وزارت نيرو
شركت توزیع نيروی برق
استان

فرم ارزیابی متقاضیان سرمایهگذاری دراحداث مولد مقیاس كوچك
)1مشخصات متقاضی
جدول :1مشخصات عمومی متقاضی
نام شرکت

نوع شرکت

شماره ثبت

محل ثبت

سال ثبت

شناسه ملی

کد اقتصادی

زمينه فعاليت
نشانی
تلفن و نمابر
نشانی اينترنتی
شماره تماس مستقيم شخص رابط


مستندات ذيل به همراه اين فرم می بايستبه پيوست ارسال گردد:
.1

اطالعات تکميلی جدول فوق شامل تصوير اساسنامه ،آگهی تاسيس ،آخرين اگهی تغييرات و ...

.2

تعهدنامه در خصوص عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مورخ ( 1711/11/22مطابق با فرمت پیوست یک و در قالب سربرگ رسمی شرکت)

.7

ارايه تعهدنامه مبنی بر نداشتن تعهدات معوقه قراردادهای خريد تضمينی جاری

1

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :2مشخصات مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره
رديف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

کد ملی

سمت

1
2
7
4
5


ارسال مستندات شامل کپی شناسنامه ،کارت ملی ،آخرين مدرک تحصيلی افراد فوق الزامی است.

جدول :3مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهد آور شركت (مطابق با آخرين آگهی تغييرات شرکت)
رديف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سمت

1
2
7
4
توضيحات:
.

2

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :4اطالعات قراردادهاي مرتبط با سایر نیروگاههاي مقیاس كوچک متقاضی
رديف

نام نيروگاه

شماره قرارداد

سال انعقاد قرارداد

ظرفيت(مگاوات)

*
وضعيت

مکان

سال بهرهبرداری

1
2
7
4
5



وضعيت نيروگاه يکی از حالتهای  )1در حال احداث  )2بهره برداری شده  )7فسخ شده درج گردد.



تصوير ابالغ قرارداد به پيوست ارسال گردد.

3

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :5اولویت سرمایهگذاري
*
اولويت ساختگاه برای سرمايه گذاری

نام ايستگاه برق

نوع خريد

ظرفيت ()MW

محدوده جغرافيايی

ابرکوه

تضمينی

1

فيدر 11

اردکان-ترک آباد

تضمينی

7

فيدر 4

مروست

تضمينی

2

فيدر 4

متقاضی مجاز به انتخاب هر تعداد از ساختگاهها می باشد ولی اولويت خود را برای سرمايهگذاری در هر کدام از ساختگاه ها با شماره گذاری از  1تا  7تعيين نمايد و در نهايت هر
متقاضی بر اساس امتياز اخذ شده و اولويت بندی ساختگاهها ،حداکثر در يک ساختگاه مجاز به فعاليت خواهد بود.شرکتهايی که درحال حاضرتعهد در حال اجرا دارند مجاز به
شرکت در اين فراخوان نمی باشند.


بررسی امکان تامين زيرساخت های مورد نياز برای احداث نيروگاه از قبيل زمين ،گاز و  ...و اخذ ساير مجوزهای الزم از قبيل محيط زيست بر عهدهی متقاضی میباشد.



خريد تضمينی در قالب دستورالعمل بند ت ماده  44قانون برنامه ششم توسعه انجام خواهد گرفت.

4

محل مهر و امضای متقاضی

 )2ارزیابی متقاضی
جدول :1معیارها و امتیاز هر معیار

رديف

معيار

بازه امتياز

1

دارا بودن مولد و زيرساخت

1-41

2

تامين مالی

1-71

7

تامين کاال ،اجرا و بهره برداری

1-21

4

توان مديريتی

1-11
1-111

جمع


در کليه جداول ستون مربوط به امتياز کسب شده متقاضی توسط ارزياب تکميل خواهد شد



ارزيابی در رديف  7جدول فوق صرفا در خصوص سابقه متقاضيان در حوزه تامين کاال ،احداث و بهره برداری از نيروگاه مقياس کوچک و يا پروژهای مرتبط با حوزهی صنعت برق
(پست ها و خطوط برق و  )...انجام خواهد گرفت و پروژهای خارج از آن مشمول امتياز نخواهد شد.

5

محل مهر و امضای متقاضی

 )1-2بخش دارا بودن مولد و زیرساخت (امتیاز كل )44
امتياز اين بخش صرفا به متقاضيانی تعلق خواهدگرفت که مستندات مالکيت خود را برای مولد مقياس کوچک نو موجود در داخل کشور و آماده نصب در يکی از ساختگاه های فراخوان را ارائه
نمايند.

جدول :1امتیاز دارا بودن مولد وزیرساخت
رديف

برند مولد

بازه امتياز

1

مالک بودن مولد نو

1-25

2

ارائه پرفورمای معتبر

1-5

امتياز
MW≤2

2
2

دارا بودن ساختگاه (حصار کشی ،فونداسيون و
)...
عقد قرارداد گاز
حداکثر امتياز

امتياز کسب شده توسط متقاضی

21
................

2<MW

11

MW≤2

5

2<MW

7

1-15

MW≤2

11

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

1-11

m3/h≤055

5

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

41

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

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

6

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :1-2مشخصات مولدهاي تحت مالکیت متقاضی
رديف






برند مولد

مدل

تعداد

ظرفيت()MW

سال ساخت(ميالدی)

محل استقرار مولد

مستندات مالکيت مولدهای معرفی شده از قبيل قرارداد خريد  ،مدارک گمرگی و  ....میبايست توسط متقاضی ارائه گردد.
بازديد از مولدهای معرفی شده میبايست امکانپذير باشد در غير اينصورت امتيازی به آن تعلق نخواهد گرفت.
ارائه پرفرما خريد صرفا از سوی شرکت های سازنده مولد معتبر خواهد بود.
تاييد مولدهای معرفی شده در اين مرحله و اخذ امتياز به منزله تاييد نو بودن مولدها نمی باشد و رويه اخذ معافيت گمرکی و تاييديه نو بودن مولد می بايست مطابق با رويه های جاری وزارت
نيرو پس از صدور مجوز پروانه احداث و انتقال مولد به ساختگاه توسط متقاضی انجام گردد.

7

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :2-2مشخصات ساختگاه تحت مالکیت متقاضی
رديف

آدرس ساختگاه

مختصات جغرافيايی

نوع

مساحت ()m2

مالکيت

توضيحات

جدول :3-2مشخصات قرارداد گاز تحت مالکیت متقاضی
رديف

آدرس محل انشعاب

مختصات جغرافيايی

ظرفيت

توضيحات

انشعاب

توضیحات ...
8

محل مهر و امضای متقاضی

 )2-2بخش تامین مالی(امتیاز كل )34
جدول :1امتیاز بخش تامین مالی
رديف

شرح

مبلغ (ميليارد ريال)

ضريب

مبلغ موزون (ميليارد ريال)

توضيحات نحوه محاسبه

1

توان مالی بلند مدت

1

بدهی های بلند مدت -دارايیهای ثابت=

2

توان مالی جاری

1/5

بدهی های جاری  -دارايی های جاری=

7

گردش مالی

1/5

مجموع درآمدها و هزينه های متقاضی در يک سال مالی=

جمع


توان مالی متقاضی مطابق با فرمول ذيل محاسبه میگردد:

( *4/5گردش مالی)  *1/5(+توان مالی جاري)  +توان مالی بلند مدت= امتیاز كل توان مالی




توان مالی بلندمدت،توان مالی جاری وگردش مالی متقاضی براساس آخرين صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی و اظهارنامه مالياتی تعيين میشود.
مستندات مالی مربوط (اعم از صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی ،اظهارنامه مالياتی مورد تاييد سازمان امور مالياتی) به پيوست اين فرم بايد ارسال گردد.

9

محل مهر و امضای متقاضی

جدول :2امتیازدهی در بخش توان تامین مالی متقاضی
حداکثر توان تامين مالی متقاضی

حداکثر امتياز

مبلغ 1111ميليارد ريال و بيشتر

 71امتياز

مبلغ بيش از 211ميليارد ريال و کمتر از  1111ميليارد ريال

 21امتياز

مبلغ  211ميليارد ريال و کمتر

 11امتياز

11

امتياز کسب شده توسط متقاضی

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

محل مهر و امضای متقاضی

 )3-2بخش تامین كاال ،اجرا و بهرهبرداري در خصوص پروژه مولدهاي مقیاس كوچک (امتیاز كل )24
ارزيابی اين بخش در حوزهی مولدهای مقياس کوچک مطابق جدول ذيل انجام خواهد گرفت.
بازه امتياز

امتياز کسب شده توسط متقاضی

رديف

معيار ارجاع کار

1

تامين مولد نيروگاه مقياس کوچک (طبق بخش )1-7-2

1-15

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

2

اجرا و بهره برداری نيروگاه مقياس کوچک (طبق بخش )2-7-2

1-5

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

21

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

جمع

11

محل مهر و امضای متقاضی

 )1-3-2تامین مولد نیروگاه مقیاس كوچک
اين بخش براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته متقاضيدر زمينهی پروژههای تامين مولد مقياس کوچک مطابق با جدول ذيل ارزيابی میشود.

رديف

شرح

1

تامين مولد مقياس کوچک

2

مجموع ظرفيت مولدهای نيروگاه مقياس کوچک طی پنج سال گذشته

امتياز هر بازه

1≥MW

17

7<MW≥2

9

2<MW≥5.0

5

ارزيابی کارفرمايان قبلی و حسن شهرت و سابقه
مجموع



امتياز تامين مولد نيروگاه مقياس کوچک صرفا برای قراردادهای مستقيم با سازنده مولد تعلق می گيرد.



چنانچه مولدهای تامين شده مستعمل بوده باشند امتيازی به آن تعلق نخواهد گرفت.




امتياز کسب شده توسط
متقاضی
................

2

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

15

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

اطالعات قراردادهای تامين مولد می بايست در قالب جدول ذيل تکميل و به همراه کپی برابر اصل قراردادهای منعقده به همراه صورتجلسه تحويل کاال ارسال گردد.
در رديف ارزيابی کارفرمايان قبلی و حسن شهرت سابقه ،ميانگين امتياز ارزيابی کارفرمايان قبلی در قراردادهای ارائه شده در جدول ذيل مالک تعيين امتياز میباشد .امتياز ارزيابی کارفرمايان
کارهای قبلی نسبت به مواردی نظير کيفيت کاالهای تامين شده ،عملکرد کاال در دوره بهرهبرداری ،کيفيت خدمات پشتيبانی و انجام به موقع تعهدات تعيين میشود.



حداکثر امتياز بخش ارزيابی کارفرمايان قبلی و حسن شهرت و سابقه در ازای ارايه حداکثر  2گواهی رضايت کارفرما تعلق میگيرد.



اطالعات قراردادهای تامين مولد می بايست در قالب جدول ذيل تکميل و به همراه کپی برابر اصل قراردادهای منعقده به همراه صورتجلسه تحويل کاال ارسال گردد.



ارزيابی کارفرمايان قبلی در قراردادهای ارائه شده میبايست مطابق با فرم ارائه شده در پیوست 2تکميل و ارائه گردد.

12

محل مهر و امضای متقاضی

فرم تامين مولد نيروگاههای مقياس کوچک
رديف

موضوع پروژه

ظرفيت

مبلغ قرارداد

()MW

(ميليون ريال)

درصد پيشرفت

نام /نشانی /شماره تماس کارفرما

13

محل نصب

امتياز ارزيابی کارفرما

محل مهر و امضای متقاضی

 )2-3-2اجرا و بهره برداري نیروگاه مقیاس كوچک
ارزيابی براساس کارهای انجامشده مطابق با جدول ذيل انجام خواهد شد.
رديف
1

2

شرح
اجرای عمليات ساختمانی،نصب ،الکتريکال ،راه اندازی

مجموع ظرفيت

امتياز هر بازه

1≥MW

2/5

7<MW≥2

2

2<MW

1

1≥MW

2/5

7<MW≥2

2

2<MW

1

تجهيزات نيروگاه مقياس کوچک(حداکثر  2/5امتياز)

بهره برداری از نيروگاه مقياس کوچک (حداکثر  2/5امتياز)
مجموع




5

امتياز کسب شده متقاضی
................

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

امتيازکامل رديف 1درصورت تحويل موقت يا قطعی کارهای اجرا شده تعلق خواهدگرفت.امتياز برای کارهای در دست اجرا متناسب باپيشرفت فيزيکی پروژه تعلق خواهدگرفت.
در خصوص رديف  2جدول فوق موارد ذيل الزم به ذکر است:
 امتياز اين بخش تنها در صورت داشتن پروانه بهره برداری معتبر نيروگاه معرفی شده تعلق خواهد گرفت.
 امتياز صرفا به نبروگاههايی تعلق خواهد گرفت که ظرفيت عملی توليد نيروگاه به ظرفيت منصوبه ،در پيک بار سال جاری حداقل  %11باشد تعلق خواهد گرفت.
 در صورت اظهار متقاضی مبنی بر بهرهبرادری از نيروگاهی که تحت مالکيت وی نمی باشد ارائه قرارداد بهره برداری با مالک نيروگاه مطابق با جدول ذيل الزامی می باشد.
 امتياز بهره برداری از هر نيروگاه مقياس کوچک تنها به يک شرکت تعلق خواهد گرفت.



در خصوص اطالعات ارائه شده جدول فوق الزم است مدارک و مسندات ذيل ارائه گردد:

14

محل مهر و امضای متقاضی

 کپی برابر اصل پروانه بهره برداری معتبر
 کپی برابر اصل پيمانهای منعقده
 رونوشت صورتجلسههای تحويل موقت وقطعی برای کارهای اجرا شده
 رونوشت آخرين صورتوضعيت تاييد شده در مورد پيمانهای شرکت

فرم سابقه اجرايی کار در عمليات اجرا و بهره برداری نيروگاه مقياس کوچک
رديف

عنوان پروژه(اجرا /بهره
برداری)

محل اجرا

ظرفيت
منصوبه

ظرفيت عملی
توليد در پيک
بار سال جاری

مدير طرح

دستگاه نظارت

مبلغ قرارداد
(ميليون ريال)

15

تاريخ شروع

تاريخ

درصد پيشرفت

خاتمه

فيزيکی

محل مهر و امضای متقاضی

امتياز ارزيابی
کارفرما

 )4-2توان مدیریتی(امتیاز كل )14

رديف

شرح

حداکثر امتياز

امتياز کسب شده متقاضی

1

نظام کنترل و تضمين کيفيت

7

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

2

دارا بودن واحد کنترل ايمنی ( )HSEو يا داشتن گواهينامههای مربوطه

2

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

7

تحصيالت و سوابق کاری مدير عامل ،هيأت مديره

5

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

11

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

جمع

 )1-4-2نظام كنترل وتضمین كیفیت و كنترل ایمنی
ارزيابی براساس گواهينامههای تضمين کيفيت نظير ايزو يا سايرگواهينامههای معتبرکيفيت تعيين میشود.
مدارک الزم:
گواهینامههای مديريت کيفيت و معتبرمدارک و مستندات سيستم مديريت بهداشت ،ايمنی و محيطزيست )3-4-2تحصیالت و سوابق كاري مدیران
"امتياز مديران " از مجموع امتياز هر يک از مديران طبق جداول زير محاسبه می شود.

امتیاز هریک از مدیران = امتیاز تحصیالت  +تجربه سنواتی

16

محل مهر و امضای متقاضی



حداکثر تجربه سنواتی (سابقه کار مرتبط) مورد محاسبه  15سال می باشد.



در ازای کسب امتياز باالتر از  1111در اين بخش  5امتياز ،در ازای کسب امتياز بين  511تا  1111در اين بخش  7امتياز و برای زير  511امتياز به متقاضی  1امتياز تعلق ميگيرد.

جدول امتياز تحصيالت و سوابق کاری مديران
رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

اخرين مدرک تحصيلی

تجربه سنواتی

رشته تحصيلی

17

امتياز تحصيالت

امتياز کل

(تکميل توسط ارزياب)

(تکميل توسط ارزياب)

محل مهر و امضای متقاضی
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محل مهر و امضای متقاضی

پیوست یک ( :تعهدنامه در خصوص عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مورخ )1711/11/22

تعهدنامه فروشنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمنداندولت
در معامالت دولتی مورخ 0331/01/22
این "فروشنده" با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  7331نمیباشد و چنانچه خالال ایالن
موضوع به اثبات برسد" ،شركت" حق دارد که درخواست ارائه شده برای عقد قرارداد را مردود اعالم نماید.
همچنین قبول و تایید میگردد که هرگاه این "فروشنده"  ،قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خال اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون
فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید یا قسمتی از کار را به آنها محول کند" ،شركت" حق خواهد داشت که قرارداد را ابطال و خسارات وارده در اثر ابطال قرارداد را از اموال وی اخالذ نمایالد،
تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص "شركت" میباشد.
این "فروشنده" متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولتی مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع "شركت" برساند تالا طبالق مقالررات باله
قرارداد خاتمه داده شود.
بدیهی است چنانچه این "فروشنده" مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها "شركت" حق دارد قرارداد را ابطال نماید ،بلکه خسارات ناشی از ابطال قرارداد را از "فروشنده"وصول خواهد نمود.
در ضمن این "فروشنده" اعالم میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه میباشد.

مهر و امضا
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پیوست  :2فرم ارزيابی کارفرمايان قبلی از پروژه های اعالم شده
به ........................................................................
از.........................................................................

موضوع  :استعالم نحوه عملکرد اين شرکت در پروژه .................................................................................
احتراماً ،نظر به آن که کميته فراخوان عموميتامين مالی ،طراحی ،ساخت ،بهره برداری و مالکيتت نيروگتاه  ......مگتاواتی
مقياس کوچک به کارفرمايی شرکت برق منطقه ای يزد در نظر دارد نحوه عملکرد اين شرکت را در پتروژه اجترا شتده
( ...........................................................تتتاريخ شتتروع  .............و تتتاريخ تحويتتل موقتتت  )................ارزيتتابی نماييتتد.
خواهشمند است دستور فرماييد موارد زير در خصوص عملکرد اين شرکت در پروژه ياد شده تکميل و گواهی گردد.

با تقديم احترام
شرکت .........................
( مهر و امضاء)
ارزيابی کارفرما از پروژه اجرا شده:

مصداق ندارد

امتياز

کيفيت کاالهای تامينشده

71

عملکرد کاال در دوره بهرهبرداری

21

کيفيت خدمات پشتيبانی

21

انجام به موقع تعهدات

71
جمع

111

( مهر و امضای مجاز کارفرما)
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