحساب پرداخت شده توسط پيمانکار بزرگتر یا مساوی مبلغ براورد مناقصه باشد..

 .3سه برابر درآمد ناخالص ساالنه ،مستن د به صورت وضعيت های قطعي یا موقت پيمانکار ،بزرگتر از برآورد مناقصه باشد.
 .4پنج برابر دارائيهای ثابت ،مستند به اظهار نامه مالياتي یا گواهي بيمه دارائيها یا دفاتر قانوني ،بزرگتر از برآورد مناقصه باشد.
 .5تأیيد اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالي و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
پيوست  -4توان مالي
ردیف
1

عنوان

مبلغ ( ریال )

مبلغ ( ریال )

مبلغ ( ریال )

مبلغ ( ریال )

مبلغ ( ریال )

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

ماليات متوسط پرداختي در 5سال گذشته
طبق برگ تشخيص قطعي
پرداخت بيمه تامين اجتماعي در 5سال

2

گذشته بصورت قطعي یا علي الحساب طبق
فيش های واریزی تامين اجتماعي یا مفاصا
حساب بيمه از سازمان تامين اجتماعي

3

درامد ناخالص ساالنه مستند به صورت
وضعيتهای قطعي و موقت مورد تایيد

5

اظهار نامه مالياتي یا گواهي بيمه دارایي ها
4

یا كپي دفاتر حقوقي جهت تعيين ارزش
دارایي ثابت سال قبل

5

تایيدیه اعتبار از سوی بانک یا مؤسسه مالي
اعتباری

پيوست  -5محاسبه توان مالي
A

B

مبنای انتخابي
توسط متقاضي

ردیف

1
اول

2
3
1

دوم
2
3
1
سوم
2

C
مستندات الزمي كه متقاضيان جهت
اخذ امتياز این روش ميبایست ضميمه
نمایند.
ارائه رونوشت فيشهای مالياتي پرداختي
در  5سال گذشته

رونوشت مفاصاحساب بيمه یا فيشهای
پرداختي و یا گواهي صورت مزد ماهانه
(علي الحساب)

ارائه رونوشت كاربرگ صورت وضعيت
های قطعي و موقت (در  5سال گذشته)

D
مبنای
مستندات

محاسبات

براساس

مجموع ماليات پرداختي در 5
سال گذشته

مجمــوع بيمـــه قطعــي یا
علي الحساب پرداختـــي در 5
ســـال گـذشته

درآمد  5سال گذشته براساس
صورت وضعيت های قطعي و
موقت

E

F

رقم مقایسه با برآورد پيمان

امتياز

(50  )D/5

(70  )D/5

(3  )D/5

3
1
چهارم

2

ارائه رونوشت اظهار نامه مالياتي و یا
گواهي بيمه دارائي

دارائيهای
مستندات الزم

ثابت

براساس

5 D

3
1
پنجم

2

رونوشت تایيدیه اعتبار از سوی بانک یا
مؤسسه مالي اعتباری

تأیيدیه اعتبار از سوی بانک یا
مؤسسه مالي اعتباری

D

3
توضيحات:
 -1ابتدا مي بایست شركت متقاضي یکي از روشهای ستون  Aرا كه مي تواند بيشترین رقم را در ستون  Eآن كسب كند انتخاب نماید.
 -2سپس متقاضي مي بایست در ردیف  2روشي كه انتخاب نموده ،خانه های رنگي را براساس مستندات الزم ستون  Cاین فرم تکميل نماید.

 -3تصویر مستندات الزم برای اخذ امتياز براساس ستون  Cروش انتخاب شده متقاضي تکميل و ضميمه این فرم گردد.
جدول شماره  -1مشخصات عمومي شركت
6

نام شركت :

نام قبلي شركت ( در صورت وجود ) :

نام مدیرعامل :

كد اقتصادی :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

محل ثبت :

موضوع فعاليت شركت :
نوع شركت ( حقوقي)  □ :سهامي عام □ سهامي خاص □ مسووليت محدود □ تعاوني □سایر ( ذكر شود ) .......
نوع شركت (مالکيت)  □ :دولتي □ نيمه دولتي □ خصوصي □سایر ( ذكر شود ) .......
صالحيت فني و حرفه ای ( رتبه بندی صالحيت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری /صالحيت پيمانکاری از وزارت كار
و رفاه اجتماعي) :
عضویت در انجمن های تخصصي :
نشاني :
كدپستي :

نمابر :

تلفن :

پست الکترونيک :

آدرس وب سایت :

نام مسوول ارتباط مستقيم :

تلفن مسوول ارتباط مستقيم :

مدیر پروژه :

تلفن مدیر پروژه :

مشخصات اعضاء هيات مدیره
نام و نام خانوادگي

.1

مدرك و رشته تحصيلي

مدت زمان عضویت در هيات مدیره

سمت

درصد سهام

اساسنامه  ،روزنامه رسمي به انضمام آخرین تغييرات حقوقي شركت  ،گواهي ثبت نام مودیان مالياتي و گواهي ثبت شركت پيوست گردد .
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