تاریخ جلسه گشایش پیشنهادات مالی:

به نام خدا

شماره دعوتنامه جلسه گشایش پیشنهادهای مالی:

صورتجلسه خرید خدمات مشاوره

منطقه ....

مشخصات کلی فرآیند خرید خدمات مشاوره
عنوان پروژه :
نوع خدمات:

 مطالعات توجیهی

 طراحی تفصیلی

 آزمایشگاه

 طراحی مفهومی

 نظارت کارگاهی و عالیه

 عامل چهارم(مدیر طرح)

 طراحی پایه

 نقشه برداری

 سایر............................................................ :

حداقل پایه صالحیت مورد نیاز مطابق اسناد انتخاب مشاور:
برآورد حقالزحمه کارشناسی (مطابق پیوست شماره : )1
نوع فراخوان

تخصص /گروه مورد نیاز مطابق اسناد انتخاب مشاور:
مدت قرارداد :

 دعوتنامه (برآورد پروژه تا  02برابر نصاب معامالت متوسط می باشد )
 آگهی روزنامه ( برآورد پروژه بیش از  02برابر نصاب معامالت متوسط می باشد )

روش انتخاب مشاور   :تعرفه

 کیفیت

 بودجه ثابت

 کیفیت قیمت

تاریخ ارسال دعوتنامه:
تاریخ آگهی:
 تک گزینهای به استناد مجوز شماره  ...................مورخ .......................

نتیجه ارزیابی فنی  -مالی ( مطابق پیوست شماره ) 3
نام شرکت

تخصص

پایه

حقالزحمه پیشنهادی
امتیاز
مشاور (ریال)
ارزیابی فنی

حقالزحمه تراز
شده*(ریال)

توضیحات

* صرفاً در روش خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت تکمیل گردد.

نظر هیئت انتخاب مشاور
هئیت انتخاب مشاور با عنایت به روش انتخاب مشاور و با توجه به نتایج ارزیابی فنی و مالی ،به استناد ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و آئین نامه خرید خدمات مشاوره،
شرکت  ....................................................با مبلغ حقالزحمه  .................................................ریال را به عنوان مشاور منتخب اعالم مینماید.
معاون فنی و عمرانی شهرداری
جانشین مدیر کل امور مالی جانشین مدیر کل حقوقی شهرداری
شهردار منطقه
نماینده فنی شهرداری تهران
تهران
تهران
شهرداری تهران
نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

تصویب نظر هیئت انتخاب مشاور
 نظر هیئت انتخاب مشاور مورد تائید است

 نظر هیئت انتخاب مشاور به دالیل مشروح زیر مورد تائید نمیباشد

توضیحات:

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

پیوست 1
فرم کفایت خرید خدمات مشاوره
مشخصات عمومی پروژه
روش خرید خدمات مشاوره:

عنوان پروژه:
نوع خدمات  :مطالعات توجیهی

 طراحی تفصیلی

 طراحی مفهومی

 آزمایشگاه

 عامل چهارم(مدیر طرح)

 نظارت کارگاهی و عالیه

 طراحی پایه

 نقشه برداری

 سایر(با ذکر مورد):

حداقل پایه صالحیت مورد نیاز مشاور:

تخصص /گروه مورد نیاز مشاور:
برآورد کارشناسان و نفر-ماه مورد نیاز

ردیف

رئوس شرح فعالیت

نفر -ماه
مورد نیاز

تخصص

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سابقه کار
مرتبط (سال)

حق الزحمه هر نفر ماه (ریال)

جمع حق الزحمه نیروی انسانی مورد
نیاز (ریال)

1
2
3
4
5
جمع حقالزحمه کارشناسان
هزینه  ..............عدد خودرو تک دیفرانسیل و  .......................عدد خودرو  2دیفرانسیل
جمع کل برآورد حقالزحمه مشاور
تهیه کننده :عامل چهارم منطقه
نام و نام خانوادگی مدیر پروژه عامل چهارم:

مهر و امضاء

تأیید کننده :معاون فنی و عمرانی منطقه
نام و نام خانوادگی:

امضاء

نظر اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها
سازمان انجام کار  :مورد تأیید می باشد

با انجام اصالحات به شرح زیر مورد تأیید می باشد.

روش ارجاع کار:

مورد تأیید می باشد

با ارجاع کار به روش .......................................موافقت می نماید.

برآورد حق الزحمه:

مورد تأیید میباشد

حق الزحمه کارشناسی به مبلغ  ...........................................................ریال مورد تأیید میباشد.

توضیحات:

الزامیست قبل از فراخوان مشاوره ،معاون فنی و عمرانی منطقه این پیوست را پس از تأیید مشاور عامل چهارم ،بعنوان فرم کفایت خرید خدمات مشاوره جهت تأیید به اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها ارسال نمایند.

پیوست شماره 2
خالصه اطالعات ارزیابی کیفی
موضوع خرید خدمات مشاوره:
 گزارش شناخت مصوب ،ضمیمه اسناد انتخاب مشاور میباشد
 مهلت زمانی تکمیل اسناد ارزیابی کیفی به میزان حداقل یک هفته رعایت شده است

 شرح کلی خدمات ضمیمه اسناد انتخاب مشاور میباشد

نتیجه ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان
ردیف

نام شرکت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
تعداد شرکت کننده در ارزیابی کیفی :

پایه

تخصص

حداقل امتیاز کیفی قابل قبول :

وضعیت ارسال اسناد ارزیابی
کیفی توسط مشاورین
ارسال
تاخیر
عدم
ارسال ارسال به موقع

انتخاب در
نتیجه نهایی
ارزیابی شکلی امتیاز ارزیابی فهرست کوتاه
کیفی
خیر
بلی
رد
تائید

تعداد شرکتهای حائز حداقل امتیاز کیفی:

توضیحات

تعداد شرکتهای فهرست کوتاه:

گزارش ارزیابی کیفی مشتمل بر جزئیات امتیازهای کسب شده توسط مشاورین در ارزیابی کیفی به تفکیک معیارهای ارزیابی طی نامه شماره  ........................مورخ  ......................در دبیرخانه منطقه  ..............ثبت شده و یک نسخه از گزارش ،ضمیمه این
فرم شده است.

نام عامل چهارم منطقه:
نام و نام خانوادگی مدیر پروژه عامل چهارم:
مهر و امضاء

پیوست شماره 3
خالصه اطالعات ارزیابی فنی و مالی شرکتهای فهرست کوتاه
شماره دعوتنامه ارزیابی فنی

شماره:
تاریخ:

مجوز حراست جهت بازگشایی پاکت ها

شماره:
تاریخ:

موضوع خرید خدمات مشاوره:
تعداد شرکت کننده در ارزیابی فنی:

ردیف

نام شرکت

ضریب تأثیر فنی (در صورتی که خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت – قیمت انجام شود):

حداقل امتیاز فنی قابل قبول مطابق اسناد فراخوان:
وضعیت ارسال اسناد ارزیابی فنی
توسط مشاوران
ارسال به
تأخیر در
عدم
موقع
ارسال
ارسال

نتیجه ارزیابی فنی
نتیجه ارزیابی شکلی
اسناد
امتیاز ارزیابی
فنی
رد
تأیید

توضیحات

1
2
3
4
5
6
نتیجه ارزیابی مالی
ردیف

نام شرکت

حقالزحمه پیشنهادی(ریال)

حقالزحمه تراز شده*(ریال)

1
2
3
4
5
6

توضیحات

دامنه قابل قبول حق الزحمه پیشنهادی مشاوران در انتخاب مشاور به روش کیفیت و
قیمت (مطابق اصالحیه بند 11-2سند  4-8-33نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
موضوع بخشنامه  91/551459مورخ :)52/5/11

a= ……………….

………………… =B

A= ……...............

 > .............................دامنه قابل قبول > ...........……...........................

* صرفاً در روش خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت تکمیل گردد.

گزارش ارزیابی فنی مشتمل بر جزئیات امتیازهای کسب شده توسط مشاورین در ارزیابی فنی به تفکیک معیارهای ارزیابی ،ضمیمه میباشد.
مدیر پروژه عامل چهارم
نماینده اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها
نام و نام خانوادگی:
نام و نام خانوادگی:
مهر و امضاء
امضاء

معاون فنی و عمرانی منطقه
نام و نام خانوادگی:
امضاء

