بسمه تعالي

شماره :
تاريخ :

فرم A4

پيوست :

كد مدرك ) O - 343- 44 ( :

شركت ارتباطات سيار ايران
(سهامي عام )

جدول معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی
موضوع مناقصه  :چاپ و پاکت گذاری قبوض همراه اول بهمراه جذب تبلیغات و چاپ نامه همراه

شماره مناقصه :

شرکت مناقصه گزار  :شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول )

معیار های ارزیابی

ردیف

 -1در خصوص جذب تبلیغات در زمینه کاری و ارائه رضایت نامه ها
ی پیمانکاران قبلی

1

سابقه ی اجرایی

2

ارزیابی توان فنی (ارائه برنامه و

 -2در خصوص چاپ قبوض و ارائه دستگاه چاپ
(پرینتر چاپ قبوض )

روش عملیاتی انجام کار)

3

گواهی نامه ی صالحیت پیمانکاری

4

ارزیابی توان مالی و تدارکاتی

شرکت متقاضی :

امتیاز
وزنی

10

 -3در خصوص پاکت گذاری و بسته بندی و ارائه دستگاه مربوطه
 -1ارائه تجهیزات قابل رویت در خصوص انجام چاپ و پاکت

10

 -2زمانبندی انجام کار چاپ و پاکت گذاری قبوض همراه

5

کار

2

 -4ارائه لیست دستگاههای موجود در خصوص انجام کار

3

 -1در زمینه نوع فعالیت های مرتبط با همراه اول

10

 -2ارائه مجوز وزارت ارشاد

5

 -3ارائه ی انجام کار در خصوص شرکتهای دیگر و تائید پیمانکاران
قبلی
 -1موجودی صندوق و موجودی بانک به میزان دو برابر برآورد
انجام کار
 -2دارای انبار در محدود استان مورد نظر باشد (متراژ  055متر )

جمع امتیاز

15

25

 -3ارائه ی فلوچارت و شرح وظایف نفرات مورد نیاز جهت انجام

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

کاربرگ شماره 1

50

پیمانکاری تکمیل
شود

کاربرگ شماره 2

20

پیمانکاری تکمیل
شود

کاربرگ شماره 3

20

پیمانکاری تکمیل
شود

5
5

توضیحات

10

5
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بسمه تعالي
فرم A4
كد مدرك ) O - 343- 44 ( :

شركت ارتباطات سيار ايران

شماره :
تاريخ :
پيوست :

(سهامي عام )

کاربرگ شماره یک
این کاربرگ به منظور اخذ امتیاز ردیف  1جدول معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی و ضرایب وزنی باید توسط مناقصه گر تکمیل و به همراه مدارک درخواستی در پاکت
تحویل دبیرخانه اداره کل تدارکاتی شود .

موضوع مناقصه  :چاپ و پاکت گذاری قبوض همراه اول بهمراه جذب تبلیغات و چاپ نامه همراه

شماره مناقصه :

شرکت مناقصه گذار :شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نام شرکت متقاضی :
اطالعات قراردادهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کاری موضوع کار طی سه سال اخیر که صالحیت شرکت را به بهترین شکل نشان میدهد به طور خالصه در
جدول زیر درج میشود و ارائه ریز دستگاه های موجود در زمینه چاپ  ،برش و پاکت گذاری
با استفاده از چهارچوب زیر  ،در خصوص کارهای مشابه که شرکت  /موسسه شما برای انجام آن  ،چه انفرادی و چه به صورت یکی از اعضای اصلی یک مشارکت
قرارداد منعقد کرده  ،اطالعات مورد نظر را ارائه دهید حداکثر امتیاز به شرکتی تعلق خواهد گرفت که دو کار مشابه با براورد معادل یا بیشتر ارائه نماید .
موضوع قرارداد

کشور :

محل قرارداد

نوع تخصصهای تامین شده توسط شما :

نام کارفرما :

تعداد پرسنل :

تلفن و نشانی کارفرما :

تعداد نفر – ماه ،دوره کار :

تاریخ شروع(ماه/سال):

تاریخ خاتمه (ماه /سال) :

نام پیمانکاران وابسته (در صورت وجود ) :

مبلغ نهایی قرارداد :
تعداد ماه های استفاده شده برای پرسنل متخصص تامین شده توسط پیمانکاران وابسته :

نام پرسنل ارشد (مدیر پروژه  /هماهنگ کننده ،رهبر تیم ) مربوطه و فعالیت های انجام شده :
شرح تفضیلی پروژه :
شرح خدمات واقعی تامین شده توسط پرسنل شما :
تبصره  :1تصویر موافقتنامه قرارداد ضمیمه گردد.
تبصره  : 2در صورت اتمام قرارداد گواهی دال بر اتمام
تبصره  : 3برای هر قرارداد یک نسخه ارائه شود .

محل مهر و امضاء مجاز شرکت متقاضی
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بسمه تعالي

شماره :
تاريخ :

فرم A4
شركت ارتباطات سيار ايران

كد مدرك ) O - 343- 44 ( :

پيوست :

(سهامي عام )

کاربرگ شماره 2
این کاربرگ که به منظور اخذ امتیاز ردیف  2جدول معیارهای ارزیابی فنی بازرگانی و ضرایب وزنی باید توسط مناقصه گر تکمیل و به همراه مدارک درخواستی در پاکت
تحویل دبیرخانه اداره کل تدارکاتی شود .
موضوع مناقصه  :چاپ و پاکت گذاری قبوض همراه اول بهمراه جذب تبلیغات و چاپ نامه همراه

شماره مناقصه :

شرکت مناقصه گذار  :شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

نام شرکت متقاضی :

 -1نام پرسنل ................................................................ :
 -2تخصص ................................................................. :
 -3تاریخ تولد ............................................... :
 -4سال های همکاری با شرکت  /موسسه .................................................................................................................................................... :
 .......................................................................................................................................................ملیت ................................................ :
...........................................
 -0عضویت در گروههای تخصصی ............................................................................................................................................................... :
................................................................................................................................................................................................. .....................
(کلیاتی از تجربه پرسنل و آموزشهای آن ها را که بیشترین ارتباط ر ا با کار مورد نظر دارند  ،ارائه دهید  .میزان مسئولیت فرد در کارهای قبلی مرتبط شرکت
داده شده و تاریخ ها و محل ذکر شوند ).
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
تحصیالت ............................................................................................................ :
(تحصیالت مرتبط با کالج  /دانشگاه و دیگر تحصیالت خاص فرد به طور خالصه ارائه شود  .نام مدارس  ،تاریخ ها و نمره کسب شده درج شود ).
................................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................... ............................................................................................................................. ....
سوابق استخدامی .............................................................................................................................................................................. ...................... :
................................................................................................................................................ .................................................................................
...................................................................................................... .............................................................................................................................

تهران  ،ميدان ونك  ،خيابان ونك  ،ضلع شرقي تقاطع بزرگراه كردستان  ،برج همراه  .كد پستي 1551591991 :

Hamrah Tower – Kordestan High Way Cross : Vanak St.Tehran – Iran . Post Code: 1991954651

بسمه تعالي

شماره :
تاريخ :

فرم A4
كد مدرك ) O - 343- 44 ( :

شركت ارتباطات سيار ايران

پيوست :

(سهامي عام )

کاربرگ شماره سوم
این کار بر گ که به منظور اخذ امتیاز ردیف سوم جدول معیارهای ارزیابی فنی بازرگانی و ضرایب وزنی باید توسط کارفرمایان قبلی (هرکارفرما یک فرم ) تکمیل و
بهمراه سایر مدارک در پاکت تحویل دبیرخانه اداره کل تدارکاتی شود .
به  :شرکت ارتباطات سیار
موضوع مناقصه  :چاپ و پاکت گذاری قبوض همراه اول بهمراه جذب تبلیغات و چاپ نامه همراه
موضوع  :ارائه گواهی نامه و ارزیابی پیمانکاران قبلی
شرکت ارتباطات سیار ایران
بدینوسیله تایید میگردد شرکت  ..............................................................در خصوص ...................................................................................
{موضوع قرارداد ذکر گردد} قراردادی به مبلغ  ........................................................ریال و به مدت  .....................................ماه در تاریخ .........................
با ( ...........................................................................................................نام دستگاه اجرایی ذکر گردد) منعقد و
 -1تعهدات موضوع قرارداد را در مدت  ...................................ماه به پایان رسانده است و مورد رضایت میباشد .
 -2تعهدات موضوع قرارداد هم چنان ادامه دارد و حدود  ...............................................درصد پیشرفت دارد – دارای تاخیرات مجاز /غیر مجاز میباشد .
نقطه نظرات این دستگاه اجرائی در خصوص ارزیابی از عملکرد شرکت مذکور در موارد خواسته شده زیر بدین شرح میباشد :
ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 -1کیفیت کار
 -2کفایت کارکنان کلیدی
 -3تحقق اهداف زمانی
نام دستگاه نظارت کارفرما ......................................................................................................................................................................... :
آدرس دستگاه نظارت کارفرما ..................................................................................................................................................................... :
....................................................................................تلفن ............................................................................................................................ :
شرکت
..........................................................
نام ،مهر و امضای مقام تایید کننده کارفرما – تاریخ
..........................................................
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