جذيل ( )Aشاخص َاي فىي تاسرگاوي ياگذاري تُيٍ طثخ ي تًسيع غذا ياحذ َاي تاتعٍ داوشگاٌ علًم پششكي ايزان
ياحذ  / ...............................شزکت ......................

رديف

معيارارسياتي

حذاکثز امتياس

1

تجزتٍ پيماوكار ( سًاتق اجزايي)

25

مقاديز كمتز امتياس به تناسب كاهش مي يابد .

2

حسه ساتقٍ درکارَاي قثلي

20

تزاساس جذيل شمارٌ 1

امتياس کسة شذٌ

وحًٌ ارسياتي
حداكثز امتياس در صورتي احزاس مي شود كه در  5سال گذشته  4كار مشابه با حجم معادل يا بيشتز اس موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجزا شده باشد و بزاي

مثلغ تز آيردي مىاقصٍ معادل يا کمتز اس  50تزاتز ماليات متًسط ساالوٍ ي يا َفتاد تزاتز تيمٍ تاميه اجتماعي قطعي يا علي الحساب َاي پزداخت شذٌ
( مستىذ تٍ آخزيه تزگ تشخيص قطعي مزتًط تٍ ماليات َاي پزداخت شذٌ ي اظُار وامٍ مالياتي ي صًرتحساب پزداختي تٍ تاميه اجتماعي)
مثلغ تزآيردي مىاقصٍ معادل يا کمتز اس  5تزاتز داراييُاي ثاتت

3

( مستىذ تٍ آخزيه اظُار وامٍ مالياتي يا گًاَي تيمٍ دارايي َا يا گشارش حساتزسي تًسط حساتزس رسمي)

توان مالي

25

4

کفايت کارکىان کليذي

15

محاسثٍ امتياس تز اساس شاخص َاي مىذرج درجذيل شمارٌ 2

5

تًان مذيزيتي

5

داشته گًاَيىامٍ مذيزيت کيفيت (  )…,ISO-EFQM-HACCPمعتثز در سمان ارسياتي تز اساس َز گًاَيىامٍ  100امتياس

6

معيارَاي تُذاشتي ي کيفي

10

محاسثٍ امتياس تز اساس شاخص َاي مىذرج درجذيل شمارٌ 3

مثلغ تزآيردي مىاقصٍ معادل ييا کمتزاس سٍ تزاتز درآمذ واخالص سالياوٍ
( مستىذ تٍ آخزيه اظُار وامٍ مالياتي ي يا گشارش تاييذشذٌ حساتزسي)
اصل يا تصًيز تزاتز اصل شذٌ تاييذ اعتثار اس سًي تاوك ي يا مًسسات مالي ي اعتثاري معتثز در سمان ارسياتي تاالتز يا معادل مثلغ مًضًع مىاقصٍ
( مستىذ تٍ متًسط مًجًدي ارائٍ شذٌ تًسط تاوك)

مجمًع امتياس مكتسثٍ

وام شزكت طزف قزارداد :

فرم استعالم حسن انجام كار درخصوص قراردادهاي درحال اجرا
عالي

خًب

متًسط

ضعيف

( )100امتياس

( )80امتياس

( )50امتياس

( )0امتياس

رديف

مًضًع ارسيابي

1

كيفيت كار

اس لحاظ كيفيت مًاد مصزفي  ،كيفيت پخت  ،كيفيت تًسيع ي ...

2

كميت كار

رعايت گزم مًاد غذايي بزاساس آواليش ي ...

3

كفايت كادر

رعايت مسائل بُذاشتي ي وًع رفتار تًسيع كىىذٌ غذا

رعايت قاوًن كار ي

رعايت پزداخت بٍ پزسىل بزاساس قاوًن كار ي طزح طبقٍ بىذي مشاغل ي رضايت

پزداخت َاي پزسىلي

ويزيَا

4

تًضيحات

مياوگيه امتياس مكتسبٍ

* الزم به ذکر است این فرم حتماٌ بایستی به تایید کارفرما رسیده باشد .
* تصویر قرارداد مرتبط ضمیمه گردد .
وام ي وام خاوًادگي (مقام امضاء كىىذٌ قزارداد)
مُز ي امضاء كارفزما

جدول شماره  : 1محاسبه امتياز حسن انجام كار پيمانكار
امتياس ()100-0

امتياس مكتسبٍ

وحًٌ كسب امتياس

رديف

عىًان

درصديسوي

1

استعالم اس كارفزمايان فعلي

50

استعالم بزاساس فزم استعالم حسه اوجام كار

2

ارائٍ گًاَي حسه اوجام كار اس كارفزمايان قبلي

50

بٍ اساي َز گًاَي حسه اوجام كار در  5سال گذشتٍ  50امتياس

جمع امتياس

*

گًاَي حسه اوجام كار مي بايست با امضاي مقام امضاء كىىدٌ قزارداد  ،داراي شمارٌ ي تاريخ بًدٌ  ،مًضًع قزارداد در آن قابل رييت باشد ي قزارداد مزتبط ضميمٍ گزدد .

جدول شماره  : 2كفايت كاركنان كليدي
اهتياس ()100-0

اهتياس هكتسبِ

ًحَُ كسب اهتياس

رديف

عٌَاى

درصدٍسًي

1

ٍجَد كارشٌاس هزتبط با هعيار بْداشتي

30

درصَرت ٍجَد كارشٌاس  100اهتياس

2

ٍجَد كارشٌاس تغذيِ در ّيات هديزُ

30

درصَرت ٍجَد كارشٌاس  100اهتياس

3

سايز اعضاء ّيات هديزُ

25

هدرك كارشٌاسي ارشد  - 40كارشٌاسي  35فَق ديپلن 25

4

ارائِ گَاّيٌاهِ ّاي آهَسشي پزسٌل كليدي

15

بِ اساي ّز گَاّي آهَسشي ارائِ شدُ كاركٌاًي كِ در ليست
بيوِ شزكت ٍجَد داشتِ باشد  10اهتياس

جوع اهتياس

*

درخصَص بٌد شوارُ  1درصَرتي كِ شزكت كتباٌ كارشٌاس خَد را جْت قزارداد هعزفي ٍ هدارك ٍي را ارائِ ًوايد ٍ يا ايٌكِ يكي اس اعضاء ّيات هديزُ  ،يا در ليست بيوِ هاُ گذشتِ كارشٌاس هزتبط باشد
حداكثز اهتياس را كسب هي ًوايد .

* درخصَص سايز بٌدّا ارائِ هدارك تحصيلي ٍ گَاّي ًاهِ ّاي آهَسشي الشام بَدُ كِ بايد تصَيز آى خَاًا باشد .
*

درخصَص بٌد  4ارائِ ليست بيوِ اخذشدُ اس ساسهاى تاهيي اجتواعي الشاهي است .

جدول شماره : 3معيار بهداشتي و كيفي
رديف

عنوان مورد ارزيابي

1

بهداشت محيط

25

2

بهداشت مواد اوليه

25

ارائٍ دستًرالعمل مكتًب بُداشت آمادٌ سازي مًاد ايليٍ ي تعُد بٍ اجراي آن

3

بهداشت نيروي انساني

25

ارائٍ كپي كارت معايىٍ بُداشتي معتبر ي عكس دار براي پرسىل ساير قراردادَا

4

بهداشت نگهداري تجهيسات

25

*

امتياز

مستندات

ضريب وزني امتيازمكتسبه

داشته دستًرالعمل ي يااستفادٌ از دستًر العمل يزارت بُداشت ي تقًيم زماوي
مكتًب بُداشت محيط ي وحًٌ گىد زدائي ي تعُدبٍ اجراي آن

ارائٍ دستًر العمل بُداشت ي وگُداري تجُيسات پس از استفادٌ ريزاوٍ ي تعُد بٍ

شركت مًظف است كليٍ ايراق دستًر العمل َاي پيشىُادي خًد را مُر يامضا ومًدٌ ي تعُد بٍ اجراي آن ومايد .

اجراي آن

