شـــــــرکت راه آهـــــن ج.ا.ا.

وزارت راه و شـــــهرســــــازی
شـــــــرکت راه آهـــــن ج.ا.ا.
دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل ونقل

فرم استعالم ارزیابی توان مالی ،فنی و حقوقی
سرمایه گذاران
موضوع ...............................................................................................................:
.......................................................................................................................................

محـــــــــــور
توسعه زیرساختهای ایستگاهی

توسعه سیستم ارتباطات

توسعه امکانات رفاهی مسافرین

توسعه ناوگان حمل بار و مسافر

توسعه راه آهن برقی

توسعه ناوگان کشش

توسعه راه آهن سریع السیر

توسعه امکانات تعمیرات ونگهداری

توسعه زیرساختهای مدیریتی

توسعه و رفع گلوگاههای بهره برداری

توسعه زیرساختهای آموزشی

توسعه سیستم های IT

توسعه خطوط فرعی

توسعه قطارهای حومه ای

توسعه سیستم های عالئم و ایمنی

بکارگیری زیرساختهای غیرفعال رفاهی  ،ورزشی و...

1

بسمه تعالي
عنوان پروژه ً  ً....................................................................................................... ............به روش ()B.O.T

اطالعات عمومي
نام شركت پروژه/كنسرسيوم:

شناسه ملي شركت:

مدير عامل:
شماره ثبت :

كد اقتصادي:

تلفن همراه مديرعامل :
تاريخ ثبت:

نوع شخصيت حقوقي :

محل ثبت (استان و شهر):

آدرس قانوني دفتر مركزي:
كد پستي:
تلفن تماس ( كد/شماره ))1( :

(نمابر)

( )2

نشاني كارخانه /كارگاه/واحد توليد (در صورت وجود)

وب سايت:

:Email

موضوع ارزيابي

شركت راه آهن ج.ا.ا ايران در نظر دارد:
در راستاي ماده  461قانون برنامه پنجم توسعه و بند  426وآيین نامه اجرايی ماده واحده قانون بودجه سال  4932با
هدف ايجاد رويكرد توسعهاي در شبكه حمل و نقل ريلی و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخش غیردولتی و افزايش
بهره وري در صنعت حمل ونقل ريلی ،پروژه/طرح ...................................................................................................................................
را در چارچوب مجوزهاي اعطايی و بصورت روش  BOTواگذار نمايد.
لذا خواهشمند است ،متقاضیان فرم هاي پیوست را به دقت مطالعه نموده و پس از تكمیل موارد درخواستی ،جهت بررسی
به دفتر مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري شركت راه آهن ارسال نمايد.
الزم به ذكر می باشد ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را براي شركتهاي متقاضی ايجاد نخواهد كرد.
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فرم شماره يک  :پرسشنامه (٭) مشخصات حقوقي متقاضي
کنسرسيوم..................................................................... :

نام شرکت يا مؤسسه (شرکاء)

نوع شرکت

ميزان سهام در

نوع مسئوليت در

مهر و امضاي

مشارکت

مشارکت

مجاز شرکت

(*) فقط در صورتي که متقاضي بصورت کنسرسيوم يا ساير اشکال مشارکت باشد اين فرم تکميل
ميگردد.
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فرم شماره دو  :پرسشنامه مشخصات ثبتي و عمومي متقاضي
نام کامل شرکت :

(٭)

آدرس دفتر مرکزي :

تاريخ تاسيس

تاريخ ثبت

شماره ثبت

نوع مالکيت

خصوصي 

دولتي 

تلفن :
سرمايه ثبت شده

نوع شرکت

سرمايه پرداخت شده

مختلط 

مشخصات سهامداران
الف  :اشخاص حقيقي
رديف

نام و نام خانوادگي

ميزان سهام

تاريخ احراز سهام

سمت در شرکت

مدارک تحصيلي

سابقه کار مفيد

1
2
ب  :اشخاص حقوقي
رديف

نام مؤسسه

ميزان سهام

تاريخ احراز سهام

نام و سمت نماينده در شرکت

ساير مالحظات

1
2
3
صحت مراتب فوق مورد تائيد است  :مهر و امضاء مجاز شرکت

(*) چنانچه متقاضي بصورت کنسرسيوم يا ساير اشکال مشارکت باشد اين پرسشنامه براي هر يک از شرکتهاي تشکيل دهنده مشارکت جداگانه تکميل گردد .
(٭٭)کليه اسناد رسمي ثبت شرکت (آگهي تاسيس  ،آخرين آگهي افزايش سرمايه و اساسنامه ) براي اشخاص حقوقي و مدارک تحصيلي اشخاص حقيقي و همچنين آخرين نمودار
سازماني شرکت ضميمه گردد.
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فرم شماره سه  :پرسشنامه توان فني و عناصر تخصصي

(٭)

 -1رشتههاي کاري تخصصي و رتبه بندي
رديف

(٭٭)نام رشته/گرايش فعاليت شرکت

نوع فعاليت/تخصص شرکت

رتبه احراز شده

تاريخ تشخيص صالحيت

1
2
3
 -2مشخصات مديرعامل و اعضاي هيئتمديره و مديران و کارکنان ارشد
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

آخرين مدرک و رشته تخصصي

سابقه مفيد کاري

سابقه کار در شرکت و مسئوليتهاي شاخص

1
2
3
صحت مراتب فوق مورد تائيد است  :مهر و امضاء مجاز شرکت
(*) چنانچه متقاضي بصورت کنسرسيوم يا ساير اشکال مشارکت باشد اين پرسشنامه براي هر يک از شرکتهاي تشکيل دهنده مشارکت جداگانه تکميل گردد .
(٭٭)

ا -پيمانکار عمومي

 -2پيمانکار طراحي و ساخت غيرصنعتي

-4سازنده -مهندسي و ساخت کاال

-3مشاور

5

-5تامين کننده کاال

-6ساير موارد

فرم شماره چهار  :پرسشنامه وضعيت مالي(٭) و اعتباري متقاضي

(٭٭)

نام شرکت :
شرح

مبلغ ( ميليونريال )

مالحظات

جمع اعتبارات و موجودي نقدي
اوراق بهادار
اسناد دريافتي
اندوخته قانوني
سپرده نقدي حسن انجام کار
وثيقههاي نقدي
بدهي به بانکها و سايرين
جمع ضمانتنامههاي مورد تعهد
اسناد پرداختني
جمع وام دريافتي
اندوختههاي قانوني
ارزش واقعي دارائيهاي ثابت
توان ضمانت دهي
ساير موارد
صحت مراتب فوق مورد تائيد است :
مهر و امضاء مجاز شرکت
(*) براساس آخرين ترازنامه
(**) چنانچه متقاضي بصورت کنسرسيوم يا ساير اشکال مشارکت باشد اين پرسشنامه برراي هرر يرک از
شرکتهاي تشکيل دهنده مشارکت جداگانه تکميل گردد .
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فرم شماره پنج  :پرسشنامه مشخصات پيمانهاي (٭) متقاضي (٭٭) در پنج سال گذشته
نام شرکت

موضوع پيمان

محل اجرا

دستگاه اجرائي

دستگاه نظارت

تاريخ ابالغ پيمان

روش ارجاع کار :

مناقصه عمومي 

نوع مشارکت

 BOT

 EPCF

روش قيمتگذاري :

فهرست بهاي پايه 

فهرست بهاي خاص 

مبلغ اوليه پيمان
وضعيت فعلي پيمان :

 BOO

ساير روشها

قيمت مقطوع 

قيمت واحد پيشنهادي 

مدت اوليه پيمان
تمام شده 

در دست اجرا 

راساً توسط شرکت 

نحوه انجام پيمان :
تاريخ تحويل موقت

مناقصه محدود 

ترک مناقصه 

تاريخ تحويل قطعي

کل مدت تمديد

ساير روشها

ساير روشها

روش پرداخت
خاتمه داده شده 

به صورت گروه پيمانکاري 

متوقف 

فسخ شده 

با استفاده از پيمانکاران دست دوم 

تعليق يافته 
ساير روشها

مبلغ صورت وضعيت قطعي يا نهائي ( براي پيمانهاي تمام شده )
کل مبلغ متمم يا الحاقيه بعد از  25درصد

مبلغ اضافه شده در قالب  25درصد

مبلرررغ صرررورت وضرررعيت تائيرررد شرررده
( براي پيمانهاي در دست اجرا )

درصد پيشرفت فيزيکي طبق پيمان

درصد پيشرفت فيزيکي واقعي

ميزان تاخير خارج از قصور پيمانکار

مشخصات دعاوي مهم و نتايج حاصل از رسيدگي آنها
صحت مراتب فوق مورد تائيد است  :مهر و امضاء مجاز شرکت
(*)

اين فرم براي کليه پيمانهاي متقاضي در پنج سال گذشته بطور جداگانه تکميل گردد .

(**) چنانچه متقاضي بصورت کنسرسيوم يا ساير اشکال مشارکت باشد اين پرسشنامه براي هر يک از شرکتهاي تشکيل دهنده مشارکت جداگانه تکميل گردد .
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فرم شماره شش :مشخصات تامين کنندگان پيمان

(٭)

نام شرکت :
رديف

موضوع تامين

شرکت و کشور تامين کننده

مشخصات فني (کاال و خدمات)

مقدار

روش تامين

سابقه تامين
دارد

ندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
صحت مراتب فوق مورد تائيد است  :مهر و امضاء مجاز شرکت
(*)

چنانچه متقاضي بصورت کنسرسريوم يرا سراير اشرکال مشرارکت باشرد ايرن پرسشرنامه برراي هرر يرک از شررکتهاي تشرکيل دهنرده مشرارکت جداگانره تکميرل گرردد .
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فرم شماره هفت :خالقيت و ابتکار در طرحها و پروژه هاي قبلي

رديف

وضعيت

شرح

خير

1

انجام برنامه مهندسي ارزش

2

داشتن واحد تحقيقات و توسعه

3

نوآوري تاييد شده دستگاه اجرايي

4

ارائه مقاالت و دستاوردهاي پژوهشي -فني -تخصصي در همايش ها و مجالت معتبر

5

حضور در انجمن هاي علمي و صنعتي

6

ابتکارات و اختراعات تاييد شده

9

بله

توضيحات

