
تمامي مدارك و مستندات ارسالي بايد داراي مهر شركت و امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت ، باشند.
هرگونه ابالغ به شماره نمابر ذكر شده در بخش اطالعات مناقصه گر به منزله ابالغ قانوني به مناقصه گر خواهد بود.

به منظور ارايه مستندات در جداول ، روي عبارات " مستند شماره ... ، مستندات وتصوير سند ... " click  نموده و تصوير مستند مربوطه را با فرمت 
pdf  در پوشه باز شده ، كپي نماييد

توضيحات مرتبط با تكميل جداول در هر بخش بصورت متن در باالي جداول ذكر شده است.

داوطلبين قبل از تكميل فرمها و تهيه اسناد و مدارك در خواست شده ، شرايط استعالم ارزيابي را به دقت مطالعه و بعد از آگاهي كامل از شرايط 
استعالم ارزيابي ، نسبت به تهيه مستندات و تكميل فرمها وارائه آن اقدام نمايند.

كليه اطالعات درخواست شده در فرمها بايد از سوي متقاضي تهيه و ارائه گردد. در خصوص اطالعاتي كه به هر دليل نسبت به متقاضي خاصي مرتبط 
نبوده يا موضوعيت ندارد، متقاضي بايد مراتب را در داخل جداول و فرمها مشخص نمايد.

جداول و فرم هاي منضم به اين سند نبايد تغيير داده شود، متقاضي مي تواند جداول و فرمهاي ضميمه اضافي مورد نياز را بصورت جداگانه تهيه و 
تكميل نمايد.

عالوه بر اطالعات و مستندات فوق، متقاضي مي تواند هر گونه اطالعات مفيد ديگري را كه نشان دهنده توانايي فني و مالي، مهندسي و اجرائي در 
كارهاي مشابه و قابل مقايسه با كار موضوع مناقصه باشد را بصورت جداگانه ارائه نمايد.

 ارزيابي درخواستهاي واصله براساس شاخصهاي مندرج در جدول شاخصهاي ارزيابي انجام خواهد شد.

 ارزيابي توان انجام تعهدات متقاضيان بر اساس بررسي مستندات و اسناد و مدارك ارائه شده طبق شاخصهاي مندرج در جداول شاخصهاي ارزيابي و از 
جنبه هاي مختلف انجام خواهد شد و نتايج بررسي ها نهايتأ منجر به تكميل جداول امتياز بندي مي گردد. امتيازات كلي كه براي اين ارزيابي كيفي 

پيش بيني شده است ، مطابق جدول معيارهاي ارزيابي و ضرايب وزني هريك از معيارها مي باشد.



 راهنماي بارگزاري مستندات 

 در فولدر کپی شود. pdf ساخته شود و تمامی مستندات مربوطه به آن فصل با فرمت  ربا توجه به عنوان هر فصل فولد
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