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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 9فرم شماره                                                                                   ذارانگسرمايه صالحیتم ارزيابي ستعالا

شركت آب منطقه اي مركزي در نظر دارد، امكان استفاده از ظرفيت هاي توليد برق از طريق تاسيسات فشار شكن 
انتقال آب از سد كمال صالح به شهر اراك را با توجه به فلوچارت و بخشنامه هاي نرم )هيدرو پاور جرياني( برروي خط 

قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  72ابالغي وزارت نيرو و ظرفيت هاي دستورالعمل ماده 
 ذاران متقاضي اقدام نمايد . گبا مشخصات ذيل، به سرمايه B.O.O(، از طريق مزايده و انعقاد قرارداد 7مالي دولت)

 

  :استعالم وضوع م

تامين مالي، احداث و بهره برداري نيروگاههاي برقآبي مقياس كوچك در جهت  انذارگسرمايهارزيابي و انتخاب 

، پرداخت حق گذر  B.O.Oمحل تاسيسات فشارشكن موجود خط انتقال آب سد كمال صالح به شهر اراك به روش 

 موجود. و فروش و تحويل برق به شبكه برق رساني آب به سرمايه پذير
 

 گذاران :حدود کار سرمايهمشخصات و  .1

 تامين مالي هزينه هاي پروژه -

  ا توانيرب ينيپروانه احداث و عقد قرارداد فروش تضم برق،موافقت نامه اتصال به شبكه اخذ  -

 يدهاياق كنترل، اتاق ترانس و كلها، ات نيشامل: تورب يبرق آب يروگاههاين ازيمورد ن يساختمانها احداث -

 موارد مرتبط ريقدرت و سا

)مجاور  روگاههايدر محل ن يبرق آب روگاهين منيكاركرد ا يالزم برا زاتيتجه هيكل ينصب، راه انداز ن،يتام -

 خط انتقال آب سد كمال صالح(بخش ثقلي فشارشكن واقع در  تاسيسات

 ريپذ هيو پرداخت حق گذر آب به سرما انيمشتر ايبه شبكه نيرو و اتصال به شبكه برق و فروش برق  انتقال -

احداث شده در دوره  ساتياورهال تاس ،يو نگهدار ريحفاظت، تعم ،يبهره برداري، راهبر مديريت، -

 برداري تجاريبهره

 مجوزهاي مربوطه مطابق ضوابط وزارت نيرو، عقد قراردادها و موافقت نامه هاي مربوطه اخذ -

توليدي هر نيروگاه و ايجاد سيستم  انرژي الكتريكيگيري جريان آب ورودي و ات اندازهيزو نصب تجه تامين -

 العات به مركز كنترل سرمايه پذيركنترل مركزي همراه با انتقال اط

 و ساختمانهاي جنبي مورد نياز  يكش واريد ،ييبنا ريز ساتيتاس احداث -

 ژهزمين هاي مورد نياز جهت احداث و بهره برداري پرو تملك -

عامل، توليد  ريپدافند غ ،يمنيو سازمان برنامه و بودجه كشور مربوط به ا رويوزارت ن يبخشنامه ها تيرعا -

 و خدمات مربوطه در طول دوره مجاز  انرژي الكتريكي

 

  مشخصات و هدف از احداث تاسیسات انتقال آب سد کمال صالح:  .7

هر شازند و پااليشگاه شازند و صنايع منطقه نياز بهه  به منظور تامين آب شرب مورد نياز شهر اراك و همچنين ش
باشد كه اين خط انتقال از جنس لولهه فهوالدي بهه قطهر      كيلومتر مي 27انتقال آب از سد تا شهر اراك به طول 

ميليمتر است. عمليات انتقال آب از سد كمال صالح به شهر اراك و پااليشگاه و صنايع سهازند   1711الي  1111
متر مكعب، دو واحهد شهامل تصهفيه     00111از پنج مخزن متعادل كننده و ذخيره به ظرفيت كلي  گيري با بهره
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و ايستگاه پمپاژ  1خانه اصلي شهر و پيش تصفيه در جنب سد، سه واحد ايستگاه پمپاژ)شفت آبگير، ايستگاه پمپاژ
اژ به صهورت مهداوم   مگاوات برق مصرفي براي ايستگاههاي پمپ 12( و همچنين پست هاي برق جهت تامين 7

متر مكعب بر ثانيه از درياچهه طراحهي شهده اسهت. از      7.02گيرد. خط انتقال سد جهت پمپاژ حداكثر صورت مي
محل نيروگاه شازند و برداشت بخشي از آب توسط كلكتوري جهت تامين آب صنايع، ظرفيت خط انتقال آب بهه  

دبهي   1931آغاز و در سهال   1931از خط لوله در سال ليتر در ثانيه كاهش مي يابد. عمليات بهره برداري  1211
 ليتر بر ثانيه رسيده است. 1011ليتر بر ثانيه در سالهاي بعد به حداكثر آبگذري  1111متوسط 

 

 موعدها و زمان های کلیدی: .9

  يكسال از تاريخ قطعيت قرارداد:  احداث تاسيساتدوره 

  :احداثسال پس از پايان دوره  71دوره بهره برداري تجاري  

 مركزيمنطقه اي  شركت آب :پذيرسرمايه .0

 

  :ذارگسرمايه .0

صالحيت اشخاص حقوقي غير دولتي كه داراي توان مالي متناظر با ميزان سرمايه گذاري پروژه را دارا باشند و 
 حرفه اي در بخش احداث و بهره برداري از اين تاسيسات را از مراجع ذيربط دارا باشند.

 

با عنايت به فراخوان عمومي انجام شده در روزنامه جمهوري اسالمي  اسناد ارزيابي کیفي:زمان و محل دريافت  .0

توانند جهت دريافهت  ايران در تاريخ ................... و ................... ، متقاضيان شركت در مزايده و واجد شرايط، مي

 شهركت  سهايت  بهه  10/11/1933 مهورخ  10ي سهاعت  اله  72/11/1933  مورخ 7اسناد ارزيابي كيفي، از ساعت 

متقاضهيان   .نمايند دريافت را اسناد و نموده مراجعه  www.marw.irآدرس به مركزي ايمنطقه آب سهامي

)به همراه يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل اسكن شده كليهه   موظف هستند پس از تكميل مدارك خواسته شده

 مركهزي بهه   ايمنطقه آب سهامي به دفترحراست شركت 17/11/1933مورخ  10 ، را حداكثر تا ساعتمدارك(

 مركهزي ،  اي منطقهه  آب سههامي  شهركت  بهشتي، شهيد شهرك يك فاز خيابان جهاد ، خيابان آدرس : اراك ،

 فترد با توانندمي بيشتر اطالعات كسب تحويل نمايند. و براي 97173-09110:پستي كد ،  700: پستي صندوق

 نمايند. حاصل تماس 170-90197770:  تلفن شماره با مركزي ايمنطقه آب سهامي شركت قراردادها امور

 بهه پيوسهت ايهن اسهتعالم    ي ارزيابي كيفي و امتياز آنهها  ها: جداول مربوط به معيارنحوه تكمیل جداول ارزيابي .2

اقدام الزم را معمهول   مربوطه دريافت امتيازنسبت به ارائه مستندات جهت ، بايستمي ذارانگسرمايهباشد كه مي

ارائه مهدارك   .در جداول مربوطه ذكر گرديده است ،به هر يك از معيارها يند. روش محاسبه امتيازهاي مربوطنما

 ط به هر يك از معيارها ضروري است.و مستندات الزم براي تعيين امتيازهاي مربو
 

ك ، خيابان جهاد ، خيابان فاز يك شهرك شهيد بهشتي ، استان مركزي ، شهر ارا سرمايه پذير: نشاني  .7

 170-90197901:   نمابر    ،  170-99191121-7:  مركزي ،  تلفن ايمنطقه آب سهامي شركت
 

 درصهد امتيهاز كهل    01 ،جهت دعوت به ارائه پيشنهاد مزايدهحداقل امتياز قابل قبول  حداقل امتیاز قابل قبول: .3

 باشد.مي
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استعالم و اسناد ارزيابي كيفي و كليه مدارك و ، از جمله اين ارزيابيتمام اسناد  سناد و مدارک:مهر و امضای ا  .11

ي هها شهركت  مجهاز  بهه مههر و امضهاي مجهاز صهاحبان امضهاي      بايهد   ذارگسرمايهمستندات ارائه شده توسط 

بدون ارائه مستندات الزم  رسيده باشد. مدارك فاقد مهر و امضا و مدارك ارائه شده گذارسرمايهي يا گذارسرمايه

 پذيرفته نخواهد شد.

  : صالحیتنحوه انجام ارزيابي  .11

براساس شرايط ذكر شده در اسناد حاضر، توان مالي، مديريتي، اجرايي و برنامه ريزي متقاضيان در ايهن مرحلهه   

گهذاران متقاضهي    گيرد كه شرايط آن در ادامه توضيح داده شده است. در صورتيكه سرمايهمورد ارزيابي قرار مي

حائز شرايط درج شده باشند، از اين سرمايه گذاران جهت تهيه و ارسال پيشنهاد مالي دعوت بعمل خواههد آمهد.   

باشد. در اين روش مجموع ضريب وزني معيار صد درصد مي باشهد و  ارزيابي كيفي متقاضيان به روش وزني مي

كسب مي كند. امتياز كل هر متقاضهي، معهادل مجمهوع     هر متقاضي در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد

در صهورتيكه اسهناد و مهدارك ارسهالي      ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار وزني مربهوط مهي باشهد.   حاصل

متقاضيان، ابهام و كمبودي داشته باشد، دستگاه مزايده گزار درخواست شفاف سازي مدارك را به صورت رسمي 

داد. درصورت عدم رفع ابهام از سوي متقاضي، مدارك ارسالي اوليه وي مالك ارزيابي از متقاضيان انجام خواهد 

 خواهد بود.

 بازديد از پروژه  .17

 امكان پذير مي باشد. شركت آب منطقه اي مركزيهماهنگي با امكان بازديد از محل پروژه از طريق 
 

ل را به همراه بقيه مستندات ارزيابي موظف است مدارك ذي ذارگسرمايه مدارک مورد نیاز جهت ارزيابي شكلي: .19

آخرين روزنامه رسمي مبني بر دارندگان امضاهاي مجاز معتبر در زمهان  -1 ارزيابي كيفي ارائه دهد: ياتهدر پاك

( 1فهرم شهماره )  -0تصوير كارت ملي و شناسنامه دارنهدگان امضهاي مجهاز     -9 اساسنامه -7ا تهبازگشايي پاك

استفاده از شركت هاي صاحب صهالحيت  ( اظهارنامه 7فرم شماره )-0 ذارانگهسرماي صالحيتاستعالم ارزيابي 

( اظهارنامه امكان تامين منهابع  0فرم شماره ) -2 اجراي كار( اظهارنامه توان 9فرم شماره ) -0در اجراي پروژه 

ان    گواهينامهه صهالحيت ايمنهي پيمانكهار     -3 ( اطالعات كلي و حقهوقي شهركت  0فرم شماره ) -7 مالي پروژه

  مدارك پيوست خواسته شده-11

  مدارک متقاضي ناقص تلقي گرديد و ارزيابي کیفي نخواهد شد. ،در صورت عدم ارائه هر يک از مدارک فوق
 

 قرار ذارانگسرمايهكه جهت تكميل اسناد ارزيابي در اختيار  صالحیتارزيابي اطالعات عمومي موضوع  .10

 باشد:به شرح زير مي ،گيردمي

 اخت طرح گزارش شن -

 ضريب وزني معيارها معيارهاي ارزيابي و -
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اسناد ارزيابي بايد از هر حيث كامل و بهدون قيهد و شهرط بهوده و ههي  نهوع ابههام، خدشهه، عيهب، نقه  و            .10

خوردگي نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نق  در اسناد و مدارك ارزيابي يا ارائه مدارك مشهروط و  قلم

 . تلقي مي گردند، آن اسناد مردود زايده گزاربه تشخي  دستگاه م مبهم

( كليه اعضها  1) نامه تهيه گردد كه در آنبه صورت مشاركت، بايد يك موافقت ذارانگسرمايهدر صورت حضور  .10

( 9( هي  محدوديتي در رابطه با تعهداد شهركا وجهود نخواههد داشهت، )     7مشتركاً و منفرداً مسئول خواهند بود، )

اعضها بهه   از  ( يكي0. )آور باشدبه لحاظ قانوني الزام اعضابراي تمامي  كهوي به امضا برسد بايد به نحپيشنهاد 

هها و  اعضاي مشاركت مجاز به پهذيرش مسهئوليت  مسئول و نماينده معرفي خواهد شد تا از طرف ديگر عنوان 

 نامهه مشهاركت  ( ميزان مشاركت هريك از شركا مشخ  گردد. عدم ارائه موافقهت 0ات باشد و )دستوردريافت 

خواهد شد. هرگونه تغيير در ساختار يا تشكيالت مشاركت پس از تاييد صالحيت،  منجر به عدم پذيرش پيشنهاد

خواهد بود. چنانچه در نتيجه تغيير ساختار، مشاركت جديد از معيارهاي ارزيابي  ذيرپسرمايهمنوط به تاييد كتبي 

اي خودداري كند. جهت احراز تواند از صدور چنين تاييديهمي ذيرپسرمايهكيفي مندرج در اسناد برخوردار نباشد، 

عهدم رعايهت ايهن    . درصد امتياز كل را كسب نمايد 01 حداقل بايد عضو مسئول مشاركت، مشاركت صالحيت

امتياز كل مشاركت به صورت مجمهوع وزنهي امتيهاز هريهك از     خواهد شد.  مشاركتمنجر به رد پيشنهاد  شرط

 .ها تعيين خواهد شدميزان سهم آنشركا و براساس 

تنظيم و با مهر  مطابق نمونه پيوست راذار موظف است موافقت نامه مشاركت گسرمايهگروه مشاركت  تبصره :

حاضر قرار دهد، در غير اينصورت  صالحيتضميمه اسناد ارزيابي  ،و امضاي كليه اعضاي تعهدآور آن مشاركت

 هد شد.مدارك وي ناق  و ارزيابي كيفي نخوا
 

گذار يا گروه مشاركت سرمايه گذاري بايد شرايط زيهر را دارا  اسناد حاضر، سرمايه 10و  3عالوه بر شرايط مواد  .12

 باشند:

 برداري بايد شرايط زير را دارا باشد:در بخش سابقه مديريتي، اجرايي و بهره -12-1

  از سازمان در رشته تاسيسات و تجهيزات  يا رتبه سه توليد نيرو -نيرودر رشته  چهاررتبه  حداقل پيمانكار داراي
 بايد عضو گروه مشاركت سرمايه گذاري باشد. ،برنامه و بودجه كشور

كه رتبه تاسيسات و تجهيزات ارائه مي كند مي بايست داراي سابقه احداث حداقل دو نيروگاه برق  متقاضي: 1توضيح
 ي ناق  و ارزيابي كيفي نخواهد شد.آبي با ظرفيت مشابه را داشته باشد در غير اين صورت مدارك و

تشكيل گروه مشاركت : سرمايه گذار اگر به تنهايي شرايط فوق را دارا نمي باشد، بايد نسبت به 7توضيح
، اقدام و مدارك مندرج در اسناد حاضر را به صورت خواسته شده شرايطگذاري متشكل از شركت هاي داراي سرمايه

 مشاركت تنظيم و ارائه نمايند.

 
 در بخش توان مالي بايد حداقل شرايط زير را دارا باشد: -12-7

  رهبر مشاركت سرمايه گذاري داراي رتبه اعتباري معتبر متناسب با حجم سرمايه گذاري حداقل سرمايه گذار يا
 پروژه از موسسات اعتبارسنجي داراي مجوز از بانك مركزي باشد.
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   درصد امتياز مربوط به توان مالي ) مجموع  01اقل يا گروه مشاركت سرمايه گذاري بايد حدسرمايه گذار
 نمايد. در جدول شماره هفت( را كسب 7معيارهاي رديف 

 درصورت نداشتن هريك از شرايط فوق، پيشنهاد متقاضي رد خواهد شد. -12-9
 

ه باشند و پيشنهادهايي كه به ترتيب خواسته شهد موظف به رعايت موارد زير در ارائه پيشنهاد مي ذارانگسرمايه .17
 ارائه نشود، مورد بررسي قرار نخواهند گرفت:

بايد مدارك خود را به صورت  ،كنندشركت مي صالحيتفرايند ارزيابي ي كه به صورت مشاركت در ذارانگسرمايه -
 ارائه نمايند و از ارسال مدارك جداگانه براي هر يك از اعضا خودداري نمايند. يك مجموعه كامل 

 .گذاري و مشخ  شودها بايد مطابق شماره همان رديف شمارههر رديف در جدولمدارك و مستندات مربوط به  -
-  

درصهورت ارايهه اسهناد و     70/17/32ههه مهورخ    00772/ ت 120111مطابق مصوبه هيات وزيران به شهماره   .13
 اطالعات خالف واقع از سوي متقاضيان در چارچوب ضوابط و قوانين، با آنها برخورد خواهد شد.

جديد فراخوان صورت گرفته، حداقل تعداد متقاضيان واجد شرايط براي دعوت به مزايده دو متقاضي با توجه به ت   .71
 خواهد بود. 

، هي  محدوديتي درخصوص تعداد شركت كننهدگان حهائز شهرايط    مزايدهبا توجه به شرايط ذكر شده در شرايط  .71
 جهت بازگشايي پاكات وجود ندارد.

 :ذيرپسرمايه
 يمركزمنطقه اي شركت آب 

 عزت اله آمره اي
 رئيس هيئت مديره و مديرعامل

 

 :ذارگسرمايه                        
 ذارگسرمايهمحل مهر و امضاي تعهد آور 

 اريخ:ت
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 ترتیب ارائه اسناد

 

 ا تهآگهي آخرين تغييرات دارندگان امضاي مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاك (1

  شركت ( اطالعات كلي و حقوقي0فرم شماره ) (7

 اساسنامه  (9

 تصوير شناسه ملي شركت (0

 تصوير گواهي ثبت نام مؤديان مالياتي (0

 تصوير شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضاء مجاز (0

 ذارانگسرمايه صالحيت( استعالم ارزيابي 1فرم شماره ) (2

 استفاده از شركت هاي صاحب صالحيت در انجام پروژهنامه ( اظهار7فرم شماره ) (7

 ( اظهارنامه توان اجراي كار9فرم شماره ) (3

 ( اظهار نامه امكان تامين منابع مالي پروژه0فرم شماره ) (11

 ارائه گواهي امضا از طرف دفاتر اسناد رسمي براي دارندگان امضاي مجاز (11

از سازمان برنامه و بودجه  و يا تاسيسات و تجهيزات ارائه گواهي نامه صالحيت در رشته نيرو، توليد نيرو (17

 كشور

 

مشاركت اعضاي  تمام) بايست نسبت به مهر و امضاي تمامي مدارك و مستندات اقدام نمايدمي ذارگسرمايه :تبصره 

امضا  و اعضاي همكار فقط مدارك مربوط به شركت خود را نمودهگذار بايد كليه مدارك را مهر و امضا سرمايه

 .(نمايند
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 پروژه  گزارش شناخت
 عنوان طرح :  -9

ه اي مركزي در نظر دارد، امكان استفاده از ظرفيت هاي توليد برق از طريق تاسيسات فشار شكن شركت آب منطق
نرم )هيدرو پاور جرياني( برروي خط انتقال آب از سد كمال صالح به شهر اراك را با توجه به فلوچارت و بخشنامه 

خي از مواد به قانون تنظيم بخشي از قانون الحاق بر 72هاي ابالغي وزارت نيرو و ظرفيت هاي دستورالعمل ماده 
گذاران متقاضي اقدام با مشخصات ذيل، به سرمايه B.O.O(، از طريق مزايده و انعقاد قرارداد 7مقررات مالي دولت)

 نمايد . 
 

 اهداف پروژه :  -2

و پاور حداث نيروگاههاي برقآبي مقياس كوچك توليد برق از طريق تاسيسات فشار شكن نرم )هيدراتامين مالي،  -

 جرياني( برروي خط انتقال آب از سد كمال صالح به شهر اراك 

 توليدي انرژي الكتريكيپرداخت حق گذر آب توسط سرمايه گذار در ازاي واگذاري پروژه متناسب با ميزان  -

 هبهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري، كاليبراسيون، بازرسي، حفاظت و كليه فعاليت هاي مرتبط نيروگا -

 مطابق ضوابط و قوانين مرتبط شركت توانير يا شركتهاي تابعهبه  انرژي الكتريكيفروش توليد و  -
 

 موقعیت جغرافیايي -9

سد كمال صالح در اسهتان مركهزي، در پهايين دسهت تالقهي دو رودخانهه بهزره و قلعهه نهو در طهول جغرافيهايي            

ه است. محدوده مهورد مطالعهه در ايهن پهروژه     مكانيابي شد  و عرض جغرافيايي  

شامل حوضه آب ريز سد كمال صالح مي باشد. سد مخزني كمال صالح از نوع خاكي با هسته رسي با حجم مخهزن  

ميليون مترمكعب  است كه قسمت اعظم آب تنظيمي سد جهت تامين آب شرب شهر اراك  در نظر گرفته است.  30

يل مناسب بودن كيفيت مصهالح، در دسهترس بهودن مصهالح آبرفتهي در مسهير       گزينه هاي سد خاكي عمدتا به دال

گردند. در مورد سد مخزني كمال صالح جهت آب بندي بدنهه سهد،    رودخانه و نزديكي آنها به محور سد انتخاب مي

 گزينه سد خاكي با هسته رسي قائم در نظر گرفته شده است. مشخصات فني سد كمال صالح به شرح ذيل است: 

 
  تصوير سد کمال صالح
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 مشخصات فني سد کمال صالح - 9شماره جدول 

 مشخصات آيتم مشخصات آيتم مشخصات آيتم

ارتفاع از بستر 

 رودخانه
 رقوم كف پي متر 20

متر از سطح  1277
 دريا

 رقوم كف رودخانه
متر از سطح  1237

 دريا

 تراز نرمال آب
1701.1 
 متر

ارتفاع سد از پايينترين 
 رقوم پي

 متر 23
ميانگين جريان ورودي 

 ساالنه
ميليون متر  111.30

 مكعب

 ميليون متر مكعب 77 حجم مفيد مخزن متر 207 طول سد در تاج متر 1702 تراز تاج سد

 ميليون متر مكعب 00 حجم ساالنه قابل تنظيم متر 17 عرض سد در تاج 09.0 حداکثر ارتفاع بدنه
 

اراك و همچنين شهر شازند و پااليشگاه شازند و صهنايع منطقهه نيهاز بهه     به منظور تامين آب شرب مورد نياز شهر 
 1111باشد كه اين خط انتقال از جنس لوله فوالدي به قطهر   كيلومتر مي 27انتقال آب از سد تا شهر اراك به طول 

ند بها  ميليمتر است. عمليات انتقال آب از سهد كمهال صهالح بهه شههر اراك و پااليشهگاه و صهنايع سهاز         1711الي 

متر مكعب، دو واحهد شهامل تصهفيه خانهه      00111گيري از پنج مخزن متعادل كننده و ذخيره به ظرفيت كلي  بهره
( و 7و ايسهتگاه پمپهاژ    1اصلي شهر و پيش تصفيه در جنب سد، سه واحد ايستگاه پمپاژ)شفت آبگير، ايستگاه پمپهاژ 

ايستگاههاي پمپاژ به صهورت مهداوم صهورت     مگاوات برق مصرفي براي 12همچنين پست هاي برق جهت تامين 
 گيرد.  مي

 مشخصات تاسیسات انتقال و تصفیه آب موجود -4

 ميليون متر مكعب آب شرب و صنعت 00اهداف فني طرح: تنظيم ساالنه  -

 متر مكعب بر ثانيه از درياچه سد 7.02 ظرفيت طراحي خط انتقال آب -

 عمليات پيش تصفيه -

 كيلومتر از طريق لوله فوالدي و ايستگاههاي پمپاژ بين راهي 70پمپاژ آب در سه مرحله و بطول  -

 كيلومتر از طريق خط لوله فوالدي تا اراك 07انتقال ثقلي آب به طول  -

 مخازن بين راهي -

متهر مكعبهي مجهاور تصهفيه خانهه و مخهازن        91111تاسيسات تصفيه خانه واقع در اراك و تاسيسات مخازن  -
 رينگ بين شهري اراك متر مكعبي بر سر راه 0111و  71111

 انشعاب خط انتقال صنايع از شازند -

 مشخصات مخازن و ايستگاههای پمپاژ طرح انتقال آب به شهر اراک -2شماره  جدول

 حجم مخزن)متر مكعب( ارتفاع از سطح دريا)متر( فاصله از سد)کیلومتر( تاسیسات رديف

 1 1317 1 پيش تصفيه 9

 0111 1317 1 1مخزن شماره  2

 1 1317 1 1ستگاه پمپاژ اي 9

 0111 7107 11.0 7مخزن شماره  4

 1 7107 11.0 7ايستگاه پمپاژ  5

 0111 7711 70 9مخزن شماره  6

 0111 7110 97 0مخزن شماره  7

 0111 1301 03.0 0مخزن شماره  8
 91111 1310 27.0 تصفيه خانه اراك 1
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  4مخزن شماره  –ايستگاه اول 

 متر 914هد استاتیک  –متر  2916ارتفاع 

 9211قطر لوله  –کیلومتر  98فاصله از سد 

 میلیمتر

 5مخزن شماره  –ايستگاه دوم 

 متر 945هد استاتیک  –متر  9169ارتفاع 

 9911قطر لوله  –کیلومتر  61فاصله از سد 

 میلیمتر

 تصفیه خانه اراک –ايستگاه سوم 

 متر 56هد استاتیک  –متر  9115ارتفاع 

 9911قطر لوله  –کیلومتر  78فاصله از سد 

 میلیمتر

 محل انشعاب صنايع 

فاصله از سد   –متر  9811ارتفاع 

 9211قطر لوله  –کیلومتر  55

 میلیمتر
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ليتر بر ثانيه بوده كه طهي   1111دبي متوسط  1931آغاز و در سال  1931ل مليات بهره برداري از خط لوله در ساع

 ليتر بر ثانيه رسيده است. 1011سالهاي بعد به حداكثر آبگذري 

تامين آب پااليشگاه و صنايع شازند بداليل توليد محصوالت استراتژيك از اولويت باالي در حد شرب برخوردار بوده 

ليتهر   011الي  011كه حداكثر در شرايط و فصول مختلف بين  پذيرد ور صورت ميو تامين مصارف از خط لوله مذك

 . ليتر در ثانيه( 711) متوسط برداشت فعلي  در ثانيه خواهد بود

 حداقل و حداکثر ظرفیت برداشت آب از سد مذکور و پمپاژ شده به خط انتقال -9شماره  دولج

 دبي رديف
   

 %10 1.0 1101 دبي حداقل 9

 %00 1.0 0201 دبي حداكثرموجود 2

 %111 7.02 7737 دبي حداكثر ظرفيت خط لوله 9

 
كيلومتر توسهط پمپهاژ بهه     70مطابق پروفيل اجرا شده خط انتقال آب كمال صالح،  در بخش اول خط لوله به طول 

ر بخهش دوم لولهه بهه    گردد و قابليت بررسي براي نيروگاه آبي را نهدارد. د  پمپاژ مي R3باالترين نقطه يعني مخزن 

باشد  متر مكعبي تصفيه خانه آب اراك بصورت ثقلي مي 91111تا ورودي به مخزن  R3كيلومتر از مخزن 07طول 

 كه با توجه به تاسيسات فشارشكن موجود به شرح زير پتانسيل نصب نيروگاه در برخي از اين محل ها وجود دارد.

از سد کمال صالح به تصفیه خانه آب اراک مشخصات بخش ثقلي خط انتقال آب -4شماره جدول 

 نوع لوله
 قطر لوله

 متر(میلی)

 درياارتفاع از سطح 

 )متر(

  فاصله از سد

 )کیلومتر(

 حجم مخزن

 )متر مكعب(
 کد محل نام محل

C.S+C.Coated 1711 7711 90 0111  مخزن R3  1نقطه 

C.S+C.Coated 1711 7110 97 0111  مخزنR4  7نقطه 

C.S+C.Coated 1711 1301 09 711   مخزنR4-1  9نقطه 
C.S+C.Coated 1111 1301 03 0111   مخزنR5  0نقطه 
C.S+C.Coated 1111 1310 27 91111 0نقطه  تصفيه خانه 

 

 از بين نقاط فوق محل هاي اوليه اي كه شرايط ايجاد نيروگاه را دارند به شرح زير مي باشد

 يابي جهت احداث نیروگاهقابل ارزاولیه نقاط  -5شماره  جدول

 قطر داخلي لوله فاصله از خطوط انتقال نیرو)متر(

 )میلیمتر(

 قطر لوله

 )میلیمتر(

 استاتیک هد

 )متر(

 حجم مخزن

 )متر مكعب(
 ايستگاه نام محل

 کیلوولت 21 کیلوولت69

 R4 1مخزن  0111 110 1711 1102 91 0111

 R5 7مخزن   0111 100 1111 1100 91 011

 9 تصفيه خانه 91111 00 1111 1102 01 7111

 .( قبل از انشعاب شازند مي باشد R4ايستگاه اول ) جنب مخزن توضيح: 

 در كليه نقاط، نيروگاه بايد قبل از مخازن موجود نصب شود.

 طي سالهاي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: به تصفيه خانه آب اراك ميزان آب انتقال داده شده
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 )ورودی تصفیه خانه( لیتر در ثانیهجريان عبوری از لوله جهت آب شرب بر حسب  -6اره شم جدول

 سال فروردين ارديبهشت خرداد تیر مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1103 390 392 309 1120 1101 339      31 

227 007 029 007 700 1111 1112 1101 1100 1037 1190 1113 31 

000 901 071 000 010 317 391 300 309 320 320 033 37 

279 023 071 027 000 290 390 397 770 701 070 037 39 

230 711 230 709 733 703 310 370 370 300 791 200 30 

1109 1170 1102 1117 1121 1131 1177 1179 1107 1710 1172 791 30 

300 777 310 1129 1100 1137 1700 1700 1713 1130 1137 1171 30 

391 312 319 312 377 390 1710 1711 1177 307 720 700 32 

1109 1137 1170 1130 1110 1197 1710 1791 1700 1797 312 371 37 
 

مي تصفيه خانه اراك( ورودي  )و سوم ( 0)مخزن شماره مقادير فوق براي ايستگاههاي پيشنهادي دوم : 9توضیح 
 اضافه گردد.به آن انشعاب صنايع  برداشت مي بايست مقادير ( 0)مخزن شماره  باشد و براي ايستگاه پيشنهادي اول

 مي باشد.ليتر در ثانيه  201 هحداقل ظرفيت متوسط تضمين شده در ورودي تصفيه خان: 2توضیح 
 
 (مرکزیمنطقه ای تعهدات سرمايه پذير ) شرکت آب  -5

 تقال آب در محل هاي احداث نيروگاهامكان دسترسي به تاسيسات اندر اختيار قراردادن -الف

 توانير و اخذ مجوزهاي مربوطهعقد قرارداد با شركت گذار جهت همكاري با سرمايه -ب

 طعيت قرارداد قاخذ مجوزهاي الزم جهت  -ج

 بهره برداري تجاريتحويل آب به ميزان تعهد شده در طول دوره  -د

 

 دستورالعملها و استانداردهای اجرايي : ،روشها -6

     شركت مديريت منابع آب ايران و شركت آب  ،، وزارت نيروكشور ريزيمديريت و برنامه مطابق ضوابط سازمان

 است. درج گرديدهاسناد  كه در مركزيمنطقه اي 
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 : دومبخش 
 معيارهاي ارزيابي كيفي سرمايه گذاري
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 شرايط و معیارهای ارزيابي متقاضیان  -9

منظور تامين منابع مالي، احداث و بهره برداري از  به الزم هاي معيار بايستمي كيفي ارزيابي در شركت متقاضيان

ذيل انجام خواهد  7ارزيابي متقاضيان به استناد مدارك و بر اساس معيارهاي ذكر شده در بند  اشند.پروژه را داشته ب

 شد.

 ضريب وزني معیارهای ارزيابي اهمیت و -2

با توجه به اهميت هر يك از معيارهاي مورد اشاره در بند يك و با توجهه بهه اينكهه بهراي ههر يهك از مهوارد وزن        

 آورده شده است. 2ت. امتياز و ضريب وزني هر يك از معيارها در جدول شماره اي انتخاب شده اسجداگانه

 معيار هر امتياز و ارزيابي صالحيت متقاضي معيارهاي وزني ضريب  -2جدول

 امتیاز شرح معیار ارزيابي رديف
ضريب 

 وزني

9 

توان اجرايي، 

مديريت، بهره 

برداری و 

 مهندسي

 95 (احداث نیروگاهتوان اجرايي ) -9-9

41 
 5 (طراحي و مهندسيتوان مهندسي ) -9-2

 51 نیروگاهي تجهیزاتتوان تامین -9-9

 91 توان بهره برداری و راهبری ) پروژه های مشابه(-9-4

 توان مالي  2

سال گذشته به مبلغ بیش  91داشتن سابقه تامین مالي پروژه طي  -2-9

 میلیارد ريال 411از 
91 

61 

 5 میلیارد ريال 45سرمايه ثبت شده شرکت بیش از میزان  -2-2
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وجوه نقد يا اسناد مالكیت با قابلیت نقد شوندگي باال بیش 

 میلیارد ريال 911از 

65 

تائید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک ها يا موسسات 

 میلیارد ريال 411مالي و اعتباری معتبر بیش از 

باالترين درآمد ناخالص سالیانه مطابق اسناد حسابرسي 

 میلیارد ريال 941شده در ده سال گذشته بیش از 

ارزش دارايي های ثابت ) منقول و غیر منقول ( بیش از 

 میلیارد ريال 911

 911 جمع
 

ذيل اعالم گرديده است. سرمايه گذار بايد  9اده جزئيات و روش محاسبه امتياز در هر يك از معيارهاي فوق در م

درصد امتياز كل را اخذ نمايد.  01و در مجموع حداقل  7درصد امتياز رديف  01درصد امتياز رديف يك و  01حداقل 

فقط براي شركتهاي عضو گروه مشاركت سرمايه گذاري ، توان مهندسي( 7-1) غير از رديف  هاي فوقامتياز رديف

درصورتيكه متقاضي به صورت مشاركت د و به شركتهاي همكار هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد.  محاسبه مي شو

در مزايده شركت نمايد، امتياز هر بخش براساس سهم هر عضو مشاركت در انجام فعاليت مربوطه محاسبه خواهد 

ر گروه مشاركت ) كه هر عضو دشد. درصورت نامشخ  بودن مسئوليت هر عضو در گروه مشاركت، به نسبت سهم 

 درموافقت نامه همكاري ذكر شده است( اين ارزيابي صورت مي گيرد.
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 روش محاسبه امتیازات  -9

 توان اجرايي، مديريت، بهره برداری و مهندسي -الف

 توان اجرايي  -9-9

 معيارهاي ارزيابي توان اجرايي سرمايه گذار -7جدول شماره 

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

 91 1-111 تجربه كاري در رشته و زمينه مورد نظر  1

 11 1-111 حسن سابقه در كارهاي قبلي  7

 70 1-111 توان مالي 9

 70 1-111 توان تجهيزاتي  0

 11 1-111 توان فني و برنامه ريزي  0
 911 جمع

 

سال گذشته  11ژه مشابه طي پرو 7امتياز تجربه كاري بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده مربوط به حداقل  -

 (.7-0تعلق خواهد گرفت ) براساس فرم شماره  111تا  1بين 

براي تعيين امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطالعات حداكثر ده سال گذشته كارفرمايان و مواردي نظير  -

 كيفيت كار، كفايت كادر فني و رعايت زمان بندي پروژه مي باشد.

توان مالي پيمانكار، اطالعات حداكثر ده سال گذشته مالك محاسبه خواهد بود. حداكثر امتياز  براي تعيين امتياز -

توان مالي در صورتي احراز مي شود كه حداقل يكي از مقادير زير بيش از برآورد هزينه اجراي پروژه )معادل 

 ميليارد ريال(  باشد: 111

 بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي احساب پرداخت شده پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه يا هفتاد برابر  -1

 سه برابر درآمد ناخال  ساالنه ، مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت  -7

 پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني  -9

  مزايدهباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع تائيد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعت -0

*در صورتي كه باالترين عدد محاسبه شده رديفهاي فوق از مبلغ برآوردي بخش اجرايي كمتر باشد امتياز به تناسب 

 (.       1-2كاهش مي يابد ) طبق فرم شماره 

هيزات مورد نياز در استعالم نحوه امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران با توجه به ماهيت كار و ماشين آالت و تج -

 است. ارائه گرديده 11فرم شماره ماشين آالت مورد نياز در ارزيابي تعيين مي شود. ليست 

 (:1-7ارزيابي توان فني و برنامه ريزي پيمانكاران بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي شود) فرم  -
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 بخش چهارم ارائه  11و 3قه هر يك در فرم كفايت كاركنان كليدي، كه ليست نفرات به همراه تخص  و ساب

 درصد امتياز( 01گرديده است.) 

  توان برنامه ريزي و كنترل پروژه كه در صورت ارائه سوابق حداقل دو پروژه بدون تاخير غير مجاز )تا تحويل

 درصد امتياز( 01موقت( طي ده سال گذشته، امتياز مربوطه تعلق مي گيرد.) 

 توان مهندسي  -9-2

 معيار هاي ارزيابي توان مهندسي سرمايه گذار ) يا مشاور همكار سرمايه گذار (  – 3ه جدول شمار

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

 01 1-111 (  طراحي نيروگاه مشابهتجربه )سوابق كاري مرتبط با  1

 10 1-111  حسن سابقه )ارزيابي رضايت كارفرمايان در كارهاي قبلي( 7

 90 1-111 سازماني و كفايت كاركنان كليدي ساختار  9

 111 جمع

در خصوص تعيين امتياز رديف يك جدول فوق )تجربه كاري( اطالعات قراردادهاي ارائه شده بايد صرفا مربوط  -

سال گذشته باشد، اطالعات قراردادي به صورت كامل، شفاف و خوانا ارائه شده باشد و ارائه شرح خدمات  11به 

 (.9-0امي مي باشد ) فرم شماره قرارداد الز

در خصوص تعيين امتياز رديف دو جدول فوق ) حسن سابقه( ارائه گواهي حسن سابقه از كارفرمايان قبلي طي  -

 سال گذشته، شامل كيفيت كار انجام شده، كفايت كادر فني و رعايت زمان بندي پروژه الزامي است.  11

كليدي، مدارك  كاركنان تجارب و سوابق شركت، سازماني موداردر خصوص تعيين امتياز رديف سه جدول فوق ن -

 تحصيلي به همراه ليست بيمه مربوط به آنها الزامي است.

  تجهیزات نیروگاهيتوان تامین  -9-9

 سرمايه گذار  تامين تجهيزاتمعيارهاي ارزيابي توان  -11جدول شماره 

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

 90 1-111 توان مالي 1

 10 1-111 ارزيابي مشتريان قبلي و حسن سابقه در كارهاي قبلي 7

 71 1-111 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت و نظام تضمين كيفيت و گارانتي 9

 91 1-111 داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر)سابقه كار( 0

 111 جمع
 

امين كننده بايد مستندات مربوط به يكي از مهوارد  در خصوص تعيين امتياز رديف يك جدول فوق )توان مالي( ت -

سال گذشته( كه داراي بيشترين مقهدار اسهت را ارائهه نمايهد و در صهورتيكه بهاالترين عهدد         11زير )مربوط به 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

ميليارد ريال( باشد امتياز مهالي   911در پروژه )حدود  تجهيزاتمحاسبه شده مبالغ فوق كمتر از مبلغ سهم تامين 

 (:0-2ش مي يابد ) طبق فرم شماره به تناسب كاه

  باشد. تامين تجهيزاتيكصد برابر ميزان ماليات متوسط ساليانه پرداخت شده مساوي يا بيشتر از مبلغ سهم 
 سهم تامين تجهيزات باشد.مساوي يا بيشتر از مبلغ  سه برابر درآمد ناخال  ساليانه 
 باشد.تامين تجهيزات  سهم تام هاي ثابت شركت مساوي يا بيشتر از مبلغده درصد دارايي 

از كهاالي   قبلهي  مشهتريان  ارزيابي در خصوص تعيين امتياز رديف دو جدول فوق )ارزيابي مشتريان قبلي( امتياز -

 انجهام  و پشهتيباني  خدمات كيفيت برداري، بهره دوره در عملكرد كاال، كيفيت نظير مواردي به مورد نظر باتوجه

 . مي گردد تعيين تعهدات بموقع

در خصوص تعيين امتياز رديف سه جدول فوق )نظام تضمين كيفيت( بر اساس گواهينامه هاي سري  -

ISO9000  يا ساير گواهينامه هاي معتبر كيفيت، نحوه تضمين محصوالت و گارانتي، نحوه تامين خدمات پس

 تعيين مي شود. از فروش )وارانتي(، چگونگي بسته بندي و حمل و نقل، چگونگي نصب و نگهداري و تعميرات 

جدول فوق )داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر( با استفاده از  چهاردر خصوص تعيين امتياز رديف  -

سال  11با مشخصات مشابه طي تامين تجهيزات اطالعات قراردادهاي مشابه انجام يافته محاسبه خواهد شد. 

 گذشته مالك محاسبه خواهد بود.

 توان راهبری و بهره برداری  -9-4

 معيارهاي توان راهبري و بهره برداري سرمايه گذار -11جدول شماره 

 ضريب معیار امتیاز هر معیار شرح رديف

 00 1-111 تجربه كاري در رشته و زمينه مورد نظر  1

 71 1-111 حسن سابقه در كارهاي قبلي  7

 71 1-111 توان تجهيزاتي  9

 10 1-111 كليدي و توان فني كفايت كاركنان  0

 111 جمع
 

سال گذشته  11پروژه مشابه طي  7امتياز تجربه كاري بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده، مربوط به حداقل  -

 (.7-0تعلق خواهد گرفت ) طبق فرم شماره  111تا  1بين 

گذشته كارفرمايان و مواردي نظير  براي تعيين امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطالعات حداكثر ده سال -

 كيفيت كار، كفايت كادر فني مي باشد.

نحوه امتياز توان تجهيزاتي بهره برداران با توجه به ماهيت كار و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز تعيين مي  -

 شود. ليست ماشين آالت مورد استفاده بايد ارائه گردد.

و توان فني پيمانكاران، چارت سازماني پيشنهادي بهره بردار براي  جهت تعيين امتياز كفايت كاركنان كليدي -

پروژه فوق و كفايت كاركنان كليدي با ارائه ليست نفرات به همراه تخص ، سابقه، مدرك تحصيلي و ليست 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 بيمه پرسنل قابل محاسبه مي باشد.

 توان مالي -ب

 گردد :ارزيابي مي(  17ماره ) شدر اين بخش توان مالي سرمايه گذار مطابق جدول زير      

 ضريب معیار   امتیاز هر معیار  شرح رديف

1 
سال گذشته به مبلغ بيش  11داشتن سابقه تامين مالي پروژه طي 

 ميليارد ريال   011از 
111-1 91 

 0 1-111 ميليارد ريال  00ميزان سرمايه ثبت شده شركت بيش از  7

9 
 111نقد شوندگي باال بيش از  وجوه نقد يا اسناد مالكيت با قابليت

 ميليارد ريال
111-1 

00 
0 

تائيد اعتبار غير مشروط بانكها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر 
 ميليارد ريال    011بيش از 

111-1 

0 
باالترين درآمد ناخال  ساليانه مطابق اسناد حسابرسي شده در ده 

 ميليارد ريال  101سال گذشته بيش از 
111-1 

0 
 111ارزش دارايي هاي ثابت )منقول و غير منقول( بيش از 

 ميليارد ريال 
111-1 

 911 جمع

 

حداكثر امتياز رديف يك جدول فوق زماني تعلق ميگيرد كه سرمايه گذار اسناد مثبته در خصوص تامين مالي  -

صورت ارائه مدارك با  ميليارد ريال ارائه نمايد. در 011سال گذشته به مبلغ تجمعي حداقل  11پروژه ها طي 

 مبالغ كمتر امتياز به تناسب تعلق خواهد گرفت.

حداكثر امتياز رديف دو جدول فوق زماني تعلق مي گيرد كه مستندات ثبتي افزايش سرمايه شركت به مبلغ  -

تعلق  ميليارد ريال ارائه گردد. در صورت ارائه مدارك با مبالغ سرمايه ثبت شده كمتر امتياز به تناسب 00حداقل 

 خواهد گرفت.

جدول فوق حداكثر امتياز اين بخش تعلق خواهد گرفت.  0تا  9در صورت ارائه مدارك مثبته يكي از رديفهاي  -

جهت امكان بررسي موارد فوق ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به همراه اظهار نامه هاي مالياتي الزامي 

 ي و اعتباري ارائه نسخه اصل تائيديه الزامي است. است. در خصوص تائيد اعتبار بانكها يا موسسات مال

 :توضیح

 شرايط نخواهد بود حائز اين صورت غير در نمايد، دريافت را امتياز توان مالي درصد 01 حداقل بايد گذارسرمايه. 

 مشاركتشان نسبت به هاآن مالي توان باشند، نموده مشاركت گذاريسرمايه بخش در شركت چند كهدرصورتي 

 .گرددمي لحاظ فوق امتياز محاسبه در شده(ارائه نامهموافقت )بر اساس پروژه در
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 حداقل امتیاز قابل قبول برای انتخاب در لیست کوتاه  -4

براي هر يهك از معيارهها    111ارزيابي كيفي سرمايه گذاران با توجه به مدارك و مستندات ارائه شده نسبت به ماخذ 

اجرايهي،   فنهي و  درصد توان 01ز كل بر اساس روش وزني محاسبه مي گردد. كسب حداقل انجام خواهد شد و امتيا

درصد امتياز كل جههت قهرار     01گذار و درصد امتياز توان مالي سرمايه 01و بهره برداري و حداقل  تجهيزاتتامين 

 گرفتن در ليست كوتاه الزامي است.
 

 تعیین امتیاز معیارهامدارک و مستندات الزم برای ارزيابي کیفي  و  -5

 هاي ارزيابي كيفي ارائه دهد: گذار موظف است مدارك ذيل را به همراه بقيه مستندات ارزيابي در پاكتسرمايه

o نامه تضامني ثبتي الزاميست.كنند، ارائه مشاركتگذاراني كه بصورت گروه مشاركت شركت ميبراي سرمايه 

o هاي بر دارندگان امضاهاي مجاز معتبر در زمان بازگشايي پاكتتصوير اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مبن 

o   اصل گواهي امضاء از دفاتر اسناد رسمي براي افراد داراي امضاي مجاز شركت 

o كپي برابر اصل شناسنامه وكارت ملي سهامداران عمده و دارندگان امضاء مجاز و پدران آنها 

o برابر اصل سند مالكيت يااجاره نامه دفتر( مدارك مالكيت يا قرارداد اجاره دفتر شركت )كپي 

o      اطالعات مربوط به تعداد و نوع سرمايه گذاري هاي مشابه انجام شده در رشهته و زمينهه كهاري در ده سهال

 گذشته و ارائه مستندات آن شامل تصوير قراردادها و در صورت اتمام كار گواهي تسويه حساب آنها.

o هاي قبلي مربوط به كارهاي ده سال گذشته كه در آنها نام و نشهاني   اطالعات مربوط به حسن سابقه در كار

هاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دسهتگاه نظهارت ذكهر شهده و     مقام مطلع در دستگاه

 باشد.مستند به تائيد دستگاه كارفرمايي مي

o  اداره دارايي سال گذشته  با تاييد 0رونوشت مصدق اظهارنامه هاي مالياتي در 

o  مفاصا حساب تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده به سازمان تامين اجتماعي براساس تاييد

 سال گذشته 0تامين اجتماعي در  

o    ههاي دفهاتر   مدارك تاييد كننده دارائيهاي ثابت ) مستند به اظهارنامه هاي مالياتي يا گهواهي بيمهه دارائهي

 ه سال گذشت 0قانوني ( در  

o  سال گذشته 0ترازنامه ياحساب سود و زيان سرمايه گذار طي 

o هر گونه سند معتبر جهت اثبات توان مالي مشاركت نظير تاييد بانكها يا موسسات مالي و اعتباري معتبر 

o فهرست كاركنان كليدي در پروژه ها و دفاتر سرمايه گذار به همراه سوابق تخصصي هر يك از آنها 
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o روع و پايان كار پروژه هاي انجام شده در ده سال گذشته شامل مبلغ سرمايه گذاري، اطالعات مربوط به ش

 دوره ساخت، دوره بهره برداري و هر گونه مستندات تاييد كننده اتمام عمليات اجرايي پروژه ها

o كپي برابراصل مدارك تحصيلي وگواهينامه هاي دريافتي اعضاي هيئت مديره 

o ها و اشخاص مختلفتشكيالت به همراه شرح وظايف بخش چارت سازمان مديريتي شركت يا 

o   گواهينامه هاي اخذ شده )اصل گواهينامه و يا كپي برابر اصل شده آنها توسط صادركننده و يا دادگسهتري

 ارائه گردد(

o كپي برابراصل شناسنامه ،كارت ملي ، مدارك تحصيلي و گواهينامه هاي دريافتي كاركنان كليدي 

o ابراصل گواهينامه هاي دريافتي سرمايه گذار در زمينه ههاي ايهزو، ايمنهي بهداشهت و     گواهي مصدق يا بر

 زيست محيطي 

o  مدارك مويد استقرارسيستم هاي جامع انفورماتيك درمورد مديريت يكپارچه سازمان اعم از مديريت مالي و

 اداري

o خوداظههاري را تكميهل و    ههاي سرمايه گذار موظف است كليه جداول ارزيابي و برگه هاي تعهدنامه و فرم

 پس از مهر و امضا  ارائه نمايد. )كليه فرم ها و جداول بخش چهارم اسناد(

o .ساير مدارك خواسته شده 

 

با توجه به اينكه امتيازات ارزيابي بر اساس مدارك و مستندات مذكور محاسبه مي گهردد. در صهورت عهدم     تبصره:

 مربوطه صفر تلقي خواهد شد. ارائه هر يك از مدارك و مستندات امتياز آيتم
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 : سومبخش 
 هاي خود اظهاريجداول ارزيابي و فرم
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 مقدمه:

، فنهي ههاي مهالي،   اييهاي پيوست شامل اطالعات خالصه و چكيده مربوط به سهوابق تجربهي و توانه   فرمجداول و 

ي آنهها و همچنهين فهرم ههاي خهود      هاي اجرا شده و در دست اجراو پروژه ارانگذسرمايه تجهيزاتاجرايي، تامين 

 باشد.اظهاري مي

منظور ه مستندات موجود بو  بطور كامل و دقيق و بر اساس اطالعات واقعي  سرمايه گذارتوسط  بايستي اين فرم ها

متناسب با توان و تجربه ايشان  ترتر و آمادههاي مناسبگيري در خصوص دعوت از شركتبررسي كارفرما و تصميم

برنامهه و  گردد، بديهي است در صورت درج اطالعات خالف واقع مراتب ضمن اعالم به سهازمان  تهيه و تكميل مي

 .آتي خواهد شد مزايدهحاضر و  مزايدهموجب عدم قبول و رد صالحيت شركت در دعوت در مراحل  ،كشور بودجه
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 کار شرکت های پیمانكاری/ مشاور جهت انجام پروژه یظهار نامه توان اجراا: 9فرم شماره 

 

 مانكاريمشهاور/پ سهرمايه گهذار/   مجهاز شهركت    ي............................................. دارنهده امضها   نجانباني/انجانبيا

از حدود كار پروژه حاضر، توان، سابقه و  ملكا يبا آگاهدارد  يفرم اعالم م نيا ي......................................... با امضا

بها شهركت/ مشهاركت .......................................     يهمكهار  يباشهد و آمهادگ   يانجهام كهار پهروژه را دارا مه     تيظرف

 را دارد.  مزايده حاضرگذار جهت  هي................................... به عنوان سرما

 

 : يخانوادگو نام  نام

 تعهد آور ءمهر و امضا خ،يتار

 

 

 

 

 } فرم فوق براي شركت هاي پيمانكاري و مشاور بايد به صورت مجزا تكميل و ارائه شود{
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 پروژه موضوع ارزيابي صالحیت         يمنابع مال نیاظهار نامه دارا بودن امكان تام: 2فرم شماره 

مجهههاز شهههركت  ي.................................................................. دارنهههدگان امضههها......... نجانبهههاني/ا نجانهههبيا

 راتييه تغ نيآخر يدر شركت ................................................ مطابق اگه يها................................... با سمت/ سمت

باشهم و  پهروژه حاضهر را دارا مهي    يمنابع مال نيكه امكان تام مينماالذكر تعهد مي معتبر در زمان ارزيابي كيفي فوق

باشد و انجهام پهروژه را منهوط بهه     شركت مي نيمجاز ا يبه عهده دارنده امضا هيدييتا نيا تيعواقب و مسئول هيكل

ذكر شده در پيشنهاد اين  شرايط تامين مالي مورد نظر خود نمي نمايم و دريافت يا عدم دريافت تسهيالت با شرايط

پذير هيچگونه تعههدي در تهامين مهالي    نمايم كه سرمايهشركت خللي در اجراي پروژه ايجاد نخواهد نمود. تاييد مي

بهرداري  آبهي را در طهول دوره بههره    استفاده بخشي از آب انتقالي و احداث نيروگهاه بهرق   ازيپروژه نداشته و تنها امت

 دهد.ار قرار ميگذتجاري در اختيار سرمايه

 

 مجاز  يدارندگان امضا يو نام خانوادگ نام

 شر كت يمهر و امضا محل     

 

براي هر يك از شركتهاي فرم بصورت كنسرسيوم يا ساير اشكال مشاركت باشد اين  سرمايه گذارچنانچه  توضیح :

 تشكيل دهنده مشاركت جداگانه تكميل گردد
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 (9-2فرم شماره )  یزات تجهظهارنامه توان تامین ا

 

... با امضاي اينجانب/اينجانبان ............................................. دارنده امضاي مجاز شركت ......................................

مهورد نيهاز    حاضر، توان، سابقه و ظرفيت تامين تجهيهزات اين فرم اعالم مي دارد با آگاهي كامل از حدود كار پروژه 

 را در دوره زماني مندرج در اسناد را دارد.  تجهيزاتباشد و آمادگي تامين پروژه دارا مي

 

 نام و نام خانوادگي :

 تاريخ، مهر و امضاي تعهد آور 
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 موافقت نامه اعضای گروه مشارکت -9فرم 

تشكيل شده باشد الزم  انسرمايه گذارها و اي از شركتدر مواردي كه متقاضي به جاي يك شركت از مجموعه

 .گردد ارائه و تنظيم  است آمده ادامه در كه مشاركت مطابق فرمتي كه  گروه اعضاي نامه موافقتاست 

 نمونه فرمت موافقت نامه اعضای گروه مشارکت )جهت درج در اسناد(

و كهد   11271119191، شناسهه ملهي   ..............به شماره ثبهت   مركزينظر به اينكه شركت سهامي آب منطقه اي 

امكهان اسهتفاده از ظرفيهت     "كه از اين پس سرمايه پذير ناميده مي شود، در نظر دارد  011911303119اقتصادي 

هاي توليد برق از طريق تاسيسات فشار شكن نرم ) هيدرو پاور جرياني( برروي خط انتقال آب از سد كمال صالح به 

هاي زير آمادگي خود را براي واجد شرايط واگذار نمايد، از اينرو شركت به شركتهاي مزايدهرا از طريق  "شهر اراك 

 مشاركت در پروژه مذكور اعالم مي نمايند، اعضاي گروه مشاركت :

و رهبر گروه شركت ...................... با شماره ثبت ................... و شناسه ملي ............................ به عنوان عضو  -

 و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................ ركتمشا

شركت ...................... با شماره ثبهت ................... و شناسهه ملهي ............................ بهه عنهوان عضهو گهروه         -

 ............................مشاركت و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي

شركت ...................... با شماره ثبهت ................... و شناسهه ملهي ............................ بهه عنهوان عضهو گهروه         -

 مشاركت و به نمايندگي آقا/ خانم .............. شماره ملي............................

گروه مشاركت فوق اگر به صورت انفرادي مطرح شوند طرف و يا عضو و اگر بهه صهورت    در اين موافقتنامه اعضاي
 جمع مطرح شوند، طرفين و يا اعضا ناميده مي شود .      

 موضوع موافقتنامه  -9ماده 

موضوع موافقتنامه عبارت است از مشاركت و همكاري تضامني اعضاي فوق با يكديگر براي تهيه و ارائه مدل مالي 

پروژه ، انجام كامل مزايده، و نيز در صورت برنده شدن در مزايدهيشنهاد فني، بازرگاني، مالي و حقوقي در مرحله و پ

كليه اعضاي گروه مشاركت در قبال سرمايه پذير مشتركا، منفردا و متضهامنا  . (Joint venture)به صورت مشاركت 

 مسئول مي باشند.

 مدت موافقتنامه -2ماده 

 : ه از تاريخ امضا توسط اعضا نافذ و آغاز مي شود و در شرايط زير خاتمه مي يابداين موافقتنام
 .نگردد مزايدهمشاركت و همكاري اعضا منجر به برنده شدن در  -7-1
 و يا پيمان را لغو نمايد.  مزايدهسرمايه پذير،  -7-7
با مدت پيمهان و قهوانين حهاكم بهر آن      ، زمان خاتمه اين موافقتنامه متناسبمزايدهدر صورت برنده شدن در  -7-9

 خواهد بود. در اين صورت اعضا منفرداً حق تصميم به خاتمه اين موافقتنامه را نخواهند داشت .
 حق السهم هر يک از اعضا -9ماده 

 :  سهام اعضا گروه مشاركت در اجراي كليه تعهدات موضوع موافقتنامه به قرار زير تسهيم شده است
 ...........................................    ............ % الف ه شركت ...
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 ب ه شركت ................................................    ............ % 
 ج ه شركت .................................................    ............ %

نسبت بهه ارائهه موافقهت نامهه      مزايدهند در صورت برنده شدن در اعضاي گروه مشاركت متعهد مي گرد :9تبصره 
 محضري اقدام نمايند. 

هي  يك از اعضاي گروه مشاركت حق واگذاري سهام و مسئوليت هاي خود بهه اشهخاص ثالهث بهدون      :2تبصره 

 رضايت تمام شريك ها و سرمايه پذير را ندارد.

 مسئولیت و تعهدات هر يک از اعضا  -4ماده 

  مزايدهمرحله تشريفات  –الف 

 از طرف گروه مشاركت توضيحات ارائه گردد{ مزايده}درخصوص نحوه ارائه ضمانتنامه شركت در  توضیح:

 دوره مجاز قرارداد   -ب 

}درخصوص نحوه ارائه ضمانتنامه دوره پيشبرد و انجام تعهدات طهرف گهروه مشهاركت توضهيحات ارائهه       توضیح:

 گردد{

و ابالغ قرارداد، قبهل از تهاريخ    مزايدهمشاركت متعهد مي گردند در صورت برنده شدن در  اعضاي گروه :9تبصره 

 قطعيت پروژه نسبت به ثبت شركت پروژه و انتقال كليه مسئوليتهاي گروه مشاركت به اين شركت اقدام نمايند.

 قانون موافقتنامه و حكمیت  -5ماده 

اسالمي ايران مي باشد. در صورت بروز حوادث قهري و يا هر گونه  اين موافقتنامه از هر حيث تابع قوانين جمهوري

اختالف ميان اعضاي گروه مشاركت درخصوص اجراي اين موافقت نامه، آقا/ خانم/ انجمن/جامعهه/ نظهام صهنفي/    

ظر خواههد كهرد. در صهورت عهدم     اي .................................................................. به عنوان داور اعالم نتشكل حرفه

 توافق اعضا با نظر داور موضوع از طريق مراجع ذيصالح قانوني حل و فصل خواهد شد.

 

 نسخ موافقتنامه -6ماده 

تبصره و در ......... صفحه تهيه و تنظيم، مههر و امضها و مبادلهه     0ماده و  0اين موافقتنامه در ............ نسخه شامل 
 كم و اعتبار واحد را دارد . گرديده و هر نسخه ح

 
نام عضو گروه 

 مشارکت
 شرکت ...................... شرکت ................... شرکت ............

 نام امضا کننده

 سمت
...................... 
....................... 

...................... 
....................... 

..................... 
.................... 

    مهر و امضا

 نام امضا کننده

 سمت
.................. 
................ 

.................. 
................ 

.................. 
................ 

    مهر و امضا
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 نمونه فرم گواهي تصديق امضا صاحبان امضا مجاز -4فرم شماره 

 از صاحبان امضا مجاز تهيه و در دفاتر اسناد رسمي گواهي گردد. براي هر يكبق فرم زير مقتضي است فرمي مطا

 
 ارائه كپي كارت ملي و شناسنامه صاحبان امضاي مجاز نيز الزامي مي باشد. توضیح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .... دفتر اسناد رسمي شماره...........

......................................... فرزند:......................... به شماره  امضا اينجانب: خواهشمند است نمونه
 شناسنامه:.......................

 گواهي فرمائيد. مركزيو كد ملي..................................... را جهت ارائه به شركت آب منطقه اي 
 ...................................................................................................................آدرس:....................

 تلفن:.........................................
 فقط صحت امضا خانم/آقا:.......................................................

 .......................فرزند:........ 
 به شماره شناسنامه:.......................... و كد ملي:..................................  

 كه تحت شماره:................................................ به ثبت رسيده است
 نمايان است، گواهي مي گردد.)×( و با عالمت  
 

 )×(نمونه امضا: 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

و حرفه ای سرمايه گذار فني و عمومي مشخصات – 5فرم شماره  

 *سرمايه گذارمشخصات فني و عمومي پرسشنامه  -5-9 

                                                       نام شركت: ....................................................................... 

 محل ثبت: ........................... 

                                                                          ....... شركت: ........................ يكداقتصاد

 : ................... يكدپست

 : ....................................شركت يشناسه مل                         تاريخ ثبت: ...............................                     ثبت: ...............................  شماره

               پرداخت شده: ................................ ثبت شده: ................................................ سرمايه سرمايه

 ..................................................فعاليت شركت )طبق اساسنامه(: ................................................... موضوع

 قانوني شركت : ............................................................................. نشاني

 شماره .................... شيشماره تلفن تماس با پ

     نمابر: ..................................  شماره

 مجاز شركت: ................................................................................................................. يو سمت دارندگان امضا نام

 

 مشاركت جداگانه تكميل گرددبصورت كنسرسيوم يا ساير اشكال مشاركت باشد اين پرسشنامه براي هر يك از شركتهاي تشكيل دهنده  سرمايه گذارچنانچه  *



 شرکت آب منطقه ای مرکزی                                                          شناسايي و ارزيابي کیفي سرمايه گذار                                                                                           سناد ا 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 مشخصات سهامداران :

 اشخاص حقيقي : -الف 

 سابقه كار مفيد مدارك تحصيلي سمت در شركت تاريخ احراز سهام ميزان سهام نام و نام خانوادگي رديف

1       

7       

...       

 :اشخاص حقوقي -ب 

 ساير مالحظات نماينده در شركت نام و سمت تاريخ احراز سهام ميزان سهام نام موسسه رديف

1      
7      
...      

 مهر و امضاء مجاز شركت     صحت مراتب فوق مورد تائيد است : 

 بصورت كنسرسيوم يا ساير اشكال مشاركت باشد اين پرسشنامه براي هر يك از شركتهاي تشكيل دهنده مشاركت جداگانه تكميل گردد سرمايه گذارچنانچه  *
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 و حرفه ای سرمايه گذار فني و عمومي مشخصات –5م شمارهفر

 * سرمايه گذار مشخصات حرفه ای پرسشنامه  -5-2

 :رشته هاي كاري تخصصي و رتبه بندي -1

 تاريخ تشخي  صالحيت رتبه احراز شده نام رشته اختصاصي نام رشته عمومي رديف

1     

7     

9     

 

 :ت مديره و مديران و كارمندان ارشدمشخصات مدير عامل و اعضاي هئي -7

 رديف
نام و نام 
 خانوادگي

 سمت
آخرين مدرك و رشته 

 تحصيلي
 تاريخ

 اخذ مدرك تحصيلي
 نمونه امضا تعهد آور درصد سهام تاريخ ورود به شركت

1        

7        

...        

 مهر و امضاء مجاز شركت                                                                صحت مراتب فوق مورد تائيد است : 
 ددچنانچه متقاضي بصورت كنسرسيوم يا ساير اشكال مشاركت باشد اين پرسشنامه براي هر يك از شركتهاي تشكيل دهنده مشاركت جداگانه تكميل گر* 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 : تجربیات سرمايه گذار 6فرم شماره 

 زمینه های مختلف تجربه تامین مالي سرمايه گذار در  6-9

ف
ردي

 

 
 موضوع قرارداد

 انجام شده
 

 كارفرما آدرس و نام
 فاكس /تلفن

 شروع تاريخ مدت قرارداد قرارداد مبلغ قرارداد نوع
خاتمه  تاريخ
 برنامه طبق

 خاتمه تاريخ

 واقعي

درصد پيشرفت كار تا 
تاريخ به لحاظ پرداخت 
 صورت وضعيت

1 
         

7 
         

9 
         

... 
         

... 
         

 * ارقام به ميليون ريال
 ** مدت زمان مي بايستي به ماه درج شود.
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 : تجربیات سرمايه گذار 6فرم شماره 

 گذار در زمینه های مختلفتجربه پیمانكاری سرمايه  6-2

ف
ردي

 

 
 موضوع قرارداد

 انجام شده

 
 كارفرما آدرس و نام

 شروع تاريخ قرارداد مدت قرارداد مبلغ ادقرارد نوع فاكس /تلفن
خاتمه  تاريخ
 برنامه طبق

 خاتمه تاريخ

 واقعي

درصد پيشرفت 
كار تا تاريخ به 
لحاظ پرداخت 
 صورت وضعيت

1 
         

7 
         

9 
         

... 
         

... 
         

 * ارقام به ميليون ريال
 .** مدت زمان مي بايستي به ماه درج شود
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

  گذار سرمايه مالي : توان7فرم شماره 

 سال اخیر ) در بخش اجرايي( 5طي  گذار سرمايه مالي توان- 7-9

 سال پنجم )ريال( سال چهارم )ريال( سال سوم )ريال( سال دوم )ريال( سال اول )ريال( شرح رديف

      دارايي اداره تأييديه اساس بر ساالنه متوسط ماليات 1

 

7 

 به سازمان شده پرداخت الحساب علي يا قطعي اجتماعي أمينت مبلغ

 اجتماعي تأمين سازمان تأييد اساس بر اجتماعي تأمين
     

      تأييد اعتبار از سوي بانك و يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر 9

 

0 

 دارائيها يا بيمه گواهي يا مالياتي نامه اظهار به مستند ثابت دارائيهاي

 نيقانو دفاتر
     

 

 

 

 

 

 



 شرکت آب منطقه ای مرکزی                                                          شناسايي و ارزيابي کیفي سرمايه گذار                                                                                           سناد ا 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

  گذار سرمايه مالي توان :7فرم شماره 

 سرمايه گذار وضعیت مالي و اعتباری  -7-2

............ داراي اعتبار الزم جهت ه از ....................................بدينوسيله اين شركت/ گروه مشاركت ........................................................ براساس گزارش اعتبارسنجي پيوست اخذ شد

 را دارا مي باشم.  حاضرتامين مالي/ اخذ تسهيالت به ميزان مورد نياز در پروژه 

 مهر و امضاء مجاز شركت                 صحت مراتب فوق مورد تائيد است :

 

  ي هر يك از شركتهاي تشكيل دهنده مشاركت جداگانه تكميل گرددبصورت كنسرسيوم يا ساير اشكال مشاركت باشد اين پرسشنامه برا سرمايه گذارچنانچه. 



 شرکت آب منطقه ای مرکزی                                                          شناسايي و ارزيابي کیفي سرمايه گذار                                                                                           سناد ا 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 گذار سرمايه مالي توان :7فرم شماره 

  گذار سرمايه سرمايه ثبت شده شرکت  میزان 7-9

 شركت )ريال( شده پرداخت سرمايه ميزان شركت )ريال( شده ثبت سرمايه ميزان شرح رديف

   تأسيس بدو در 1

   دوره اولين از پس 7

   آخر ماقبل دوره 9

   حاضر حال در 0
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

  گذار سرمايه مالي : توان7فرم شماره 

 (تجهیزاتسال اخیر ) در بخش تامین  5طي  گذار سرمايه مالي توان- 7-4

 سال پنجم )ريال( سال چهارم )ريال( سال سوم )ريال( سال دوم )ريال( سال اول )ريال( شرح رديف

      دارايي اداره تأييديه اساس بر نهساال متوسط ماليات 1

 

7 
       درآمد ناخال  

 

9 

 دارائيها يا بيمه گواهي يا مالياتي نامه اظهار به مستند ثابت دارائيهاي

 قانوني دفاتر
     

      تأييد اعتبار از سوي بانك و يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر 0

 

قرار خواهد   7شماره ر بخش های اجرايي و تامین تجهیزات، به عنوان مبنای ارزيابي توان مالي سرمايه گذار مطابق شرايط ذکر شده در جدول توضیح: مجموع توان مالي سرمايه گذار د

 گرفت.
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 ) هر يک از اعضا( گذار سرمايه فني و برنامه ريزی : توان 8فرم شماره 

 سال گذشته نجپشرح خالصه قراردادهای اجرا و تحويل و يا فسخ شده از  -8-9

ف
ردي

 

عنوان پروژه و محل اجراي 
 آن

 نام كارفرما
 )شماره تلفن تماس (

 نام مشاور
)شماره تلفن 
 تماس(

مبلغ اوليه قرارداد قيمت 
قرارداد و تاريخ شروع 
 )ميليون ريال (

مبلغ نهائي تمام شده با 
احتساب تعديل و مابه التفاوتها 

 و غيره
 ) ميليون ريال (

مدت اوليه 
 دقراردا

 تاريخ تحويل موقت

مدت واقعي 
 انجام كار

        

        

        

        

        

        

        

        
 ) تذكر مهم : شرح دقيق قراردادهاي احتمالي فسخ يا خلع يد شده با ذكر علت آن در صفحات جداگانه تهيه و ضميمه اين فرم شود (

 ساير اطالعات و توضيحات مورد لزوم در صفحه اي جداگانه تكميل و پيوست اين جدول شود.:  1توضيح 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 گذار سرمايه مديريتي توان :1فرم شماره 

 مديره هیأت اعضاء مشخصات 1-9

 مدرك و رشته تحصيلي سال تولد نام پدر ملي شماره خانوادگي نام و نام سمت رديف
تاريخ اخذ 
 مدرك

لي و گواهينامه هاي داخ
 بين المللي

سوابق 
 )سال(

         عامل مدير 1

         مديره هيأت رئيس 7

         مديره هيأت رئيس نايب 9

         مديره هيأت عضو 0

         مديره هيأت عضو 0
 

 گذار سرمايه مديريتي توان :1فرم شماره 

 کلیدی کارکنان مشخصات 1-2

 مدرك و رشته تحصيلي سال تولد نام پدر ملي رهشما خانوادگي نام و نام سمت رديف
تاريخ اخذ 
 مدرك

گواهينامه هاي داخلي و 
 بين المللي

سوابق 
 )سال(

1          

7          

9          

0          

0          
 

 تكمیل جداول فوق برای کلیه اعضای گروه مشارکت و شرکتهای همكاری الزامي است.



 شرکت آب منطقه ای مرکزی                                                          شناسايي و ارزيابي کیفي سرمايه گذار                                                                                           سناد ا 
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 عمران و پژوهش آرنا مهندسي شركت

 گذار سرمايه مديريتي توان : 1فرم شماره 

 استانداردها و ها گواهینامه 1-9

 توضيحات تايخ اعتبار مرجع صدور شرح رديف

1     

7     

9     

...     

 

 الزامي است تجهیزاتتكمیل جدول فوق برای تامین کننده 

 



 منطقه ای مرکزیشرکت آب : پذيرسرمايه
 برروی احداث و بهره برداری نیروگاههای برقآبي مقیاس کوچک "متقاضیان در مزايده صالحیتسناد ارزيابي ا

 "B.O.Oبه روش  خط انتقال آب سد کمال صالح 

 

 44از  49 

 فهرست تجهیزات مورد نیاز در بخش اجرای پروژه: -91فرم شماره 

 اشين آالت و امكانات اختصاص يافته پروژه در دوره احداث به شرح زير مي باشد:محداقل ليست تجهيزات، 

 

 تعداد آالتنام ماشین رديف
 تعداد

 استیجاری مالكیت

   1 اتو ميكسر 1

   1 تن 71يا  0جرثقيل  7

   1 كمپرسي 9

   1 كاميونت، خاور، وانت 0

   7 لودر، ميني لودر )باب كت( 0

   7 غلطك 0

   1 تراكتور با تريلر 2

   7 ماشين سواري 7

   1 تانكر با پمپ آب 3

   مترمربع 011 قالب فلزي بتن و متعلقات آن 11

   7 غلطك دستي، ويبراتور يا كمپكتور 11

   يك مجموعه تجهيزات نقشه برداري 17

   7 ديزل ژنراتور  19

   7 دستگاه جوش، برش و خم آرماتور 10

   - آالت و تجهيزات مورد نياز ساير ماشين 10

 

ارائه اسناد و مدارك مالكيت از جمله فاكتور خريد از كارخانهه، سهند دفترخانهه، بهره سهبز كهاال و يها اجهاره نامهه                 -

 ماشين آالت الزامي است.

الت درصد امتياز آن رديف و در صورت اجاره اي بودن ماشهين آ  111در صورت احراز شرايط مالكيت در هر رديف  -

 درصد امتياز رديف مربوطه لحاظ خواهد شد. 21

 

 

 

 

 

 



 منطقه ای مرکزیشرکت آب : پذيرسرمايه
 برروی احداث و بهره برداری نیروگاههای برقآبي مقیاس کوچک "متقاضیان در مزايده صالحیتسناد ارزيابي ا

 "B.O.Oبه روش  خط انتقال آب سد کمال صالح 

 

 44از  42 

 لیست کارکنان کلیدی گروه مشارکت سرمايه گذاری – 99فرم شماره 

 لیست افراد کلیدی منظور شده متقاضي در ارزيابي:

 نام نام خانوادگي سمت رديف
مدرك و رشته 
 تحصيلي

حداقل سابقه 
 كار
 )سال(

سابقه كار 
 درشركت

 امتياز

1 
 پروژهمدير 

 )هماهنگ كننده( 
  10   

   11   مسئول مهندسي 7

   11   مدير بازرگاني )مهندس خريد( 9

   11   مدير اجرا 0

   2   مسئول دفتر فني 0

   2   مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه 0

   2   برداريمدير بهره 2

   0   مدير مالي  7

   0   ساير كارشناسان برحسب نياز 3

  جمع امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 



 منطقه ای مرکزیشرکت آب : پذيرسرمايه
 برروی احداث و بهره برداری نیروگاههای برقآبي مقیاس کوچک "متقاضیان در مزايده صالحیتسناد ارزيابي ا

 "B.O.Oبه روش  خط انتقال آب سد کمال صالح 

 

 44از  49 

 : تعهد نامه تايید صحت اسناد و مدارک واطالعات ارسالي92فرم 

مجهاز و   بدينوسيله اينجانبان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنهدگان امضهاء  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنهدگان   . . . .اينجانبهان  و  گهذار شركت سرمايه تعهدآور

گرديم كه كليه اطالعات فهرم ههاي   امضاء مجاز شركت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعالم و متعهد مي

، فنهي مهالي،    ههاي اييهاي موجود در خصهوص توانه  و واقعيت پيوست در كمال صحت و درستي و بر اساس مستندات

 و غيره متعلق به شركت تنظيم و تائيد شده است.  تجهيزاتي، مديريتي

 

 صاحبان امضاء مجاز شركت                                 

 امضاء مهر و          نام و نام خانوادگي                     – 1

 

 امضاء مهر  و              دگي                  نام و نام خانوا - 7

 

 

 

 

 

 



 منطقه ای مرکزیشرکت آب : پذيرسرمايه
 برروی احداث و بهره برداری نیروگاههای برقآبي مقیاس کوچک "متقاضیان در مزايده صالحیتسناد ارزيابي ا

 "B.O.Oبه روش  خط انتقال آب سد کمال صالح 

 

 44از  44 

 

 محل امضاي اعضاي كميسيون 

 

 

 )به اين قسمت چسب نچسبانيد(

 شماره ثبت در دبيرخانه: 

 

 

 )به اين قسمت چسب نچسبانيد(

  مركزيآب منطقه اي شركت  :ذيرپسرمايهنام 

 :ذارگسرمايهنام 

 

 :ذارگسرمايهآدرس پستي 

 

 ي:صندوق پست

 

 كد پستي:

 : ذيرپسرمايهآدرس دستگاه 
استان مركزي ، شهر اراك ، خيابان جهاد ، خيابان فاز يك شهرك شهيد بهشتي ، 

 مركزي  ايمنطقه آب سهامي شركت

 

    )با پيش شماره(: ذارگسرمايهتلفن تماس 

 تلفكس:

    شماره همراه:

  : )با پيش شماره( ذيرپسرمايهتلفن دستگاه 
7-99191121-170 

                       170 -90197901فاكس: 

 

 شهر اراكامكان استفاده از ظرفيت هاي توليد برق از طريق تاسيسات فشار شكن نرم ) هيدرو پاور جرياني( برروي خط انتقال آب از سد كمال صالح به موضوع پروژه: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    بچسباند.مجموعه كامل بايست اين برگه را تكميل نموده و بر روي پاكت مي ذارگسرمايه


