بخش اول
ارزيابي كيفي مشاوران ()RFQ
موضوع خدمات مشاوره :استقرار  GISپايه شهرداری ايالم

نكته مهم  :نسخه كاغذی استعالم تكميل شده و مدارك درخواستي به كارفرما تحویل داده شود.

 -1نام و نشاني كارفرما:
كارفرما :شهرداری ایـالم
نشاني :ایالم -بلوارجمهوری -شهرداری مركزی -تلفن تماس ،07333333480 :دورنگار:
 -2موضوع خدمات مشاوره:
استقرار  GISپایه شهـرداری ایـالم
 -3مدارك صالحيت و گواهي نامه های الزم:
گواهي نامه صالحيت یا رتبه بندی ( GISحداقل رتبه  ) 2یا شورای عالي انفورماتيک (توليد و پشتيباني نرم افزارهای سفارش
مشتری یا سيستم های ویژه )

1

شهـرداری ایـالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
فرم (( الف)) :مشخصات عمومی مشارکت کنندگان
نام شرکت مشاور :
شماره ثبت :

نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
تاریخ ثبت :

گواهینامه صالحیت مشاوره مرتبط با موضوع خدمات مشاور-1 :

محل ثبت :
-2

آدرس محل شرکت:
شماره های ارتباطی مدیرعامل :

تلفن ثابت:

دورنگار :

پست الکترونیکی:

تلفن همراه:

موضوع شرکت مشاوره وفق اساسنامه :

نام ونام خانوادگی مسئول دفتر :

آدرس محل شعبه یا دفتر نمایندگی :

تلفن ثابت :
تلفن همراه :

دورنگار :

پست الکترونیکی :

طرح مورد درخواست مشاور جهت ارزیابی کیفی :به منظور استقرار  GISپایه شهرداری ایالم می باشد که اسناد آن در مجلد مستندات ضمیمه می باشد .
نام و امضای اشخاص مجاز و تعهد آور شرکت مشاور :

مهر شرکت مشاور :

-1

-2

-3

2

شهـرداری ایـالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
نحوه چیدمان و صفحه بندی مجلد مستندات به صورت زیر می باشد:
 )1فرم (( الف )).
 )2اظهارنامه ظرفیت آماده به کار مشاور.
 )3فرم تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی.
 )4تصویر گواهی نامه صالحیت یا رتبه بندی.
 )5تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت.
 )6تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت (مدیران شرکت  ،محل شرکت و .)...
 )7تصویر دو برگ اصلی موافقتنامه یا آخرین صورت مجلس تحویل طرح تأییدشده هر پروژه مرتبط با موضوع  GISبه ترتیب طرح های درج
شده توسط مشاور در جداول (/1الف).
 )8فرم های ارزشیابی کارفرمایان قبلی مربوط به هر پروژه به ترتیب پروژه های درج شده در جدول (/2الف).
 )9کپی مدارک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ،کادر فنی و کارکنان کلیدی به ترتیب درج در جدول ( /3الف.) 1-
 )11کپی مدارک معتبر سوابق کاری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ،کادر فنی و کارکنان کلیدی به ترتیب درج در جدول ( /3الف.) 1-
 )11کپی سه برگ اصلی موافقتنامه ،همراه صورتجلسه تحویل موقت هر پروژه به منظور احراز امتیاز جدول ( /3ب ).
 )12نمونه گزارش پیشرفت فیزیکی ماهیانه یک پروژه طبق مشخصات درج شده در جدول ( /3ج ).
 )13کپی گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISOطبق مشخصات درج شده در جدول ( /3د ).
 )14متدلوژی انجام کار و پیشنهاد فنی مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده.
 )15برنامه زمانبندی اجرایی جهت انجام کار مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده.
 )16خالقیت ،ابتکار ،پیشنهادات ویژه و روشهای نوین مرتبط با متدلوژی و پیشنهادیه فنی ارائه شده.
 )17سایر اسناد مورد نیاز مطابق آنچه در هر یک از جداول ارزیابی قید گردیده است به ترتیب جدول و به ترتیب اطالعات مندرج در آنها،
بایستی در مجلد مستندات ارائه گردد.
تذکر  :کلیه اوراق مربوط به مستندات بایستی توسط اشخاص مجاز و تعهدآورشرکت امضاء و مهر گردد .

3

شهـرداری ایـالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (( الف ))  :معیارهای ارزیابی وضرایب وزنی هریک از معیارها
ردیف

امتیازجزء

1

تجربه (سابقه اجرایی )
ارائه سابقه خدمات مشاوره
در پنج سال گذشته

ج ) سابقه اجرای کارهای مشابه  ،با حجم کمتر از موضوع استعالم ارزیابی

2

حسن سابقه در کارهای
قبلی

دارا بودن ارزیابی مثبت ازکافرمایان قبلی بر اساس آئین نامه ارزشیابی مشاوران ،به ازای هر پروژه 2
(حداکثر  4پروژه )

3

توان فنی و برنامه ریزی

4

گواهی صالحیت

الف ) سابقه تأسیس شرکت به ازای هرسال 1امتیاز ( حداکثر  5امتیاز )

6

8

 -1مدیریت کارآمد
 -2کادر فنی مورد نیاز پروژه

12

ارائه مستندات مبنی بر وجود مدیریت و کنترل پروژه در
سطح شرکت (انجام حداقل دو پروژه بدون تأخیر)

2

ج) نظام مستند سازی و گزارش دهی

ارائهه مسهتندات مبنهی بهر وجهود نظهام مهدیریت
پیکربنههدی ومسههتند سههازی در سههطح شههرکت
همراه با ارائه یک نمونه کار انجام شده

2

د) نظام کنترل و تضمین کیفیت

ارائههه مسههتندات مبنههی بههر داشههتن گواهینامههه
معتبر نظام مدیریت کیفیت ایزو

2

الف ) بومی بودن

استقرارمحل فعالیت شرکت دراستان به استناد اجاره نامه
یا آگهی آخرین تغییرات محل شرکت

11

ب ) رتبه

گواهی صالحیت در رشته های خواسته شده

5

خالقیت ،ابتکار ،پیشنهادات ویژه و روشهای نوین مرتبط با متدلوژی و پیشنهادیه فنی ارائه شده
پیشنهاد فنی و زمانبندی

21

6

ب) توان برنامه ریزی و کنترل پروژه

5

5

ب) سابقه اجرای کارهای مشابه ،با حجم معادل یا بیشتر از موضوع استعالم ارزیابی

الف ) کفایت کارکنان کلیدی

امتیازمعیار

معیارهای ارزیابی

شرح جزء معیارهای ارزیابی

8

24

3

ارائه متدلوژی انجام کار و پیشنهاد فنی مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده

21

ارائه برنامه زمانبندی اجرایی مناسب جهت انجام کار مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده

5

امتیاز کل شرکت مشاور

25

15
3
25

111

نام شرکت مشاور:

کارفرما

مهر و امضاء

شهـرداری ایــالم

4

شهـرداری ایـالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (( ب ))  :معیارهای ارزیابی وضرایب وزنی هریک از معیارها و امتیازات مکتسبه به منظور ارائه خدمات مشاوره فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی
ردیف

معیارهای ارزیابی

1

تجربه (سابقه اجرایی )
ارائه سابقه خدمات مشاوره
درپنج سال گذشته

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

3

توان فنی و برنامه ریزی

4

گواهی صالحیت

حداکثر

شرح جزء معیارهای ارزیابی

امتیاز

الف) سابقه تأسیس شرکت به ازای هرسال  1امتیاز (حداکثر  5امتیاز)

امتیازجزء

امتیاز کل

5

ب) سابقه اجرای کارهای مشابه ،با حجم معادل یا بیشتر از موضوع استعالم ارزیابی

21

ج) سابقه اجرای کارهای مشابه  ،با حجم کمتر از موضوع استعالم ارزیابی
دارا بودن ارزیابی مثبت ازکافرمایان قبلی براساس آئین نامه ارزشیابی مشاوران ،به ازای هر پروژه  ( 2حداکثر  4پروژه )

8

 -1مدیریت کارآمد

6

 -2کادر فنی مورد نیاز پروژه

12

ب) توان برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارائه مستندات مبنی بر وجود مدیریت و کنترل پروژه در سطح شرکت (انجام حداقل دو پروژه بدون
تأخیر)

2

ج) نظام مستند سازی و گزارش دهی

ارائهه مسهتندات مبنهی بهر وجهود نظهام مهدیریت پیکربنهدی و مسهتند سهازی در سهطح شهرکت
همراه با ارائه یک نمونه کار انجام شده

2

د) نظام کنترل و تضمین کیفیت

ارائه مستندات مبنی بر داشتن گواهینامه معتبر نظام مدیریت کیفیت ایزو

2

الف ) بومی بودن

استقرار محل فعالیت شرکت دراستان به استناد اجاره نامه یا آگهی آخرین تغییرات محل شرکت

11

ب ) رتبه

گواهی صالحیت در رشته های خواسته شده

5

الف ) کفایت کارکنان کلیدی

امتیاز مکتسبه

5

خالقیت ،ابتکار ،پیشنهادات ویژه و روشهای نوین مرتبط با متدلوژی و پیشنهادیه فنی ارائه شده

3

6

پیشههههههنهاد فنههههههی و ارائه متدلوژی انجام کار و پیشنهاد فنی مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده
زمانبندی
ارائه برنامه زمانبندی اجرایی مناسب جهت انجام کار مطابق با رئوس شرح خدمات ارائه شده

21
5
111

امتیاز کل

نام شرکت مشاور:

کارفرما :

مهر و امضاء

شهـرداری ایــالم

5

شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (/1الف) :ارزیابی تجربه (سابقه اجرایی) مشاوران درخصوص ارائه خدمات استقرار  GISپایه شهرداری ایالم

ردیف

معیارارزیابی

جزء

الف

سابقه اجرای کارهای مشابه با حجم معادل یا بیشتر از 2
میلیاردریال ( هرکار 55امتیاز )

1

ب

سابقه اجرای کارهای مشابه با حجم کمتراز 2
میلیاردریال ریال (کسر امتیاز به تناسب مبلغ قرارداد)

موضوع قرارداد

محل کار

کارفرما

تاریخ خاتمه

مبلغ قرارداد

امتیاز

( میلیون ریال )

مکتسبه از111

2
1
2

جمع امتیاز مکتسبه
امتیاز تراز شده ( ضریب وزنی (21درصد) * امتیاز مکتسبه )
توضیحات:
 -1تعداد کارهای قابل قبول  2مورد می باشد که مشاور می تواند در یک یا دو گروه ( الف  ،ب) ارایه نماید.
 -3ستون آخر ( امتیاز مکتسبه ) توسط کارفرما تکمیل خواهد شد.
 -4کارهای مشابه به طرحهایی گفته می شود که قرارداد آن با عنوان مرتبط با  GISمنعقد شده باشد.
مستندات:
الزم است مشاور  ،مستندات هر پروژه ،شامل تصویر دو برگ اصلی و موافقتنامه ( قرارداد ) را به ترتیب درج هر پروژه در جدول فوق ،در مجلد مستندات پیوست نماید.
نام شرکت مشاور:
مشاور

کارفرما:

مهر و امضاء

شهـرداری ایــالم

6

شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (/2الف) :ارزیابی حسن سابقه کارهای قبلی (ارزشیابی) مشاوران در پنج سال گذشته
نام شرکت مشاور:
دستگاه اجرایی ( کارفرما )
ردیف

مبلغ قرارداد

موضوع قرارداد

(میلیون ریال )

نام دستگاه اجرایی

نام تکمیل کننده
فرم ارزشیابی

سال
اجرای
موضوع
قرارداد

مدت
اجرای
پروژه

مدت
تأخیرمجاز

مدت
تأخیر
غیرمجاز

نمره
ارزشیابی
کارفرمای
پروژه

امتیاز ارزیابی
حداکثر

امتیاز

امتیاز

مکتسبه

1

25

2

25

3

25

4

25

جمع امتیاز مکتسبه

111

امتیازترازشده ( ضریب وزنی (8درصد ) * امتیاز مکتسبه )
توضیحات :
 -1پیوست جدول (  /2الف) فرم ارزشیابی کارفرمایان قبلی مشاور است که ضمن ارائه کپی تأیید شده آن به عنوان مستندات ،برای هر پروژه مشخصات خواسته شده ،توسط مشاور استخراج و در ستون های مربوطه درج می گردد.
 -2امتیاز ارزیابی (ستون آخر) توسط دستگاه کارفرما محاسبه و تکمیل می شود.
 -3امتیاز ارزیابی از رابطه  25*A/155=Nمحاسبه و با اعمال ضریب وزنی (جدول الف) امتیاز تراز شده تعیین می گردد .در رابطه فوق پارامتر  Aامتیاز ارزشیابی کارفرمای قبلی ( پروژه انجام شده ) و  Nامتیاز حاصل ( تراز شده ) می
باشد .

مشاور
مهر و امضاء

کارفرما :
شهـرداری ایــالم

7

شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول ( د ) :ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی مشاوران
نام شرکت مشاور:
شرح
ردیف

کل

جزء

1

حداکثر

امتیاز

وزنی

امتیاز

مکتسبه

(درصد )

 - 1مدیریت کارآمد

22

 - 2کادر فنی مورد نیاز پروژه

55

ب ) توان برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارائه مستندات مبنی بر وجود مدیریت و کنترل پروژه در سطح شرکت ( انجام حداقل دو پروژه
بدون تاخیر )

8

ج ) نظام مستندسازی و گزارش دهی

ارائه مستندات مبنی بر وجود نظام مدیریت پیکربندی و مستند سازی در سطح شرکت  -همراه
با ارائه یک نمونه کار انجام شده

8

د ) نظام کنترل و تضمین کیفیت

ارائه مستندات مبنی بر داشتن گواهینامه معتبر نظام مدیریت کیفیت ایزو

8

الف ) کفایت کارکنان کلیدی
توان فنی و
برنامه ریزی

ضریب

امتیاز
مکتسبه

155

جمع امتیاز مکتسبه
امتیازترازشده ( ضریب وزنی (24درصد ) * امتیاز مکتسبه )

مشاور
مهر و امضاء

کارفرما:
شهــرداری ایــالم

8

شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (/3الف –  : ) 1ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی ( مدیریت کارآمد و کادرفنی )
نام شرکت مشاور:
مشخصات مدیریت کارآمد و کادر فنی مشاور
ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

سمت
درشرکت

مدرک تحصیلی
( مقطع )

رشته وگرایش تحصیلی

تاریخ اخذ
مدرک

نوع همکاری
تمام وقت

پاره وقت

سابقه کارمفید ( سال )
همکار

کل

دراین شرکت
اجرایی

مدیریتی

1
2
3
4
5

2
7
8
9
15
11
12
جمع امتیاز مدیریت نقل به جدول ( د )

مشاور

کارفرما:

مهر و امضاء

شهــرداری ایــالم

9

شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
توضیحات جدول ( /3الف:) 1 -
 مشارکت کننده در ارزیابی باید لیست مدیران و کارکنان کلیدی و کادر فنی شرکت را همراه با مشخصات کامل به ترتیب در جدول ( /3الف) 1 -درج نماید .
 حداقل کادر فنی مورد نیاز متناسب با طرح مورد ارزیابی بشرح جدول ( /3الف ) 2 -می باشد .
 به مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ( جمعا سه نفر ) فقط با داشتن فوق لیسانس و باالتر امتیاز تعلق خواهد گرفت ( .برای دکترا کمتر از  2سال سابقه  1امتیاز و بیشتر از  2سال  2امتیاز ،برای فوق لیسانس کمتر از 5
سال سابقه  1امتیاز و بیشتر از  5سال  2امتیاز ) .
 امتیاز کارکنان کلیدی مشاور متناسب با نوع همکاری محاسبه می گردد ( .تمام وقت با ضریب  ،1پاره وقت با ضریب 5.5و همکار با ضریب . )5.3
 به هر یک از کارکنان کلیدی و کادر فنی بومی و دارای تخصص و تجربه مرتبط با داشتن فوق لیسانس و باالتر  2امتیاز تعلق می گیرد.
مستندات جدول ( /3الف: ) 1 -
 تصویر مدارک تحصیلی و گواهی سابقه کار هر یک از مدیران و کادر فنی شرکت .
 آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر آخرین تغییرات شرکت.

مشاور
مهر و امضاء

کارفرما :
شهــرداری ایــالم
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شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
جدول (/3الف –  : ) 2ارزیابی کادرفنی مشاوران متناسب با نوع طرح به استناد جدول( /3الف ) 1 -و حداقل کادرفنی تمام وقت موردنیازمتناسب با نوع پروژه
نام شرکت مشاور:

ردیف

مدرک ورشته تحصیلی

مدرک تحصیلی ( مقطع )
1

دکترا  ،کارشناس ارشد  ،کارشناس

2

دکترا  ،کارشناس ارشد  ،کارشناس

3

دکترا  ،کارشناس ارشد  ،کارشناس

4

دکترا  ،کارشناس ارشد  ،کارشناس
حداکثرامتیاز درهرگروه

کادر فنی

رشته
تحصیلی

تعداد مورد نیاز

امتیاز به ازای هرسال
سابقه تا15سال

155

تعدادموردتأیید
دکترا

کارشناس ارشد

کارشناس

سوابق مورد تأیید

امتیاز مکتسبه

جمع امتیازنقل به جدول ( د )

کلیه اطالعات جدول (/3الف –  ) 2با استناد به جدول( /3الف ) 1 -توسط کارفرما تکمیل می گردد .
سابقه کار کادر فنی دارای مدرک دکترا در جدول ( /3الف ) 1 -با ضریب  1/5و کارشناس ارشد با ضریب  1/2محاسبه می گردد  ( .درصورتی که از سقف امتیاز تجاوز نکند ) .

مشاور
مهر و امضاء

کارفرما :
شهــرداری ایــالم
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شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
نام شرکت مشاور:
جدول ( /3ب ) :توان برنامه ریزی و کنترل پروژه ( سابقه اجرایی دو پروژه بدون تأخیر):
ردیف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

مدت انجام

تاریخ

تاریخ

( میلیون ریال )

( ماه )

( ماه )

شروع

خاتمه

کارفرما

مدت تأخیر ( روز )

حداکثر

امتیاز

غیرمجاز

امتیاز

مکتسبه

مجاز

1

51

2

51
111

جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )
جدول ( /3ج )  :نظام مستندسازی و گزارش دهی :
مشخصات گزارش نمونه ( گزارش ارائه شده ) در جدول زیر درج گردد
ردیف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد
( میلیون ریال )

مدت

مدت

قرارداد

انجام

( ماه )

( ماه )

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

پیمانکار

کارفرما

1

نوع گزارش

حداکثر

امتیاز

امتیاز

مکتسبه

111
111

جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )
مستندات :
جدول(  /3ب )  :تصویر سه برگ پیمان اصلی یا صورتجلسه تحویل موقت.
جدول (  /3ج )  :تصویر نمونه گزارش پیشرفت فیزیکی ماهانه یک پروژه یا طرح ( گزارش یک کار عملی انجام شده توسط شرکت ) .

مشاور

کارفرما :

مهر و امضاء

شهـرداری ایالم
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شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
نام شرکت مشاور:
جدول ( /3د )  :نظام کنترل و تضمین کیفیت:
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ( ISOیک مورد )
ردیف

تاریخ اخذ

شماره

شرح سیستم مدیریت کیفیت

حداکثر امتیاز

1

111

2

1

جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( د )

امتیازمکتسبه

111

مستندات:
جدول ( /3د ) :تصویر گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت .

مشاور

کارفرما :

مهر و امضاء

شهــرداری ایــالم
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شهـرداری ایــالم
ارزشیابی کیفی مشاوران
نام شرکت مشاور:
جدول (  :) 4ارزیابی گواهینامه صالحیت مشاوران
رشته گواهی
صالحیت

پایه
( رتبه )

مرجع صادرکننده

تاریخ دریافت
گواهی صالحیت

تاریخ اعتبار
گواهی صالحیت

ضریب وزنی
( درصد )

ردیف

معیار

1

بومی بودن (استقرار محل یا شعبه شرکت در استان ایالم
به استناد اجاره نامه یا آگهی آخرین تغییرات محل شرکت)

15

2

گواهی صالحیت در رشته های خواسته شده

5

امتیازمکتسبه
امتیازترازنشده

امتیازترازشده

جمع امتیازمکتسبه نقل به جدول ( ب )
مستندات  :تصویرگواهینامه تأیید صالحیت مشاوره – تصویراظهارنامه ثبتی یا (اجاره نامه ) و آگهی آخرین تغییرات محل شرکت .
جدول (  : ) 5ارزیابی توان خالقیت و نوآوری مشاوران درارتباط با پروژه
عنوان طرح پیشنهادی
( خالقیت و نوآوری )

ردیف

نتایج اجرای طرح پیشنهادی
کمی

کیفی

اقتصادی

امتیاز مکتسبه

ضریب وزنی
( درصد )

امتیازتراز
نشده

امتیازتراز
شده

1/5
1/5
جمع امتیاز مکتسبه نقل به جدول (ب)

مشاور

کارفرما :

مهر و امضاء

شهــرداری ایــالم
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