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 :ضروری توضیحات

 ( دستورالعمل نظام فنی و اجرای شهرداری تهرانQBSبراساس کیفیت )روش انتخاب مشاور:  -1

  7-1-09سند شماره 

 شمسی ماه 4: پروژه انجام مدت -2

 شهرداری تهران  8متری ثانی واقع در منطقه  44شهر تهران، خیابان محل انجام پروژه:  -3

 دبیرخانه سازمان زیباسازی شهر تهرانمحل تحویل اسناد:  -6

 15099الی  8099از ساعات  19/19/07مورخ دوشنبه لغایت روز  3/19/07مورخ روز دوشنبه ارائه اسناد:  -5

 11/19/07مورخ  روز چهارشنبه 15099تا ساعت آخرین مهلت تسلیم پاکات:  -4

 04944313. تلفن0 1تهران، خیابان مفتح جنوبی، نبش خیابان شیرودی، پالک نشانی کارفرما:  -7

 دبیرخانه. –سازمان زیباسازی شهر تهران طبقه اول محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی:  -8

نی در محل دفتر معاونت ف 15/19/07روز شنبه مورخ  تاریخ  زمان گشودن پاکات ارزیابی کیفی: -0

 و طراحی شهری

 

 درخصوص مدارک ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری است:

 تمامی مدارک و اسناد ارسالی باید توسط مشاور مهر و امضاء شود. -1

مدارک و اسناد مورد نیاز با ذکر جزئیات الزم در فرم ها و پیوست های مربوط آمده است. الزم است  -1

 اضافی اکیدا خودداری نمایند.مشاورین محترم از ارائه مدارک غیر الزم و 

 مدارک و اسناد باید به همان ترتیبی که در این اسناد آمده، به صورت کامال تفکیک شده، ارائه شود. -3

 مدارک و اسناد درخواستی باید به گونه ای ارائه شوند که صحت آنها برای کارفرما محرز شود. -4

 ر داده نخواهد شد. به مدارکی که بعد از تاریخ مقرر تحویل شوند، ترتیب اث -5

باالترین امتیاز را کسب نموده اند، برای شرکت هایی که از ، RFQپس از بازگشایی پاکات  -4

 ، دعوت بعمل خواهد آمد.RFPاخذ پاکات 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 کلیاتبخش اول: 

 2و  1مطالعات و طراحی فاز "پروژه  مشاورانتخاب   به نسبت دارد نظر در سازمان زیباسازی شهر تهران

براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی "شهرداری تهران  8 واقع در منطقه "متری شهید ثانی 64خیابان 

 .نماید اقدام  QBS)با روش کیفیت ) "شهرداری تهران

زیر و ظرفیت  3-1ور دعوت می شود در صورت تمایل، چنانچه دارای گواهی صالحیت منطبق با بند الذا از آن مش

ناد به نشانی مندرج در این اسل و به همراه مدارک درخواست شده های پیوست را تکمیکافی می باشد، کاربرگ 

 .ارسال نماید

شامل0  ارائه مطالعات  ثانی(محور شهید متری ) 44خیابان  1و  1طراحی فاز  مشخصات و شرح کلی پروژه1-1-0

یسات تاستاریخی، شناخت وضع موجود، ارائه گزارش و تهیه نقشه های طراحی فاز یک، طرح فاز دو معماری، 

 ارائه اسناد مناقصهالکتریکی و مکانیکی ،

 ارائه خدمات مطالعات و طراحیموضوع خدمات مشاوره0  -1-1

ینامه صالحیت با مشخصات زیر تخصص و پایه مورد نیاز: مشاور باید دارای گواه -1-9

 باشد)ارائه مدارک صالحیت و گواهینامه ها الزامی است.(

 حداقل پایه تخصص گروه

 2 یا شهرسازی طراحی شهری شهرسازی و معماری

 



 
 

 بخش دوم: ضوابط و مقررات

 ارزیابی کیفی:ضوابط شرکت در فرایند  -2-1

 است0درخصوص مدارک ارسالی، توجه به نکات زیر ضروری 

الزم است مدارک مورد نیاز با ذکر جزئیات الزم در این اسناد و فرم های مربوط آورده شده است.  -1-1-1

 خودداری نمایند. متقاضیان محترم از ارائه مدارک غیر الزم و اضافی اکیداً

لذا . ارائه شود فکیک شده،به صورت کامال تآمده و  1-1بند که در  همان ترتیبیبه مدارک و اسناد باید  -1-1-1

 این کارفرما از بررسی اسناد تفکیک نشده، معذور است.

 از ارسال هرگونه سند و مدرک غیر معتبر، ناقص، ناخوانا و نامرتبط جدا خودداری شود. -1-1-3

هایی ته و گزارشفارسی باشد. اسناد مثباسناد استعالم ارزیابی کیفی ارائه شده توسط متقاضیان باید به زبان  -1-1-4

که به عنوان بخشی از استعالم ارزیابی کیفی ارائه می شوند، در صورتی می تواند به زبان دیگری ارائه شود که 

معتبری از متون مربوطه نیز ضمیمه شده باشد که در این حالت در ارزیابی، ترجمه متون اولویت خواهد ترجمه 

 داشت.

ارائه شوند که صحت آنها برای کارفرما محرز شود. کارفرما مدارک و اسناد درخواستی باید به گونه ای  -1-1-5

 این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت نیاز از طریق ارزیابی حضوری یا استعالم از مراجع ذی

صالح، نسبت به صحت مدارک ارسالی، اطمینان حاصل نماید. چنانچه برای کارفرما مسلم شود اطالعات ارائه 

 ضی ناصحیح می باشد، متقاضی از فرایند ارزیابی کیفی کنار گذاشته خواهد شد.شده توسط متقا

نشده ه نخواهد شد و مدارک به صورت بازبه مدارکی که بعد از تاریخ مقرر تحویل شوند، ترتیب اثر داد -1-1-4

 .به متقاضی بازگردانده خواهد شد

ائه آن، به عهده متقاضی است و صرف نظر از نتیجه ار وکلیه هزینه های مربوط به آماده کردن استعالم  -1-1-7

 ارزیابی کیفی، کارفرما در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

چنانچه متقاضی پس از دریافت اسناد تمایلی به ارائه پاسخ نداشته باشد، الزم است این موضوع را کتبا و  -1-1-8

 به کارفرما اطالع دهد. 19/19/07روز دوشنبه تا 

 در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد0 -1-1-0



 
 

تمام مدارک و اسناد استعالم ارزیابی کیفی باید توسط صاحبان امضای مجاز کلیه اعضای مشارکت  -1-1-0-1

 امضاء و مهر شود.

 ود.ش کت تکمیل و ارائهتوسط هر یک از اعضای مشار جداگانهبصورت باید  4الی  1فرم های شماره  -1-1-0-1

نسخه ای از مشارکت نامه بین اعضا باید همراه اسناد استعالم ارزیابی کیفی ارائه شود. مشارکت نامه باید  -1-1-0-3

 شامل موارد زیر باشد اما محدود به آنها نباشد.

 الف( این موضوع که اعضای مشارکت به طور انفرادی و اشتراکی )تضامنی( متعهد به انجام کار بوده و در قبال

 کارفرما مسئول باشند.

 ب( درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت.

 پ( حیطه وظایف و مسئولیت های هر یک از اعضا

 ت( معرفی رهبر مشارکت

یکی از اعضای مشارکت که مسئول انجام بخش های کلیدی خدمات است باید به عنوان رهبر مشارکت  -1-1-0-4

اختیارها و مسئولیت ها باید در مشارکت نامه که به امضای مجاز تمام اعضا تعیین شود. رهبر مشارکت به همراه ذکر 

می رسد، معرفی شود. رهبر مشارکت باید مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و مکاتبه ها به نمایندگی از هر 

 یک و تمام اعضای مشارکت باشد.

               نمابر صحیح و بروز خود در اسناد می باشند.  ه متقاضیان موظف به درج آدرس، کدپستی، تلفن ویکل -1-1-19

بدیهی است در صورت عدم امکان برقراری تماس با شماره تلفن و نمابرهای اعالم شده، هرگونه مسئولیت و عواقب 

 ناشی از این موضوع به عهده متقاضی بوده و هیچ گونه عذری پذیرفته نمی باشد.

ا ت ینی و پس گرفتن پیشنهادات ارائه شده جهت شرکت در ارزیابی کیفی صرفاًهرگونه اصالح، جایگز -1-1-11

ساعت قبل از مهلت انقضاء تحویل پیشنهادات مقدور بوده و لذا هیچگونه درخواستی در این خصوص پس از  48

 مهلت مقرر به هیچ وجه قابل قبول نبوده و عواقب بعدی آن به عهده متقاضی می باشد.

 اسناد ارزیابی کیفینحوه ارائه  2-2

متقاضی باید پاسخ استعالم ارزیابی کیفی را به روش زیر تنظیم و پس از مهر و امضای کلیه اوراق و مدارک در 

پاکت الک و مهر شده که نام متقاضی، موضوع فراخوان و تاریخ ارسال روی پاکت درج شده باشد، به صورت 

 حاوی اسکن کلیه اسناد استعالم ارزیابی کیفی( ارائه نماید. PDFنسخه کاغذی به همراه لوح فشرده) فایل 



 
 

 محتوای پاکت اسناد ارزیابی کیفی  -1-1-1

 0( باید شامل اسناد و مدارک زیر باشدRFQ) پاکت اسناد ارزیابی کیفی

  الف( فهرست

 ب( تقاضانامه شرکت در ارزیابی کیفی )فرم تکمیل شده شماره یک(

 زیر0 ارک)فرم تکمیل شده شماره دو( به همراه مدپ( اطالعات کلی متقاضی 

 تصویر اساسنامه -

 تصویر اظهارنامه ثبت شرکت که در آن اسامی سهام داران و اعضای هیات مدیره تصریح شده باشد -

 و صاحبان امضای مجازتصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت  -

برنامه  ت، صادره توسط سازمانتصویر گواهینامه تشخیص صالحیت در رشته، تخصص و پایه مورد درخواس -

 صالح بوجه یا دیگر سازمان های ذی

 ت( تجارب متقاضی در پروژه های مرتبط ) فرم تکمیل شده شماره سه( به همراه مدارک زیر0

تصویر نامه ابالغ و موافقتنامه قراردادهای مربوط به سوابق درج شده در فرم شماره سه. ارائه صفحاتی از  -

مراه باشد به هموافقتنامه که مشخص کننده طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد 

 صفحه مربوط به امضاء قرارداد کافی است.

 یا ارائه مفاصاحساب های مربوطه. هینامه اتمام قراردادهاگوا -

  تصویر فرم ارزشیابی متقاضی در پروژه های درج شده در فرم شماره سه در صورت وجود -

 ث( سرمایه انسانی متقاضی )فرم تکمیل شده شماره چهار( به همراه مدارک زیر0

 سوابق کاری و مدرک تحصیلی کارشناسان ثابت متقاضی -     

به مهر سازمان  کیفی، ممهورکارشناسان ثابت متقاضی در زمان تهیه اسناد استعالم ارزیابی  آخرین لیست بیمه -     

 .تامین اجتماعی

 ج( توان مالی متقاضی )فرم تکمیل شده شماره پنج( به همراه مدارک مثبته مربوط.

 چ( تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران )فرم تکمیل شده شماره شش(



 
 

تصویر نامه ابالغ و موافقتنامه قراردادهای مربوط به سوابق درج شده در فرم شماره سه. ارائه صفحاتی از  -     

موافقتنامه که مشخص کننده طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد باشد به همراه صفحه 

 مربوط به امضاء قرارداد کافی است.

 ء شده اسناد استعالم ارزیابی کیفیح( نسخه مهر و امضا

 شماره گذاری صفحات -1-1-1

کلیه صفحات اسناد استعالم ) شامل فرم های تکمیل شده و کلیه مدارک منضم به آنها( باید شماره گذاری شود. 

 . )صفحه.......از......(شماره صفحات باید در بردارنده شماره کل صفحات اسناد باشد

  اسنادمهر و امضای  -1-1-3

ا و باید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی امض اسناد استعالم ارزیابی کیفی و کلیه مدارک و مستندات ارسالی

ر بر روی آن درج شده باشد به مهر شرکت ممهور شود و در پاکت سر بسته که نام مشاور و موضوع ارجاع کا

 مورد قبول قرار نخواهد گرفت.ارائه گردد، در غیر اینصورت مدارک ارسالی از طرف کارفرما 

اید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی، مهر و امضای ( ب1شماره فرم تقاضانامه شرکت در ارزیابی کیفی )  تبصره0

 اصل شود. سایر اسناد می تواند با مهر شرکت و مهر امضاء صاحبان مجاز ارائه شود.

  



 
 

 زیابی کیفیاروم: سبخش 

از توانایی متقاضیان در انجام پروژه موضوع این اسناد، کارفرما نسبت به ارزیابی کیفی به منظور اطمینان 

نماید. ارزیابی کیفی متقاضیان به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی در مرحله بعد منظور میمتقاضیان اقدام 

ت به ارائه مدارک و مستندا خواهد شد. الزم است متقاضیان براساس موارد مندرج در این اسناد استعالم نسبت

 الزم برای ارزیابی کیفی اقدام نمایند.

 اجزای استعالم ارزیابی کیفی -9-1

ارزشیابی »، «سرمایه انسانی متقاضی»، «تجربه»استعالم ارزیابی کیفی شامل مدارک و مستندات مربوط به 

 الزم است در قالب فرمکه می باشد « تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران»و « توان مالی»، «ساالنه

ارائه شده در این اسناد استعالم به همراه سایر مدارک و مستندات مرتبط خواسته شده،  4الی  1های شماره 

 توسط متقاضی تهیه و ارائه شود.

 روش ارزیابی کیفی -9-2

 ضریب وزنی معیارهایکیفی متقاضیان به روش  وزنی انجام می شود. در این روش، مجموع ارزیابی  -3-1-1

کند. امتیاز ارزیابی معادل صد در صد می باشد و هر متقاضی برای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می

ی باشد. م ه ارزیابی کیفی، معادل مجموع حاصلضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط

 ول زیر ارائه شده است.معیارهای ارزیابی کیفی و اهمیت وزنی آنها در جد

 معیارهای ارزیابی کیفی ردیف
P 

 ضریب وزنی

 برحسب %

V 
 امتیاز

 199تا  9از 

S=V*P 
 امتیاز وزنی

   35 تجربه )سابقه اجرایی( 1

   39 سرمایه انسانی متقاضی 1

   15 ارزشیابی ساالنه 3

   19 توان مالی 4

5 
شهرداری  بهخدمات مهندسی ارائه تجربه 

 تهران
5   

4 
رعایت نظم و ترتیب در ارائه اسناد،کامل 

 مناسببودن مدارک و ارائه 
5   

  جمع امتیاز معیارهای ارزیابی

 



 
 

که نتوانند  یهمچنین متقاضیان امتیاز می باشد. 49حداقل جمع امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برابر  -3-1-1

، «نهارزشیابی ساال»، «سرمایه انسانی متقاضی»، «تجربه»( در هر یک از معیارهای ارزیابی 199امتیاز )از  49حداقل 

 کسب کنند، از فرآیند خرید خدمات کنار گذاشته خواهند شد.

 روش ارائه اسناد استعالم ارزیابی کیفی و نحوه امتیازدهی -9-9

 اطالعات کلی مشاور0 -3-3-1

را تکمیل کند و به همراه سایر مدارک درخواست  1به منظور اعالم اطالعات کلی، الزم است متقاضی فرم شماره 

 شده به کارفرما ارائه نماید.

 تجربه ) سوابق اجرایی(0 -3-3-1

این اسناد در پنج  3-1انجام شده در تخصص)های( مندرج در بند امتیاز تجربه متقاضی با توجه به مبلغ کارهای 

را  3سال گذشته تعیین می شود. به همین منظور الزم است متقاضی اطالعات در خواست شده در فرم شماره 

ه ب تکمیل کند و همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده برای کارفرما ارسال نماید. حداکثر امتیاز تجربه

سال گذشته یا قراردادهای در جریان)با  5ی تعلق می گیرد که مجموع مبلغ قرارداد پروژه های اتمام یافته متقاضی ا

این اسناد، معادل یا بیش از سه برابر برآورد مبلغ حق  3-1(، در تخصص)های( مندرج در بند 4لحاظ مفاد تبصره 

 متقاضی به تناسب کاهش می یابد. الزحمه خدمات موضوع این اسناد باشد. در غیر این صورت، امتیاز

، قراردادهایی قابل قبول می باشد که در اظهارنامه مالیاتی متقاضی درج شده در محاسبه امتیاز این معیار 0 1تبصره 

 مستثنی می باشد. 4و  3. قراردادهای موضوع تبصره های باشد

 سایر مشاوران به انجام رسانیده باشید، بهمشارکت با 0 مبلغ قراردادهایی که در آن متقاضی به صورت 1تبصره 

نسبت سهم الشراکه ی وی در محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می شود. برای این منظور الزم است تصویر مشارکت 

 ضمیمه شود. 3نامه به فرم شماره 

که درآن متقاضی  مد نظر باشد، مبلغ قراردادهایی 03 در مواردی که ارجاع کار به مشاور با حداقل پایه 3تبصره 

این سند با  3-1به عنوان مشاور جزء برای انجام تمام یا بخشی از خدمات مرتبط با تخصص)های( مندرج در بند 

در محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می شود. در این صورت ارائه  5/9سایر مشاوران منعقد نموده باشد، با ضریب 

 اور اصلی به همراه قرارداد بین کارفرما و مشاور اصلی الزامی است.یک نسخه از قرارداد فی ما بین متقاضی و مش

در حال انجام آن بوده و  اسناداین  3-1مبلغ قراردادهایی که متقاضی در تخصص)های( مندرج در بند  40تبصره 

 شود.در محاسبه امتیاز این معیار لحاظ می  5/9تا زمان تهیه این استعالم به اتمام نرسیده باشد، با ضریب 

 

 



 
 

 سرمایه انسانی متقاضی0 -3-3-3

را تکمیل کنند و به همراه اسناد درخواست شده در  4برای ارزیابی این بخش الزم است متقاضیان فرم شماره 

 سرمایه انسانی در صورت احراز شرایط زیر به مشاور تعلق می گیرد0این فرم ارسال نمایند. حداکثر امتیاز 

کارشناس متخصص در رشته )های( مرتبط با موضوع فراخوان، با مدرک تحصیلی الف( حضور حداقل یک نفر 

 امتیاز(. 39کارشناسی یا باالتر در هیات مدیره مستند به آگهی روزنامه رسمی)

ب( حضور حداقل یک نفر کارشناس متخصص در رشته)های( مرتبط با موضوع فراخوان، با مدرک تحصیلی 

ستند فنی متقاضی، م سال سابقه کار مرتبط به صورت تمام وقت در کادر پرسنل 19کارشناسی یا باالتر با حداقل 

مورد نظر در کادر پرسنلی  حضور تمامی کارشناسان امتیاز(. در صورت عدم 79به لیست بیمه تامین اجتماعی )

 متقاضی یا ارائه مستندات ناقص، امتیاز این بخش به تناسب کاهش می یابد.

تاسیسات ، عمران )سازه( مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی،، معماری ط شاملرشته )های( مرتب توجه0

 ی باشد.م علوم اجتماعی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، تاسیسات مکانیکی )سیاالت( الکتریکی، 

در صورتیکه متقاضی، دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی و پژوهشی باشد، حداکثر امتیاز این معیار درصورتی  تبصره0

نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت در رشته)های( مرتبط با موضوع فراخوان در  7 تعلق می گیرد که حداقل 

 کادر هیات علمی متقاضی حضور داشته دباشند.

 ارزشیابی ساالنه0 -3-3-4

متوسط امتیاز ارزشیابی ساالنه متقاضی در پنج سال گذشته به ماخذ سامانه ارزشیابی نظام فنی و اجرایی شهرداری 

 کشور، به عنوان امتیاز این معیار لحاظ می شود. تهران و سامانه ارزشیابی نظام فنی و اجرایی

سامانه درج شده باشد، به هر تعداد امتیاز  درسال  5در صورتیکه امتیاز ارزشیابی ساالنه متقاضی کمتر از  10تبصره 

 شود.میاکتفا  ارزشیابی ساالنه موجود

بی نظام یا سامانه ارزشیا در صورتیکه سابقه ای از عملکرد متقاضی در سامانه ارزشیابی شهرداری تهران 10تبصره 

 فنی و اجرایی کشور وجود نداشته باشد، به ترتیب زیر عمل می شود0

تندات امتیاز ارزشیابی و مسارزشیابی شده باشد،  درج نموده به عنوان سابقه کارچنانچه متقاضی در پروژه های 

)انجام کار بدون « خوب»یا  75مربوطه را باید ارائه نماید. حداکثر امتیاز در صورت کسب امتیاز ارزشیابی بیش از 

 وقع کارها و پاسخگویی مطلوب به کارفرما(، برای کلیهتاخیر غیر مجاز، انجام تعهدات قراردادی، پیگیری به م

پروژه های درج شده به عنوان سابقه کار تعلق می گیرد. درصورت عدم ارائه مستندات یا ارائه مستندات ناقص 

 یا عدم حصول معیار یاد شده برای همه پروژه ها، امتیاز ارزیابی این معیار به تناسب کاهش می یابد.

 



 
 

 لی متقاضی0توان ما -3-3-5

امتیاز توان مالی متقاضی با توجه به اطالعات مالی متقاضی در پنج سال گذشته تعیین می شود. به همین منظور 

 را تکمیل کند و همراه سایر اسناد و مدارک 5الزم است متقاضی فقط یکی از موارد مندرج در فرم شماره 

رد مبلغ برآو توان مالی در صورتی احراز می شود که درخواست شده برای کارفرما ارسال نماید. حداکثر امتیاز

موضوع این اسناد )حق الزحمه کارشناسی( معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد.  حق الزحمه انجام خدمات

، بیشتر از گزینه ارائه شده توسط متقاضی شود بدیهی است در صورتی که برآورد حق الزحمه انجام شده خدمات

 مالی به تناسب کاهش می یابد. امتیاز توان

دوره گذشته مستند به  5سی برابر متوسط مالیات ساالنه قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در  -

دوره آخر مالیاتی،  5اظهارنامه مالیاتی. در صورت عدم ارائه هر یک از اظهارنامه های مالیاتی مربوط به 

االنه، ی مربوطه باشد، در محاسبه متوسط مالیات سبه شرط اینکه تاریخ ثبت شرکت قبل از دوره مالیات

 در نظرگرفته می شود.« صفر»برای آن دوره عدد 

که از تاریخ ریال  1059909990999به مبلغ  تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر -

 ماه از زمان فراخوان انتخاب مشاور نگذشته باشد. 3صدور آن بیش از 

 تجربه ارائه خدمات مهندسی به شهرداری تهران0 -3-3-4

در صورت انجام سه قرارداد با شهرداری تهران، حداکثر امتیاز به متقاضی تعلق می گیرد و برای تعداد 

کمتر قراردادهای اتمام یافته، به تناسب امتیاز این معیار کاهش خواهد یافت. برای این منظور الزم است 

 میل و به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده برای کارفرما ارسال نماید.را تک 4متقاضی فرم شماره 

 0رعایت نظم و ترتیب در ارائه اسناد، کامل بودن مدارک و ارائه مناسب -3-3-7

واسته وترتیبی که مطابق این اسناد خ در صورت ارائه مناسب اسناد استعالم ارزیابی کیفی با رعایت نظم

اسناد و مستندات الزم و عدم ارسال سایر مستنداتی که در این اسناد خواسته نشده  شده و همچنین ارائه

 باشد، حداکثر امتیاز این معیار به متقاضی تعلق می گیرد.

 

 

 

 



 
 

 بخش چهارم: فرم ها

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 شرح خدمات: پنجمخش ب

 مرحله اول؛ مطالعات پایه و بررسی اسناد فرادست -1

 مطالعات پایه  -1-1

بررسی اسناد  فرادست یا موازی اثرگذار به منظور استخراج اهداف، رهنمودها و پیشنهادات ساماندهی  -1-1-1

 محدوده 

  )آغاز( و محله نارمک محور شهید ثانی جمع آوری، بررسی و تحلیل طرح های پیشین در خصوص  -1-1-1

 بازدید و مشاهده میدانی  -1-1-3

 بیان مساله و لزوم ساماندهی -1-1-4

 سی نمونه ای مطالعاتی و طراحی )داخلی و خارجی(طرح و برر -1-1-5

 بررسی مبانی نظری مرتبط و تبیین رویکرد مشاور در فرآیند مطالعه و طراحی  -1-1-4

 تدوین چشم انداز مقدماتی طرح -1-1-7

 فراگیر، بالفصل، اقدام((تعریف و تدقیق محدوده طرح  -1-1-8

 ارائه معرفی نامه های مربوطه اقدام می نمایدتهیه و دسترسی به کلیه اسناد به عهده مشاور بوده و سازمان نسبت به 

 موجود وضع سنجش -1-2

 شامل؛ و اجتماعی جمعیتی مطالعات -1-1-1

 زیرکیک ، و به تفمحوردر محدوده  شب و روزبه تفکیک زمان های  استفاده کنندهررسی تغییرات تعداد و نوع جمعیت ب

های به چشم انداز مقدماتی، بررسی حضورگروه کنندگان آتی با توجه. شناسایی استفادهمحور های مختلففضاها و بخش

، . بررسی نظام فعالیتی ) اختیاری، اجباریمختلف جمعیتی شامل کودکان، سالمندان، زنان و معلولین و نیازهای آنان و ...

ماعی، طبقه اجتبردار موقت[؛ استفاده کنندگان ]ساکن، شاغل، عابر یا بهرهبررسی ویژگی های اجتماعی انتخابی(. 

)شناسایی تعارض میان نیازها و خواسته ها در صورت وجود و ....( ،  مشکالت و معضالت اجتماعی  مشارکت پذیری

ی های محور و و تصویر ذهننفوذان( در خصوص مشکالت و پتانسیلنفعان، ذیهای سهیم )ذیهای گروهدریافت دیدگاهو

 1در فضاهای عمومی ، مطالعات زندگی همگانی و انواع فعالیت هاآنان از محور

به منظور افزایش تحقق پذیری طرح و پذیرش اجتماعی از سوی گروه های مختلف ذی مدخل، الزم است مشاور طرح 

عالوه بر اخذ نظرات کنشگران مختلف، نسبت به ارائه و جلب آرا و نظرات ایشان در خصوص مطالعات و طراحی با 

 اکران عمومی و ....( اقدام نماید .استفاده از شیوه های مختلف )پرسشنامه ، 

 آب، گاز، برق، اصلی شبکه] زیربنائی تأسیسات شبکه بررسی شامل؛ زیر ساختی تجهیزات و تأسیسات مطالعات -1-1-1

 بندیجمع و تحلیل ،آب زباله، طبیعی، انرژی ،[سطحی آبهای دفع و فاضالب شبکه تلفن،

                                                           
عالوه بر اخذ نظرات به منظور افزایش تحقق پذیری طرح و پذیرش اجتماعی از سوی گروه های مختلف ذی مدخل، الزم است مشاور طرح  1

کنشگران مختلف، نسبت به ارائه و جلب آرا و نظرات ایشان در خصوص مطالعات و طراحی با استفاده از شیوه های مختلف )پرسشنامه ، اکران 

 عمومی و ....( اقدام نماید .

 



 
 

 شیب، شامل؛ (ساماندهی اقدامات بر تأثیرگذار اصلی طبیعی عوامل مطالعه) محیطی زیست و طبیعی محیط مطالعات -1-1-3

 یعی،طب سوانح و فرآیندها مقابل در محیط ایمنی قنات، کانال، ،(مجدد استفاده چرخه) سطحی هایآب دفع جهت

 رد؛س دریاچه یا و گرمایی جزایر آفتاب، تابش باد، جریان اقلیمی، طراحی هایفرصت و هااقلیم خرد سنجش

 بندیجمع و ها، تحلیلزباله تجمع و محیطی هایآلودگی زراعی، خاک نوع و شناسی خاک بررسی و شناخت

 و درختان اندازیسایه نحوه و موجود وضعیت بررسی و شناخت شامل؛ گیاهی پوشش و سبز فضای مطالعات -1-1-4

 کمی و یکیف وضعیت و سن گونه، 0شامل پهنه سبز فضای و گیاهی پوشش ،محورشهید ثانی )آغاز( سبزینگی

 ررسیب و شناخت موجود، سبز فضاهای آرایش و نحوه سبک کاشت، شناخت الگوی آن، مدیریت نحوه و انگیاه

 1بندیجمع و تحلیل باران، آب ذخیره نحوه و آبیاری، سیستم و آب منابع وضعیت

 (کمی و کیفی هایبررسی) شهری منظر مطالعات و فضایی -کالبدی مطالعات -1-1-5

 فضاهای طعات،ق تناسب و ابعاد شکل، قطعه، با کاربری رابطه وابستگی، میزان توزیع، الگوی تراکم،0 هاکاربری -1-1-5-1

 ....( و زمان عملکردی، مقیاس فعالیت، ناسازگار، نوع و سازگار/ غیرمجاز و مجاز) هافعالیت ،...و خالی و پر

 باربرها، 0شامل بنا( ایسازه) ساختمانی کیفیت ابنیه، و آثار کیفیت بناها، معماری کیفیت0 شهری معماری -1-1-5-1

 همجواری، ارتفاع، بام، رخ آسمان، خط) معماری تناسبات بناها، قدمت... و بازشوها ها،پرکننده ها،پوشش

 ...(.و بنا اجزای و ارکان ها،دندانه ها،دودکش ها،فرورفتگی ها،آمدگیپیش

 ...و  فرهنگی فراغتی، درمانی، بهداشتی، آموزشی، بناهای شامل0 شهری تجهیزات -1-1-5-3

 و تناسبات آن، عمومی فضاهای و محله و نیمرخ چهره سیما، پیکره، دید، محورهای0 شهری مرایای و منظر -1-1-5-4

 ... و الحاقات مصالح، وجنس رنگ خالی، و پر اشکال ها،پیچ و هاشیب ها،کنج و هاگوشه بصری، کیفیات

 و بآ جداره، و بدنه کفسازی، فضا، عملکرد و نوع محصوریت، فضاها، هندسه0 عمومی فضاهای شناسی گونه -1-1-5-5

 حدودهم در شهری مبلمان و آرایی محوطه کیفیت بررسی ،...و هانشانه مربوط، تجهیزات و عبور و مکث گیاه،

 جودمو وضع نمای نقشه تهیه و کامل رداشتب ،طرح محدوده در نورپردازی و روشنایی کیفیت بررسی ،طرح

 و ... رفتاری هایقرارگاه و هاپاتوق شناسایی ،10199 مقیاس در پالک هر تفکیک به مجاور هایپالک

ایمنی محیطی0 بررسی و شناخت محیط به لحاظ سوانح، تصادفات و ایمنی عبور و مرور و غیره، بررسی و شناخت  -1-1-5-4

 روز های فعالیتی و اوقات شبانهعوامل ناامنی محیط به تفکیک ویژگی

 ترافیک و نقل و حمل مطالعات -1-1-4

 و پیاده ،فرعی و اصلی معابر هایشبکه ارتباطی، اصلی محورهای) دسترسی مراتب سلسله0 هادسترسی بررسی -1-1-4-1

 وچرخه،د شخصی، عمومی، ونقل حمل وسایل از استفاده میزان دسترسی، شبکه با هاکاربری ارتباط ،...(و سواره

  ...و گذر زیر روگذر، محلی، عبوری، ونقل حمل

ساکنان، مشاعل موجود و آتی، استفاده کنندگان و بهره برداران با الگوی مختلف)حاشیه  پارکینگ تأمین بررسی -1-1-4-1

 ای، همسطح، طبقاتی و...(

  بندی جمع و تحلیل -1-1-4-3

                                                           
 فضای سبز شهر تهران صورت گیرد.الزم است مطالعات فضای سبز با همکاری کامل و اخذ تاییدات الزم از سازمان بوستان ها و  2



 
 

 3اقتصادی مطالعات -1-1-7

 آن در متمرکز اقتصادی هایفعالیت و محدوده ساکنان اشتغال وضعیت بررسی -1-1-8-1

 محدوده در سرقفلی و هااجاره مستغالت، ساختمان، اراضی، قیمت بررسی -1-1-8-1

 زمانی رهدو ها،فعالیت نوع تفکیک به محور ثانی محدوده در هاگذاری سرمایه و بازار اقتصادی هایگرایش بررسی -1-1-8-3

 ...و

 مختلف سطوح در خدماتی و کاالیی برد لحاظ از محدوده در متمرکز هایفعالیت ویژگی شناخت و بررسی -1-1-8-4

 تملک نوع و مالکیت بررسی -1-1-8-5

 هاآن اقتصادی پیامدهای و مکتسبه حقوق بررسی -1-1-8-4

 مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، دوم؛ مرحله -2

 موضوعی تحلیل و سنجش -2-1

 جمعیتی هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-1

 اجتماعی هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-1

 شهری تجهیزات و تأسیسات هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-3

 محیطی زیست و طبیعی محیط هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-4

 گیاهی پوشش و سبز فضای هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-5

 شهری منظر مطالعات فضایی، -کالبدی هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-4

 ترافیک و نقل و حمل هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-7

 اقتصادی هایمؤلفه مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-8

 محدوده فعالیت و کاربری مطالعات از استنتاج و ارزیابی تحلیل، -1-1-0

 شده مطرح مسائل بندیاولویت و واحد چارچوب در گانهنه هایمولفه یکپارچه تحلیل -2-2

 (یا روش جایگزین SWOTاز طریق روش  هافرصت و تهدیدها ها،محدودیت امکانات، بررسی) 

 

 سیاستگذاری و اندازسازیچشم: سوم مرحله -9

 انداز چشم بیانیه تدقیق -3-1

 خرد و کالن اهداف تدوین -3-1

 ، سیاست ها، برنامه هاو اقدامات راهبردها تدوین -3-3

 انگاره کلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری  چهارم؛ مرحله -6

 1 بند انهگنه هایمولفه کیفی ارتقای منظور به شهری طراحی و ریزی برنامه هایسیاست و ریزی برنامه اصول ارائه به بخش این

 موازی یا فرادست هایطرح در بازنگری -1 موضعی؛ طراحی پایه عنوان به را شهری طراحی برنامه ریزی و  اولیه الگوهای و پرداخته

...  و ارزشمند هایمحدوده تدقیق و معرفی شناسایی، -1 لزوم صورت در...(  و نقل و حمل جامع، طرح تفضیلی، طرح) پیشنهادی

 .دهدمی قرار عمل مالک وجود، صورت در

 0است ضروری زیر مراحل تدوین 3 بند در مطروح موارد و دوم مرحله هایسنجش اساس بر

 محور و محدوده پیرامونی  مقیاس در شهری طراحی و ریزی برنامه هایسیاست ارائه -1

                                                           
 



 
 

 شهری، طراحی کلی انگاره ارائه -1

 ،(مقدور وضع الگوی مطلوب، وضع الگوی موجود، وضع الگوی) شهری طراحی الگوهای ارائه  -3

 الگوها، ارزیابی -4

 بهینه، الگوی تدوین -5

 طراحی، هایگزینه ارائه  -4

 برتر گزینه ارائه  -7

 طرح اجرائی پیشنهادی)گزینه برتر ( پنجم؛ مرحله -5

 پیشنهادی طرح -5-1

 10599 مقیاس در بالفصل محیط محور ثانی بعدی سه و دوبعدی شهری طراحی ارائه -5-1-1

 01 599 بالفصل محیط وثانی  محور در دسترسی و حرکت نظام -5-1-1

 01 599 سبز( فضای رفتاری، هایقرارگاه0 آراییمحوطه) بالفصل محیط و ثانیمحور همگانی عرصه طراحی -5-1-3

 بالفصل محیط و ثانیمحور در پیاده عابر دید از پیاپی دیدهای ارائه -5-1-4

 
 طرح محدوده در سازی راه پیاده و اجرایی ضوابط ارائه -5-2

 )سواره ،پیاده و دوچرخه (بالفصل محیط و ثانیمحور در دسترسی و حرکت ضوابط ارائه -5-1-1

 (هاجداره و سازی محوطه) مصالح بکارگیری و انتخاب نحوه ضوابط ارائه -5-1-1

 شهری عالئم جانمایی ضوابط ارائه -5-1-3

 شهری مبلمان جانمایی و طرح ضوابط ارائه -4 -5-1

  فضا در آب حضور و گیاهی پوشش ضوابط ارائه -5-1-5

 

 (10199 مقیاس) طرح محدوده در اجرایی طرح ارائه -5-9

 راهپیاده محدوده سازیکف طرح -5-3-1

 راه پیاده در آب عنصر حضور طرح -5-3-1

 شهری مبلمان جانمایی طرح -5-3-3

  ثانیمحور مجموعه نورپردازی طراحی -5-3-4

 اجرایی هاینقشه ارائه -5-4

 (1019 مقیاس) طرح محدوده در کفسازی اجرایی طرح کامل جزئیات تهیه -5-4-1

 4(1019 مقیاس) جانمایی پالن همراه به شهری مبلمان اجرایی جزئیات تهیه -5-4-1

 5نورپردازی مشخصات و هانقشه تهیه -5-4-3

 4 سبز فضای طرح ارائه -5-5

 1019 مقیاس با محور مکانیزه آبیاری سیستم تأسیسات اجرایی جزئیات و هانقشه تهیه -5-5-1

                                                           
 .باشدیماز کارگروه تخصصی مبلمان شهری سازمان زیباسازی  هیدییتأملزم به اخذ  4

 .باشدیماز کارگروه تخصصی نورپردازی سازمان زیباسازی  هیدییتأملزم به اخذ  5

 .باشدیمها و فضای سبز شهر تهران از سازمان بوستان هیدییتأملزم به اخذ  4



 
 

 1019 مقیاس با خیابان سبز فضای برای آب ذخیره مخزن اجرایی جزئیات و هانقشه تهیه -5-5-1

 1019 مقیاس با خیابان سبز فضای اجرایی جزئیات و هانقشه تهیه -5-5-3

 اآنه فنی و تکنیکی مشخصات ارائه و گلکاری و زینتی هایدرختچه و درختان شامل منتخب گیاهان فهرست -5-5-4

 (اندازه تعداد، فیزیولوژیک، بوتانیک، مشخصات) شامل نقشه در شده انتخاب گیاهان ضمیمه دفترچه -5-5-5

 هاجای گل و هاباغچه اجرایی مشخصات -5-5-4

 7فضا در آب حضور اجرایی جزئیات و هانقشه -5-5-7

( شنهادیپی طرح اساس بر کارفرما نظر مورد هایمقیاس در) خیابان فضای عمومی نورپردازی مشخصات و هانقشه تهیه -5-4

 .نهایی طرح از کامیپیوتری بعدی سه سازیشبیه ارائه-

 ... و مربوطه تابلوهای برق، سیستم روشنایی، نورپردازی، اجرایی هاینقشه تهیه -5-4-1

 .روشنایی فنی محاسبات دفترچه همراه به روشنایی تجهیزات و چراغها مشخصات ارائه -5-4-1

 .اجراء هزینه برآورد و متره  -5-4-3

 .استفاده مورد تجهیزات و روشنایی نگهداری و سرویس دستورالعمل تدوین -5-4-4

 نورپردازی و روشنایی محاسبات دفترچه ارائه -5-4-5

 اجرایی سازمان ششم؛ مرحله -4

 پشتیبان الزامات و طرح اجرایی سازمان -4-1

 اقدامات فهرست -4-1-1

 پروژه فنی مشخصات تهیه -4-1

 .فشرده لوح و چاپی بصورت  XLS فرمت در بها فهرست هایآیتم و روز هایقیمت طبق بر پروژه اجرای برآورد ارائه -4-1-1

 کار اجرای زمانبندی برنامه تهیه -4-1-1

 ،سطح واحد عملیات اجرای هزینه محوطه، و اجرایی سطوح قبیل از آمار و اطالعات خالصه شامل) پروژه شناسنامه تهیه -4-1-3

 (احتمالی تغییرات اجرا، روش

 ششم مرحله هایگزارش و مدارک ارائه چارچوب 

 پروژه شناسنامه -1

 فنی محاسبات دفترچه -1

 مقادیر متره ریز دفترچه -3

 (اجرایی هاینقشه تهیه و فنی محاسبات انجام) فنی مشخصات -4

 قیمت پیشنهادی برگ هانامه تعهد هانامه ضمانت مناقصه، شرایط مناقصه، در شرکت دعوتنامه عمومی شرایط پیمان فرم -5

 مصوب نمونه آخرین طبق

 العمل دستور و هابخشنامه فهرست -4

 پیمان خصوصی شرایط -7

 مقادیر و بها فهرست -8

 کار اجرای کلی زمانبندی برنامه -0

 اجرایی هاینقشه -19

                                                           
 .باشدیمبه اخذ تأییدیه از کارگروه تخصصی حضور آب در شهر سازمان زیباسازی  ملزم 7



 
 

 :تبصره

 .گردد ارائه( Dwg) و( Pdf) ،(Jpg) فرمت سه با فشرده لوح حلقه سه نیز و چاپی بصورت نسخه سه در بایستمی هانقشه .1

 ارائه (Docx) و( Pdf) ،(Jpg) هایفرمت با فشرده لوح حلقه سه نیز و چاپی بصورت نسخه سه در بایستمی هاگزارش .1

 .گردد

 .باشدمی منتخب مشاور با پروژه عمومی برداری نقشه خدمات انجام هزینه .3

 .مایدنمی اقدام مربوطه هاینامه معرفی ارائه به نسبت سازمان و بوده مشاور عهده به اسناد کلیه به دسترسی و تهیه -1-2


