
 

 اطالعات و مشخصات پیمانکاران
 CE-FR-30كد سند :

 1ویرایش : 

 1 از 1 صفحه
 

 

 این فرم به منظور شناسایی پیمانکاران تهیه گردیده و اطالعات آن محفوظ خواهد ماند.

 نام شرکت:

 كد )شماره( اقتصادی:                                        شناسه ملی:

 تلفن : نشانی و کد پستی:

 فکس:

 محل ثبت شرکت:                                      تاریخ ثبت:                                                   شماره ثبت:

 پست الکترونیکی:                                                           آدرس الکترونیکی:

      صالحیت: شماره و تاریخ آخرین گواهی احراز

 گواهینامه صالحیت ایمنی دارد

 مشخصات مدیر عامل ، اعضا، هیات مدیره و سهامداران

 ردیف
عضو هیات -سمت)سهامدار

 مدیره و ...(
 درصد سهام مدرک و رشته تحصیلی کد ملی نام و نام خانوادگی

         

         

          

          

 اكتسابی بر اساس آخرین گواهی احراز صالحیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشوررشته و تخصص و آخرین رتبه 

رشته فعایت مطابق گواهی 

 صالحیت
 تعداد کار مجاز رتبه/پایه

حداکثر حق الزحمه مجاز 

 )میلیون ریال(

تعداد کار اشغال 

 شده
 ظرفیت آزاد

            

            

            

            

 كادر زیر نمونه امضاء افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرین تغییرات به همراه مهر شركت درج شود.در 

 مهر شرکت نام و نام خانوادگی

 سمت در شرکت

 نمونه امضاء 

تغییرات، اساسنامه، تصویر گواهینامه های مدارک و مستندات مورد نیاز )پیوست گردد(: روزنامه رسمی ثبت شرکت، روزنامه رسمی حاوی آخرین 

 صالحیت و رتبه بندی، تصویر شناسنامه و کارت ملی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل،



 

 اطالعات و سوابق کاری مدیران ارشد
 CE-FR-47 كد سند 

 0ویرایش : 

 1 از 1 صفحه

 

 کد سند مرجع: ندارد

 

 

 سوابق مدیرعامل

 خانوادگی:                            پایه و رشته تحصیلی:                                   محل اخذ مدرک:نام و نام 

 

 تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:                                                        سابقه کار)سال(:

 تاریخ شروع و خاتمه: سمت: محل خدمت: نام موسسه ردیف

      

      

      

      

          

 سوابق رئیس هیات مدیره

 نام و نام خانوادگی:                            پایه و رشته تحصیلی:                                   محل اخذ مدرک:
  

 سابقه کار)سال(:تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:                                                         

 تاریخ شروع و خاتمه: سمت: محل خدمت: نام موسسه ردیف

          

          

          

          

          

 سوابق یکی از اعضای هیات مدیره

 محل اخذ مدرک:نام و نام خانوادگی:                            پایه و رشته تحصیلی:                                   

  

 تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:                                                         سابقه کار)سال(:

 تاریخ شروع و خاتمه: سمت: محل خدمت: نام موسسه ردیف

          

          

          

          

          



 

   فعالیت زمینه در کار اجرایی سابقه فرم
 CE-FR-2 كد سند :

 0ویرایش : 

 1 از 1 صفحه

 

 کد سند مرجع: ندارد

 نام طرح: 

 نام پروژه: 

 نام کارفرما: 

 100درصد کل امتیاز= 

 ضریب وزنی تعیین شده=

 

 

 

 

 حداقل ضریب وزنی:  

 حداکثر ضریب وزنی: 

 30 30 20 5 5 10 حداکثر امتیاز هر ستون

ف
ردی

 

 عنوان پروژه
های رشته

 پیمانکاری
 نام مشاور نام کارفرما 

مبلغ اولیه 

 پیمان 

مبلغ صورت 

وضعیت قطعی و 

 الحاقیه

مدت اولیه 

 پیمان 

زمان انجام 

 کار

تاریخ تحویل 

 موقت 

تاریخ گواهی 

 رفع نقص

تاریخ تحویل 

 قطعی

محل اجراء 

 پروژه 

             

             

             

             

             

             

             

 

            

 وزنی = امتیاز معیار ضریب× = امتیاز کسب شده                                                                                                                                                                          

 محل مهر و امضاء مجاز پیمانکار  :                                                                                                                   

کار محسوب می شود. 4یاز کل برای امت



 

 ماشین آالت آماده به كار یا در دسترس تجهیزات و فرم
 CE-FR-3 كد سند :

 0ویرایش : 

   1 از 1  صفحه

 

 کد سند مرجع: ندارد

 
 نام طرح: 
  نام پروژه:

 نام کارفرما: 

 درصد کل امتیاز= 
 ضریب وزنی تعیین شده= 

 

 حداقل ضریب وزنی:   
 حداکثر ضریب وزنی: 

  15  5  20  60 حداکثر امتیاز هر ستون

آالت لیست ماشین تعداد  آالت آماده به کارماشین لیست ردیف

 در دسترس

االت لیست ماشین تعداد 

 استیجاری جهت پروژه 

آالتی که برای لیست ماشین تعداد 

 پروژه خریداری خواهد شد

  تعداد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 ضریب وزنی = امتیاز معیار× امتیاز کسب شده 

 محل مهر و امضاء مجاز پیمانکار:                                                                  



 

 قدرت مالی و پشتیبانیفرم 
 CE-FR-6 كد سند :

 0ویرایش : 

 1 از 1 صفحه
 

 کد سند مرجع: ندارد

 نام طرح: 
 نام پروژه: 

 نام کارفرما: 

 100درصد کل امتیاز= 
 ضریب وزنی تعیین شده=

 
 

 حداقل ضریب وزنی: 
 حداکثر ضریب وزنی: 

      امتیاز  شرح  ردیف 

      100 میلیارد ریال به باال 8 1

      90 میلیارد ریال  8تا  6 2

      80  میلیارد ریال  6تا  4 3

      70 میلیارد ریال  4تا  3 4

      60 میلیارد ریال  3تا  2 5

      50 میلیارد ریال  2تا  6

        

        

        

       جمع 

 امتیاز معیار =ضریب وزنی × امتیاز کسب شده 

 محل مهر و امضاء مجاز پیمانکار:                                                                                                      

* الزم است تراز مالی دارایی سه سال گذشته ضمیمه گردد. 



 

   كار انجام كیفی نظام فرم
 CE-FR-7 كد سند :

 0ویرایش : 

   1ز ا 1 صفحه

 

 کد سند مرجع: ندارد

 

 نام طرح: 

  نام پروژه:

 نام کارفرما: 

  100کل امتیاز =                               حداقل ضریب وزنی:

 

 ضریب وزنی تعیین شده:                              حداکثر ضریب وزنی:    

 100 = امتیاز کل

امتیاز متعلقه توسط هیئت  امتیازحداکثر  موضــــوع ردیف

 ارزیابی تکمیل میشود

1 
 آیا شرکت دارای واحد کنترل پروژه میباشد؟

                             آری خیر 

15  

2 
 آیا شرکت دارای واحد کنترل کیفیت مصالح و تولیدها دارد؟

                             آری                خیر 

10  

3 
 آیا شرکت دارای واحد متره و برآورد میباشد؟

                             آری خیر 

25  

4 
 آیا شرکت دارای واحد دفتر فنی میباشد؟

                             آری خیر 

25  

5 
 آیا شرکت دارای واحد پشتیبانی میباشد؟

                             آری خیر 

10  

6 
 آیا شرکت دارای ساختار تشکیالتی میباشد؟

                             آری خیر 

15  

  100 جمع

 

 امتیاز معیار =ضریب وزنی × امتیاز کسب شده   

 

 

 


