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 کلیات

  الزم،  یهایبررسپس از دریافت اطالعات عمومی و درخواستی و با  گذارسرمایهداوطلبان توان اجرای کار

 کیفی اسناد ارزیابیپس از بازگشایی  روز 14مدت تعیین و حداکثر ظرف  شدهارائهاسناد  امتیازات حاصله بر مبنای

 .بررسی خواهد شد انگذارسرمایه

  باشدیمبه شرح ذیل  ردیگیمقرار  داوطلباناطالعات عمومی پروژه که جهت تکمیل اسناد ارزیابی در اختیار: 

 گزارش شناخت –الف  

 ی شرکت در فراخوانشرایط و مدارک الزم برا -ب  

 آنها ریتأثمعیارهای ارزیابی و ضریب وزنی  وجداول  –ج  

 تنظیم و تا پایان  الک و مهرشده و سربستهپاکت را در  شدهخواستهاسناد و مدارک  ،ارزیابی داوطلبان شرکت در

نام و  ,موضوعتحویل داده و رسید دریافت دارند. روی پاکات  شدهمشخصوقت اداری مقرر در فراخوان به محل 

 و تاریخ تسلیم اسناد درج گردد. گذارسرمایهنشانی 

 پیوست را صحیح و دقیق و بدون قید  یهافرماطالعات درخواستی در  ستیبایمدر این ارزیابی  کنندگانشرکت

و شرط کامل نمایند. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک مشروط، مبهم و 

. بدیهی است چنانچه کمیته ارزیابی گرددیممسترد  کنندهشرکتبه  ناًیعخالف شرایط، آن اسناد مردود بوده و 

ساعت ارائه  48مدارک الزم را ظرف  ستیبایم گذارسرمایهمستنداتی بخواهد،  اظهارشده جهت اثبات موارد

 شد. نماید زیرا در غیر اینصورت امتیاز موارد بدون مستندات حذف خواهد

  تناقضی مشاهده چنانچهبوده و  کنندگانشرکتبا  ابرازشدهو مطالب  شدهدرجمسئولیت صحت کلیه اطالعات ،

 امر، تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید. تناسببهحق خواهد داشت تا  سرمای پذیرگردد، 

  ل از پایان یافتن بعد از دریافت اسناد از تکمیل و تحویل آن منصرف گردد باید قب گذارسرمایهدر صورتیکه

 برساند. سرمایه پذیرمهلت ارسال اسناد مراتب را کتباً به اطالع 

  تایپ مطالب، ترتیب و توالی ارائه  ازنظر کنندهشرکتنحوه ارائه و تدوین اسناد و مدارک ارزیابی تحویلی از طرف

 .باشدیمحائز اهمیت  بندیصفحهمطالب و تجدید و 

  ردیگیمان از طریق سایت سازمان بطور رایگان در اختیار قرار ارگذسرمایهکیفی اسناد ارزیابی. 

  صاحبان  صاحب حساب/ تکمیل و مهر و امضاء اصل گذارسرمایه توسط کامالًاسناد ارزیابی توان اجرای کار

 شود. مجازامضای 

  باشدیم گذارسرمایهبه عهده  شدهارائهمسئولیت صحت مطالب و اسناد. 

  به روش وزنی خواهد بود. ازدهیامتیارزیابی کیفی و 
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 یهاطرحتعیین صالحیت امنیتی مشاوران، پیمانکاران و عوامل اجرائی  نامهآئینبر اساس  ستیبایم کنندگانشرکت 

، مراحل تأییدو در صورت  قرارگرفتهتوسط اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد چابهار مورد ارزیابی  غیرعاملپدافند 

 .ردیگیمانجام دیگر ارزیابی کیفی 

 

 تذکرات مهم:

 در جدول برای کسب امتیاز ضروری است. شدهخواستهارائه مستندات مدارک  .1

 باشد.سرمایه پذیر کلیه اطالعات و مدارک باید ممهور به مهر و امضای اصل مجاز  .2

 .باشدیمثبتی درخواستی ضروری  و مدارک هایگواهکلیه  اعتبار داشتن .3

ارائه گشته و از قراردادن مدارک اضافی  شدهمشخص یهامحلر و د شدهخواستهفقط مدارک  .4

 خودداری شود.

بصورت  سؤاالتروز مانده به مهلت تحویل مدارک  7ابهام حداکثر تا  هرگونهدر صورت داشتن  .5

 ارسال گردد. پذیر هسرمایکتبی به دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 ......................... صفحه:...............................................................گذاری تبلیغات محیطی....................................مشارکت در سرمایه فراخوان

 

 

 تاریخ:                                                    نام و نام خانوادگی:                                                            قرائت شد. تماماً مورد قبول است. 

 مهر و امضای اصل کلیه اوراق و سایر اسناد، الزامی است.

 الف: گزارش شناخت پروژه

 

 پروژه: یت عمومیموقع -1

است. این  شدهواقعگرم عمان  یهاآبجنوب شرقی ایران در کنار  هیالیمنتهچابهار در  یو صنعت یمنطقه آزاد تجار

ده است از شمال به ایرانشهر و نیکشهر، از جنوب به دریای عمان از یشهر چابهار واقع گرد یه در ضلع شمالکمنطقه 

آب و هوایی با توجه به وضعیت  ازلحاظمحدود است.  مزگانهرکرمان و  یهااستانشرق به پاکستان و از غرب به 

 فشارکماستوایی و مرکز  یهاجبهههند،  قارهشبهمتعددی چون بادهای فصلی  یهاانیجر ریتأثجغرافیایی منطقه تحت 

 قرار دارد. یاترانهیمد منشأغربی با  یهاجبههو 

 .است شدهگرفتهروکی پیوست در نظر اد چابهار مطابق کجهت اجرای پروژه در سطح منطقه آز شدهینیبشیپ محدوده 

 موضوع فراخوان: -2

 ی تبلیغات محیطیگذارسرمایهفراخوان مشارکت در عبارت است 

 حدود و مشخصات پروژه:-3

ر جدول زی به شرحتعداد تقریبی آنها  چابهار کهو انتقال تابلوهای تبلیغات محیطی منطقه آزاد  یبرداربهرهطراحی، ساخت، 

 .باشدیم

 لبوردیب کاربری عنوان

 32باالی 

 متر

 یلبوردهایب

 متر 32زیر 

تلویزیون 

 شهری

تابلوهای 

 دیجیتالی

پل عابر 

 پیاده

سردرب  استرابورد

 هاتیگ

تابلوهای 

 تبلیغاتی

 عدد 8 عدد 31 عدد 1 عدد 2 عدد 2 عدد 12 عدد 14 خدماتی

 .باشدیم گذارسرمایهو هزینه  به عهدهود در سطح منطقه آزاد تابلوهای تبلیغاتی فرسوده موج آوریجمعبرچیدن و  -

 نحوه واگذاری: -4

 و انتقال برداریبهرهطراحی، ساخت و 

 :پذیرسرمایه-5

 صنعتی چابهار-سازمان منطقه آزاد تجاری

 برنامه زمانی ارزیابی کیفی: -6

 تحویل اسناد مهلتآخرینو  ردیگیماضی قرار ختیار متقدر ا 11/05/99 لغایت 30/04/99 از مورخ کیفی ارزیابی اسناد

 نتیجه ارزیابی کیفی از تاریخ بازگشایی بمدت دو هفته خواهد بود. و اعالم 25/05/99  مورخ 14:30ساعت تا  حداکثر
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 دستگاه نظارت: -7

ن منطقه سازما المللبینو روابط عمومی و امور  (ییو روستا شهری امورمدیریت زیربنایی ) معاونت فنی ودستگاه نظارت 

 .باشدیمآزاد چابهار 

 محل اجرای کار: – 8

 چابهار صنعتی –منطقه آزاد تجاری  محدوده

:بر قراردادقوانین و ضوابط حاکم – 9  

مناطق  نیقوان ی، به لحاظ حقوقگرددیمسازمان منطقه آزاد چابهار اجرا  یقانون ٔ  محدودهدر  قرارداد نیا موردنظرپروژه 

روز کشور  یو استانداردها یفن یهادستورالعملو  ارهایمع یتمام یحاکم خواهد بود و به لحاظ فنبر آن  یصنعت یآزاد تجار

 ات،یاست که در صورت ابالغ نشر یهی. بدشودیمقرارداد محسوب  نفکیجزء ال ومدنظر قرار خواهد گرفت  قرارداد نیدر ا

 الک عمل خواهد بودم هاشیرایو روزترینبه د،یجد یفن یارهایها و معضوابط، بخشنامه

در فرایند ارزیابی کیفی از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، تطمیع،  انگذارسرمایهاگر اثبات شود که  – 10

سال  2به تشخیص هیئت رسیدگی شکایات به مدت حداقل  اندکردهرشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده 

 .شوندیممحروم  نامهآئیناز ارجاع کارهای موضوع این 

 تسهیالت سرمایه پذیر: -11

 .ردیگیمقرار  گذارسرمایهانجام تبلیغات محیطی بطور رایگان در اختیار  موردنیاززمین و فضای 
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 در فراخوانب( شرایط و مدارک الزم برای شرکت 

 

 ی:گذارسرمایهمتقاضی  موردنیازاطالعات عمومی  

 حقوقی اشخاص

 ت / موسسه:کنام شر -1

 :مدیرعاملنام  -2

 شماره ثبت: -3

 ت )طبق اساسنامه(:کت شریموضوع فعال -4

 صاحبان مجاز حق امضاء: -5

 :حیتوض

 ریتصو نیهمچن یرسم روزنامه رد تکشر راتییتغ نیآخر و سیتأس یآگه اساسنامه، برابر اصل ریتصو ارائه

 انیمؤد نامثبتگواهینامه  –کد اقتصادی شرکت  - و صاحبان امضاء مجاز رعاملیمد شناسنامه و یمل ارتک

 یهاشرکت)مختص  برداریبهرهدر مناطق آزاد و همچنین پروانه  شدهثبت یهاشرکت استثناءبهمالیاتی 

 .است یضروردر مناطق آزاد(  شدهثبت

 حقیقی اشخاص

 :خانوادگی نام و نام -1

 شماره کارت ملی: -2

 توضیح: ارائه کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی الزامیست.

 آدرس دقیق پستی:

 سایتوب ایمیل: فاکس: تلفن:

و یا دفاتر اسناد  هاشرکتثبت  تأییدکه به  گذارسرمایهمجاز  امضاء صاحب / صاحبان امضای دییتأ* ارائه گواهی 

 امضاء از طریق دفاتر رسمی انجام شود( تأییدرسیده باشد )در خصوص اشخاص حقیقی  رسمی

یا صاحبان سهام، مالک عمل قرار  مدیرههیئتهای جدیدالتأسیس، مجموع توانمندی فنی و مالی اعضای *برای شرکت

 خواهد گرفت.
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 مدارک الزم:

 

  شرکت و صاحبان امضا مجاز  مدیرهرات ثبتی هیئتو آخرین تغیی سیتأسآگهی  روزنامه رسمی وتصویر اساسنامه

 برابر اصل شده باشدافراد حقوقی( )

 )ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی برای افراد حقیقی )برابر اصل شده 

  افراد حقوقی( و گواهی امضا افراد حقیقیمجاز )ارائه گواهی امضا صاحب یا صاحبان امضا 

 قبلی یهایرگذاارائه مستندات مربوط به سرمایه 

 ارائه برنامه تأمین مالی برای اجرای پروژه اعم از منابع داخلی و خارجی 

 گذار برای حضور در طرح فوق االشاره باشدارائه هرگونه مستندی که بیانگر توانایی سرمایه 

 .مهم() تبصره: کلیه اسناد ارسالی بایستی برابر با اصل شده باشند 
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 ل ارزیابی و امتیازات و تأثیر آنهاج( معیارها و جداو

 ارزیابی و امتیازدهی:

و ضوابط موجود و با توجه به مدارک و اطالعات ارسالی نسبت  هادستورالعملبراساس  پروژه تبلیغات محیطی botکارگروه 

 اقدام خواهد نمود. انگذارسرمایهبه ارزیابی 

 است. شدهدرجآنها در جدول زیر معیارهای ارزیابی توان اجرایی کار و ضرایب هر یک از 

 

 :امتیازدهیجدول نهایی 

 شدهکسب امتیاز عنوان ردیف

  32-0 (1شماره سوابق کاری مرتبط )جدول  1

  18-0 (2حسن سابقه )جدول شماره  2

  30-0 (3توان مالی )جدول شماره  3

  20-0 (4سرمایه غیر نقدی )جدول شماره  4

  100 جمع کل

 

 سوابق کاری مرتبط :1جدول شماره 

 ردیف

 

 

 مشابه یهاپروژه

 و در حال انجام شدهانجام

 یافتهانجامی گذارسرمایهمیزان 

1   

2   

3   

4   

 .باشدیم 32و سقف امتیاز  باشدیمامتیاز  8معادل  اجراشده*هر پروژه 

امی است و الزم است که در پاکت قرار داده الز یکدر جدول  ذکرشده*تصویر قرارداد و مدارک اتمام و تسویه قراردادهای 

 شود.

 



 8 ......................... صفحه:...............................................................گذاری تبلیغات محیطی....................................مشارکت در سرمایه فراخوان

 

 

 تاریخ:                                                    نام و نام خانوادگی:                                                            قرائت شد. تماماً مورد قبول است. 

 مهر و امضای اصل کلیه اوراق و سایر اسناد، الزامی است.

 (هاقیتشو، استانداردها و هانامهیگواه: حسن سابقه )2 جدول شماره

 امتیاز عنوان

ملی -پروژه کاری حوزه با مرتبط استاندارد و گواهینامه  

 (مورد چهار حداکثر اخیر سال 5 در)
 امتیاز دو هرکدام

یالمللبین -پروژه کاری حوزه با مرتبط استاندارد و گواهینامه  

 (مورد دو حداکثر اخیر سال 5 در)
 امتیاز پنج هرکدام

 18 سقف مجموع امتیازات

 الزامی است. هانامهتشویقو  استانداردها گواهینامه، برابر اصل *ارائه تصویر

 

 نتشار فراخوانیا گردش حساب یک سال منتهی به تاریخ ا حسابماندهمیانگین  توان مالی: 3جدول شماره 

 سالهیک حسابمانده معدل حساب موجودی سالهیک حساب گردش معدل شرح

 امتیاز 8معادل  میلیارد ریال 30هر  امتیاز

 .باشدیم

معادل  میلیارد ریال 30 هر

 .باشدیمامتیاز  9

 10معادل  میلیارد ریال 30هر  

 .باشدیمامتیاز 

 30 سقف امتیاز

 مربوطه الزامی است.*ارائه اصل تأییدیه بانک 

 

 و ...(سهام  ،آالتماشین ،یانیاع : سرمایه غیر نقدی )شامل اراضی،4جدول شماره 

مساحت  عنوان سرمایه ردیف

 /مقدار/تعداد

جمع ارزش 

میلیارد ریال  8هر  ریالی

یمامتیاز  2معادل 

حداکثر کل  .باشد

 20امتیاز این بخش 

 است.

   زمین با ذکر کاربری 1

با ذکر  )کارخانه یا کارگاه تولیدی( اعیانی 2

 محصول

  

   سهام 3

   آالتماشین 4

   قابل استناد() ریسا 5

 ازیامت ................ الیر جمع کل..................................................................................

 بنام متقاضی مربوط به این جدول در پاکت الزامی است.مدارک مالکیت برابر اصل شده ارائه تصویر 

 

 



 9 ......................... صفحه:...............................................................گذاری تبلیغات محیطی....................................مشارکت در سرمایه فراخوان

 

 

 تاریخ:                                                    نام و نام خانوادگی:                                                            قرائت شد. تماماً مورد قبول است. 

 مهر و امضای اصل کلیه اوراق و سایر اسناد، الزامی است.

 

 :1فرم شماره 

اینجانب ...................................................... شخصاً / دارنده امضاء مجاز و قانونی از طرف شرکت 

کامل و پذیرش مطالب و  آگاهی................. پس از .........................................../ با شماره ملی ......................

 گذارسرمایهمندرجات آگهی فراخوان و شرایط عمومی و خصوصی شرکت در فراخوان انتخاب طرح و 

 -کامل از اینکه سازمان منطقه آزاد تجاری بااطالعی تبلیغات محیطی گذارسرمایهپروژه مشارکت در 

از الیحه قانونی منع  آگاهیی پروژه به اینجانب ندارد و همچنین با صنعتی چابهار الزامی برای واگذار

 .امنمودهدر این فراخوان شرکت  22/10/1337مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

 

 

 نام متقاضی و امضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 ......................... صفحه:...............................................................گذاری تبلیغات محیطی....................................مشارکت در سرمایه فراخوان

 

 

 تاریخ:                                                    نام و نام خانوادگی:                                                            قرائت شد. تماماً مورد قبول است. 

 مهر و امضای اصل کلیه اوراق و سایر اسناد، الزامی است.

 صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجارینقشه سایت پالن 

 


