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بازنگري استانداردهاي  /زمينه تدوين واجد صالحيت در ارزيابي كيفي شناسايي مشاوران  فراخوان

 بر در بخشتجهيزات انرژيو معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي  درحوزه هاي فرآيند 

 صنعت

 

 :كارفرمااطالعات 

 بهینه سازی مصرف سوخت،مديريت بهینه سازی انرژی در بخش صنعتنام: شرکت 

 23تهران، ميدان ونک، خيابان مالصدرا، خيابان شيرازي شمالي، خيابان دانشورشرقي پالک  :نشانی

 (021) 88604760-6 : تلفن  WWW.IFCO.IRسايت شرکت:
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 اول : اطالعات عمومیبخش 

 اطالعات عمومی شرکت – 1جدول 

 مشخصات عنوان رديف

  نام شرکت 1

  نام شرکت اصلی ) مادر( 2

  نام قديم شرکت 3

  نام تجاری شرکت 4

  مدت تشکیل شرکت 5

  تلفن دفتر مرکزی 6

  نمابر دفتر مرکزی 7

  نشانی دفتر مرکزی ) پیوست کروکی( 8

  رقمیکد پستی ده  9

  صندوق پستی 10

  آدرس وب سايت شرکت 11

  پست الکترونیکی شرکت 12

  زمینه فعالیت شرکت 13

14 
نوع شرکت ) سهامی عام، خاص، مسئولیت 

 محدود و ...(
 

15 
دولتی، تعاونی و نوع مالکیت ) خصوصی،

)... 
 

  رقمی عضويت ايران کد 5کد  16

  شماره ثبت 17

  شناسه ملی 18

  کد اقتصادی 19

  محل و تاريخ ثبت 20

  اولین آگهی روزنامه رسمی ) پیوست( 21

  آخرين آگهی روزنامه رسمی ) پیوست( 22

  اساسنامه شرکت )پیوست( 23

  سرمايه ثبت شده شرکت  24

  اظهار نامه تاسیس ) پیوست( 25
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 :توجه

آنها می بايست توسط متقاضی و  بر اساس مدارك و  *سطرهای تعیین شده در جداول و فرم ها فرضی بوده و تعداد
 اطالعات قابل ارائه تنظیم گردد.

 دريافت نمايند در مراحل بعدی مناقصه حضور نخواهند داشت. 60*شرکت هايی که در اين فراخوان امتیاز کمتر از 
 تمامی صفحات پس از تکمیل می بايست مهر و امضا گردند.*
 

 

در گروه انرژی و تخصص و رتبه بندی در زمینه مشاوره  صالحیت تايید : گواهینامه1جدول شماره 

برنامه و بودجه  سازمانبهینه سازی انرژی از   

 *کپی برابر اصل گواهینامه پیوست شود.

امتیاز 40  -تجربه)سوابق اجرايی(ارزيابی الف(  

:1شماره فرم    

 

 توضیحات تاريخ اعتبار رتبه تخصص گروه رديف

      

مبلغ  کل قرارداد 

 )میلیون ريال(

 درصورت وجود

تاريخ اتمام 

 تدوين/اجرا

تاريخ 

شروع 

تدوين/ 

 اجرا

مشخصات 

کارفرما) نام و 

 نشانی/ تلفن(

محل 

 اجرا

نام/ شماره 

استاندارديا 

نوع قرارداد 

).......( 

نام پروژه يا موضوع 

 فعالیت

 رديف

 تجهيزات هاي فرآِيند و حوزه در انرژي مصرف برچسب و انرژي مصرف معيار استانداردهاي بازنگري/تدوين هايپروژه انجام تجربه 

 امتياز( 5مورد هر يك  4) امتياز 20 - صنعت بخشهاي در برانرژي

        

 در صنايع بر انرژي تجهيزات، مميزي انرژي يا انرژي مصرف سازي بهينه هاي حوزه با مرتبط هايپروژه در مشاوره انجام تجربه

 امتياز( 5مورد هر يك  3) امتياز 15- مرتبط

        

 2امتياز) 5 - فراخوان موضوع با ارتباط در مهندسي مشاوره يا و اقتصادي – فني سنجيامكان مطالعات هايپروژه انجام تجربه 

 امتياز( 2.5مورد هر يك 

        

الزامی  و ساير مدارك مرتبط با اين فرم  1400الی  91: ارائه مدارك مثبته مبنی بر انجام عملیات موضوع قرارداد طی سالهای1*تذکر
 است.
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تیازما 15 -يابی کارفرمايان قبلیزب(ار  

2فرم شماره    

 

 4- مصرف انرژي در ارتباط با موضوع فراخوان و بهينه سازي كارشناسان و كاركنان كليدي مشاورهاي آموزشي طي شده توسط دوره 

 (امتياز 5/0مورد هر يك  8امتياز) 

 شرکت کننده  در دوره تاريخ دوره برگزار کننده عنوان دوره رديف

     

 مورد  2امتياز ) 2-در ارتباط با موضوع فراخوان و بهينه سازي مصرف انرژي هاي آموزشي برگزار شده توسط شركت مهندس مشاوردوره

 امتياز( 1هر يك 

 تاريخ دوره مدرسان دوره عنوان دوره رديف

    

  در ارتباط با موضوع فراخوان و بهينه سازي  در نشريات و سمينارهاتوسط شركت و يا كاركنان شركت مقاالت علمي ارائه شده كتب و

 امتياز( 5/0مورد هر يك  6امتياز) 3-مصرف انرژي 
ناشر/ نويسنده)با ذکر سمت  عنوان کتاب/ مقاله رديف

 شرکت(در 

 سال/محل ارائه

    

 مورد هر يك  3امتياز) 3 -ابتكار، اختراع و نرم افزارهاي تخصصي توسعه داده شده در ارتباط با موضوع فراخوان و بهينه سازي مصرف انرژي

 امتياز( 1

 مبتکر/مخترع/ توسعه دهنده)با ذکر سمت در شرکت( عنوان/موضوع رديف
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امتیاز 12-های قبلی و آموزشیها و پژوهشج( خالقیت و ابتکار مشاور در طرح  

 3فرم شماره 

 
 

 امتیاز 27-ساختار سازمانی-د

 4رم شماره ف 

   

 های مرتبط و مشخصات مورد نظر مرتبط با اين فرم می بايست به پیوست ارائه گردد.: مدارك، گواهی نامه 3تذکر*

 (امتياز 3مورد هر يك  5مرتبط با موضوع فراخوان و تحقق زماني انجام پروژه ها )حداقل  هاي انجام شدهحسن اجراي پروژه 

 موضوع پیمان  (1 

 مبلغ پیمان )ريال(  (2 

 نام کارفرما (3 

 )سال(مدت پیمان (4 ...از تاريخ................................  لغايت ................................... ...........سال 

و بر اين  الزامیست در پیوست (1400الی  1391) سالهای معتبر از کارفرمايان قبلی کتبی های گواهی مورد  5ارائه حداقل  :2*تذکر
 اساس مشخصات فوق برای هر يك از موارد ارائه شده با تاکید بر ارزشیابی کیفیت کار و تحقق زمانی  تکمیل گردد.

  امتياز 3-علمي و سوابق كاري مديران و كاركنان كليدي(توان مديريتي سازمان )درجه 

 سابقه) سال( رشته /مقطع تحصیلی  شرکت/سمت در هیئت مديره نام و نام خانوادگی رديف

     

که در سازمان فعلی فعالیت دارند در  شرکت یو اصل یدیکارکنان کل:  مشخصات فردی مدير عامل،اعضا هیات مديره ،5تذکر*
 و مستندات الزم به پیوست ارائه گردد. تحصیلی باال تکمیل و مداركفرم 

 امتياز 10 -(گردد ارائه پيوست به بيمه نمودار سازماني و تعداد نيروي انساني تمام وقت و پاره وقت) ليست 

 نام و نام خانودگی رديف
 سمت در شرکت آخرين مدرك و رشته تحصیلی

 نوع همکاری

 پاره وقت تمام وقت

     

چارت سازمانی  وبرای تمامی کارکنان شرکت  لیست بیمه و مدارك تحصیلی  ،: در اين بخش ضمن تکمیل جدول مربوطه6*تذکر 

 ارائه گردد.می بايست نیز 
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 امتیاز 6-ير مواردسا-ه

 5فرم شماره 
 

 

 

 

  مديريت تضمين كيفيت و خط مشي استراتژيك دارا بودن(ISO و ساير ) امتياز 5 -هاي معتبرنامهگواهي 

 تاريخ اعتبارگواهینامه مرجع صدورگواهینامه عنوان نظام مديريتی وگواهینامه مربوطه رديف

    

 های مرتبط بايد ضمیمه گردد.نامههای مديريت تضمین کیفیت و ساير گواهینامه:تصوير مدارك و گواهی 7*تذکر

 موضوع فراخوان با ارائه ليست و مشخصات هاي امكانات نرم افزاري و تجهيزات آزمون و مميزي انرژي جهت انجام فعاليت

 امتياز 6 -كامل

 كاربرد عنوان تجهيز/نرم افزار رديف

   

 امتياز 3 -فضاي كارگاهي و آزمايشگاهي  -دفاتر فرعي -دفتر مركزي 

 ملكي يا استيجاري / مشخصات كامل دفتر/آزمايشگاه/كارگاه رديف

   

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 1امتیاز و در صورت استیجاری بودن دفتر 5/1: در صورت ملکی بودن دفتر 8*تذکر
امتیاز تعلق خواهد  5/1:در خصوص فضای کارگاهی وآزمايشگاهی  با توجه به توضیحات و مدارك ارائه شده و نظر کارفرما 9*تذکر
 گرفت

 هاي مربوط به موضوع مشاوران داخلي و بين المللي معتبر و مرتبط جهت انجام فعاليتها و سابقه همكاري با موسسات، شركت

 بايست ضميمه گردد()مدارك و تفاهم نامه هاي رسمي مي امتياز 4-فراخوان 

 همکاریو نحوه نوع  نام موسسه/شرکت/ مشاور رديف

   


	پرسشنامه ارزيابي كيفي مشاوران

