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 دشهر هاي جدیدرمدنی  مشارکت دستورالعمل

 مقدمه:-1ماده 
اساسنامه  4از ماده 15و  14و 13و 7شرکت مادر تخصصی عمران شهر هاي جدید در راستاي عملیاتی نمودن اهداف و شرح وظایف خود مندرج در بندهاي

ایجاد شهرهاي جدید؛تجهیز منابع براي سرمایه گذاري در پروژه ها و  مشارکت درو  سرمایه گذاران جذب،به منظور تامین امکانات و زمینه هاي الزم براي 

 14ماده 16و  15تامین خدمات پشتیبانی و فنی و همچنین با عنایت به الزام تصویب ضوابط مشخص سرمایه گذاري پیشنهادي شرکت هاي تابعه به استناد بند 

در شهر هاي مشارکت مدنی دستورالعمل " اساسنامه شرکتهاي تابعه 20ه ماد 12و بند  اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران شهر هاي جدید

 . مورد تصویب قرار گرفته است  به شرح زیر توسط مجمع عمومی شرکت هاي تابعه  "جدید

 فصل اول : کلیات

 

 اهداف:-2ماده 
شهر هاي جدید و ایجاد هماهنگی بیشتر بین شرکت  این دستورالعمل به منظور روان سازي و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پروژه هاي سرمایه گذاري

 قرارداد هاي مشارکتی و به منظور دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است : انعقادمادر تخصصی عمران شهر هاي جدید و شرکت هاي تابعه جهت 

  .سرمایه گذارياستقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور -1

 و اشاعه فرهنگ مشارکت در توسعه شهر و شهر نشینی و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی درامور مربوط به مشارکت فراهم آوردن زمینه -2

 .افزایش ضریب اطمینان و امنیت در سرمایه گذاري و جذب سرمایه -3

 . شهرهابه کار گیري و بهره مندي از فکر و اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه -4

  .سرمایه گذاريتسهیل و روان سازي فعالیتهاي مربوط به امور  ،شفاف سازي  -5

  .اعمال مدیریت راهبردي و هدفمند امور سر مایه گذاري-6

 .فراهم آوري الگوي کارآمد در تامین منابع مالی مستمر و پایدار براي شهرهاي جدید -7

 .ه هاي عمومی و خدماتیو افزایش سرانکاهش تصدي گري شرکت عمران شهر هاي جدید  -8

 
 

 :حاکم اصول  – 3ماده 
 گذاري به شرح ذیل است :اصول حاکم بر انجام امور شراکت در سرمایه

هر متقاضی بتواند در فرایندي رقابتی و تاباید شرایط دسترسی آزاد به اطالعات هر پروژه را فراهم نماید  عمرانفرصت برابر و ایجاد رقابت :  شرکت  -1

 نماید . شفاف شرکت

 هاي حقوقی و قراردادي در جایگاه برابر قرار دارند .هاي عمومی و خصوصی در چارچوبرفتار برابر : طرف -2

۱ 
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هاي )پروژه متناسب با ها و خطرات (ریسکنحوي است که مسئولیتتناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیري : مفاد و شرایط در اسناد قراردادي به -3

 منتقل شود که قادر به مدیریت بهتر آن باشد .اهداف آن به طرفی 

سازي منابع براي ایجاد برداري بهینه و توامان از منابع مالی شرکت تابعه و منابع مالی و توان طرف خصوصی از طریق اهرماستفاده کارآمد از منابع : بهره -4

 اي شرکت تابعه .توسعه برداري مشترك از منابع در راستايگذاري به منظور بهرههاي سرمایهفرصت

 

 تعاریف و مفاهیم  : -4ماده 

 :مشارکت مدنیالف ) دستورالعمل 
 مقرراتی که به منظور تفسیر و بیان نحوه انتخاب ، اجرا و نظارت بر اجراي روند سرمایه گذاري و شراکت  ابالغ می شود .

 ب)سرمایه :
اعم از نقدي و غیر نقدي که توسط سرمایه گذار  و شرکت عمران  به شرح ذیل تامین و اي مالی هر نوع دارایی هاي مالی و یا ارزش داراي هعبارت است از 

 اظهار می شود.

نظام بانکی و سایر موسسسات مالی اعتباري اخذ تسهیالت از  و سرمایه گذاروجه نقدي ) منابع نقدي به صورت وجوه نقد از طرق مختلف از جمله 1-ب

 بارات و منابع نوین مالی که توسط طرفین مشارکت کننده به جریان سرمایه گذاري تزریق و یا تعهد می شود .مورد تایید و تسهیالت و اعت

و مدیریت  )منابع غیر نقدي به صورت اموال منقول و غیر منقول از جمله زمین ،مستحدثات ،تجهیزات ،مواد اولیه ،دانش فنی ،خدمات تخصصی ،ایده ها2-ب

 را شامل می شود .

امتیازات و سایر مطالبات ،تجهیزات و مستحدثات و زمین و امالك اختصاصی شرکت عمران در انواع روشهاي سرمایه گذاري و شراکتی می تواند  : تبصره

ا همچنین بدهی هاي شرکت عمران به اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند در پروژه مشارکتی لحاظ گردد. ضمن به عنوان آورده شرکت عمران منظور شود و

در مواردي که شرکت عمران راسا پروانه ساخت صادر می نماید عوارض و هزینه هاي صدور پروانه  در صورت تفاهم نامه شرکت عمران با شهرداري و

 ساختمانی و نظارت عالیه می تواند به عنوان آورده شرکت عمران لحاظ شود .

 ج)سرمایه گذار:
،در و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادي و یا در قالب کنسرسیوم و خارجی  یداخل اعم ازعبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی ،

 طرف قرارداد با شرکت عمران می باشد.چارچوب مقررات و توافقات و قراردادهاي منعقده 

ري اسالمی ایران ،حضور و ورود منابع منظور از سرمایه گذار خارجی ،اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بر اساس قوانین جاري کشور جمهوتبصره :

ندي از حمایت مالی آنان مجاز شمرده شده و می توانند در امر سرمایه گذاري در ایران فعالیت نمایند . بدیهی است که سرمایه گذاران خارجی جهت بهره م

ایه گذاري خارجی را اخذ و ارایه نمایند .در این صورت قانون تشویق و حمایت از سرم 6در صورت نیاز می توانند مجوز ماده  ،ها و پوشش هاي قانونی

 شرکت عمران موظف است نتیجه سرمایه گذاري هاي خارجی را به سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران گزارش نماید.

 ) شرکت مادر تخصصی  :ح

 شهر هاي جدید می باشد.منظور از شرکت مادر تخصصی در این دستورالعمل شرکت مادر تخصصی عمران 
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 د)هیات مدیره شرکت مادر تخصصی :

هیات مدیره "در این دستورالعمل به اختصار هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهر هاي جدید به عنوان مجمع عمومی شرکتهاي تابعه می باشد که 

 گفته می شود ." مادر تخصصیشرکت 

 :  عمران) شرکت ذ

 ،زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران شهر هاي جدید می باشند. تابعههاي جدید  شهرمنظور شرکت هاي عمران 

 :عمران  شرکت  هیات مدیره ) ر

که در این  عمران شرکتدرمذاکره  و یافراخوان از طریق  سرمایه گذارو انتخاب  سرمایه گذاري پروژه هايو تصمیم گیري و تصویب  تاییدمرجع 

 گفته می شود ." عمراندیره شرکت هیات م"دستورالعمل به اختصار 

 :کمیته)ز
و ارزیابی کیفی سرمایه گذاران و تایید گزارش کارشناسی طرحها و پروژه هاي سرمایه گذاري و تصویب که مسئولیت بررسی  اجرایی سرمایه گذاريکمیته 

 د.نامیده می شو "کمیته"به اختصاردراین دستورالعمل  به عهده دارد و عمرانرا در شرکت هاي 

 : ،برنامه ریزي و بودجه )دفتر سرمایه گذاريژ
به هیات  سرمایه گذاريجایگاه سازمانی در تشکیالت شرکت مادر تخصصی است که مسئولیت تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و سیاست هاي 

 می باشد. عمران شهر هاي جدید شرکتهايمدیره شرکت مادر تخصصی و نظارت بر حسن اجراي جریان امور سرمایه گذاري در 

 )مشاور سرمایه گذاري:س

از مرحله شناسایی فرصت  کمیتهشرکت ها ،موسسات و مراکز تحقیقاتی واجد صالحیت به منظور ارزیابی فنی ،مالی و اقتصادي پروژه ها جهت طرح در 

 د.نمی باش عمرانشرکتهاي  و اجرایی شرکت مادر تخصصیو  به عنوان بازوي علمی سرمایه گذاري تا انعقاد قرارداد

 گذاري: سرمایهدبیرخانه واحد /  اداره /)ش

وظیفه شناسایی ،ساماندهی و تعریف فرصت هاي سرمایه گذاري و جذب  عمرانکه با همکاري و هماهنگی معاونت ها و ادارات شرکت جایگاه سازمانی 

 .را به عهده داردعمران رکت نظارت بر حسن اجراي جریان امور سرمایه گذاري در ش سرمایه گذار و

 کت :شرا فراخوانص)

به  و پایگاه اطالع رسانی مناقصات و روزنامه هاي کثیراالنتشار (در دو نوبت) و سایر رسانه هاي جمعی عمراناز طریق وب سایت شرکت  که سندي  
 .میرسدعالقمند به سرمایه گذاري   هايطرف عالاط به و گردیده منتشر عمومی آگهی صورت

   :فراخوان زمانی برنامهض) 

 شود .مشخص می قرارداد انعقاد زمان و پیشنهادها اعتبار مدت شراکت، فرایند مختلف مراحل ،برگزاري مهلت و زمان آن در که سندي

 ) : نسرسیوم(ک مشارکت گروهي) 

به  حقیقی و حقوقی خصوصی طرفهاي تیالتسهی و ارياعتب مالی، اجرایی، فنی، توان تجمیع از مدنی مشارکت قالب در که شراکت متقاضی هاي رفط
 .میشود تشکیلصورت رسمی 

۳ 
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با مهندس  شرکت عمران متقاضی سرمایه گذاري در فاقد پروانه اشتغال به کار و تشکیل گروه مشارکت (کنسرسیوم ) براي شخص حقیقی : 1تبصره 

در سازمان نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه هاي آن در صورت ارایه تعهد صاحب پروانه اشتغال پایه یک در یکی از چهار رشته اصلی تعریف شده 

 محضري مابین شخص حقیقی و مجري ذیصالح به عنوان کنسرسیوم تلقی می گردد.

د یا می یا خود صالحیت فنی بر اساس مفاد این دستورالعمل را دارا می باشن عمراناشخاص حقیقی متقاضی سرمایه گذاري در شرکت هاي  :2 تبصره

 بایست با افراد ذیصالح مربوطه گروه مشارکت تشکیل دهند.

  

 سرمایه گذاري مدیریت ارکان : دوم فصل
 سرمایه گذاري مدیریت ارکان - 5ماده
ایه دفتر امور سرمشرکتهاي تابعه )،مجمع عمومی  (هیات مدیره شرکت مادر تخصصی  : از عبارتند جدید شهرهاي درسرمایه گذاري  مدیریت ارکان

 دبیرخانه سرمایه گذاريواحد/ اداره / ،سرمایه گذاري  اجرایی کمیته ، عمرانهیات مدیره شرکت  ،مادرتخصصی شرکت دربرنامه ریزي و بودجه گذاري 
 ارایه شده است.  9الی 6 مواد شرح به آنها  از یک هر وظایف و ترکیبمی باشند که  عمران هايشرکت در

 
 :   مادر تخصصی ره شرکتشرح وظایف هیات مدی -6ماده

هیات مدیره شرکت مادر تخصصی به اتخاذ تصمیم به منظور تصویب انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه هاي سرمایه گذاري بر عهده 
 می باشد. عنوان مجمع عمومی شرکتهاي تابعه

 :  عمرانهیات مدیره شرکت شرح وظایف  -7ماده

 : وظایف ذیل را به عهده داردچارچوب این دستورالعمل  درعمران هیات مدیره شرکت 

 مجوز فراخوان مشارکت و سرمایه گذاري ابالغ وگزارش کارشناسی  تایید -1

 در موارد انتخاب سرمایه گذار از طریق مذاکره تشخیص و تایید انتخاب سرمایه گذار  -2

 .ا کسب نموده اند سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ر" ب "باز گشایی پاکت -3

 :  سرمایه گذارياجرایی  کمیتهشرح وظایف  ترکیب و -8ماده 

 :از اشخاص زیر تشکیل می شود ترکیبیبا  عمرانبا شرح وظایف گفته شده در ذیل این ماده در ساختار و تشکیالت شرکت هاي  کمیته

  به عنوان رئیس کمیته سرمایه گذاريمرتبط با  عمرانشرکت عضو هیات مدیره  -1

 معاون شهر سازي و مسکن  -2

 معاون فنی و اجرایی  -3

 مدیر امور امالك و حقوقی -4

 )کمیته(دبیر  سرمایه گذاريدبیرخانه واحد/اداره /مسئول  -5

 نماینده حراست (به عنوان عضو ناظر بدون حق راي) -6

٤ 
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 عبارت است از : کمیتهشرح وظایف این 

 تصویب پروژه هاي سرمایه گذاري -1

 ی کارشناسان رسمی دادگستري جهت تهیه قیمت هاي پایه براي انجام فراخوانتایید گزارش کارشناس-2

 .الزم را کسب نموده اندکیفی ی که حداقل امتیاز گذاراناز سرمایه فهرست تهیه سرمایه گذاران و کیفیارزیابی -3

 

 : عمران شرکتهايدر  سرمایه گذاريدبیرخانه واحد/اداره /شرح وظایف  -9ماده 

مدیر عامل و  نظر تحت واحد این .است عمران شرکت در گذاريسرمایه اجرایی کارهاي انجام سازمانی اصلی هسته گذاريسرمایه / دبیرخانه اداره/ واحد

  :ستا زیر شرحبه دبیرخانه سرمایه گذاريواحد/اداره / وظایف.نمایدمی فعالیت عمران شرکت مدیره هیات عضايا از یکییا 

 .و تهیه طرح جامع پروژه هاي مشارکتی مشترك گذاريسرمایه روش در ) PFS( ی مال اولیه سنجیامکان مطالعه انجام-1

  .تهیه بسته هاي سرمایه گذاريوشناسایی و تعریف فرصت هاي سرمایه گذاري جهت انعقاد قراردادهاي مشارکت -2

کلیه تعهداتی که  و پیگیري يسرمایه گذاریع در اجراي طرح هاي براي تسرپیگیري اخذ مجوزهاي الزم جهت انعقاد قراردادهاي سرمایه گذاري و  -3

 .مطابق با قرارداد هاي سرمایه گذاري به عهده گرفته شده است

  .ایجاد زمینه و بستر مناسب براي ترغیب و تشویق سرمایه گذاري و پیشنهاد اعطاي تسهیالت و امکانات کافی -4

  .ابت بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاريفراهم آوردن شرایط برابر براي ایجاد رق -5

  .سرمایه گذاريایجاد هماهنگی با سازمان هاي مرتبط در حوزه -6

  .در هیات مدیره و مجمع عمومی کمیتهمصوبات نحوه اجراي پیگیري -7

  ، برنامه ریزي و بودجه.ره و دفتر سرمایه گذاريهیات مدی و  کمیتهتهیه گزارش ادواري از روند اجرایی امور سرمایه گذاري جهت ارایه به -8

  .سرمایه گذاران و معرفی طرح ها جذببراي  فرآیند هاي اطالع رسانی انجام -9

 .عمومی مجمع از شده اخذ مصوبه نمودن اجرایی-10

 .پیگیري تا حصول نتیجه و انعقاد قرارداد مشارکت -11

  عمرانتهاي نظارت بر حسن اجراي قرارداد مشارکت در شرک-12

موسسات و یا مراکز تحقیقاتی واجد ،  د به منظور تسهیل فرآیندهاي علمی و اجرایی سرمایه گذاري از خدمات شرکت هانمی توان عمرانشرکتهاي تبصره : 

 صالحیت بهره مند شود.

 

 

 روش هاي مشارکت فصل سوم: زمینه ها و

 : سرمایه گذاريزمینه هاي مربوط به -10ماده  

٥ 
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 . ،احداث تجهیزات و تاسیسات شهري بناییدر اجراي پروژه هاي زیر  گذاري سرمایه-1

 ،پارك ،آموزشی،درمانی،....مراکز محالت مسکونی ،تجاري ،رو بنایی نظیر در اجراي پروژه هاي  سرمایه گذاري-2

 

 سرمایه گذارفصل چهارم : فرآیندهاي انتخاب 
 

 انتخاب سرمایه گذار:   فرآیند -11ماده 

ب یتهیه و در کمیته تصو عمرانشرکت  سرمایه گذاريدبیرخانه واحد/اداره /توسط  )1 پیوست( معرفی پروژه فرممطابق پروژه سرمایه گذاري  عرفیم-11-1

 . می گردد

ازي پس از تصویب پروژه هاي سرمایه گذاري توسط کمیته ،اسناد و مدارك مرتبط شامل مشخصات زمین بالمعارض بر پایه ضوابط شهر س -11-2

قیمت هاي روز اراضی,  تعیین  جهت انجام مراحل کارشناسی ومرتبط ،مشخصات فنی ساخت و سایر اطالعات عندالزوم به کارشناسان رسمی دادگستري 

 زمان تمد طول در شریک توسط که هاي مربوطه ههزیندستورالعمل این  13و مطابق ماده گردیده  ارجاع مرتبط با آن هزینه هاي و  هزینه هاي ساخت 

 می گردد. و سهم الشرکه پایه محاسبه   شده لتنزی، گردد می هزینه تدریجی صورت به و پروژه

فراخوان مشارکت و سرمایه گذاري توسط عضو هیات مدیره اخذ مجوز  تصویب و و جهت تاییدبررسی و  کمیتهگزارش کارشناسی مربوطه در  -11-3

 می گردد. هیات مدیره ارجاع مرتبط به

و  عمرانوب سایت شرکت  روزنامه هاي کثیراالنتشار(دو نوبت) ،از طریق  ، فراخوان سرمایه گذاريشرکت عمراناخذ مصوبه هیات مدیره پس از  -11-4

الع به اط )2پیوست ( کیفی ارزیابی با گذار،همزمان سرمایه انتخاب فراخوان آگهی فرممطابق  و سایر رسانه هاي جمعی وپایگاه اطالع رسانی مناقصات 

 .میرسد  سرمایه گذاران

 فرمو  )3پیوست کار پیشنهاددهندگان و نحوه تعیین امتیاز در هر یک از معیارها (کیفی و توان اجرايمعیارهاي ارزیابیاساس جداول  برفراخوان اسناد -11-5

 فراخواناز آخرین زمان دریافت اسناد  روز کاري 14 به سرمایه گذار تحویل شده و حداکثر پس ازو توضیحات مربوطه   )4پیوست پیشنهادي ( الشرکه سهم

 ) تحویل داده می شود .بر گزار کننده فراخوان(دستگاه عمرانشرکت به اسناد و مدارك تکمیل شده در قالب پاکت الف ،ب توسط سرمایه گذار تکمیل و ،

به مهر و امضاي مقام مسئول سرمایه گذار باشد و سپس با حضور  کلیه پاکات باید کامال سربسته و درزهاي آن توسط چسب نواري پوشیده شود و ممهور

 با اخذ رسید شود.  عمران نماینده حراست ممهور به مهر حراست شده  و تحویل دبیرخانه شرکت 

ا مهر و امضاي سرمایه حاوي مدارك و مستندات مورد نیاز ارزیابی کیفی به انضمام اسناد فراخوان و نقشه هاي پروژه و مشخصات فنی ب الفپاکت  -الف

 گذار می باشد

 .باشد می)  4پیشنهادي (پیوست  الشرکه سهم فرم مطابق پایه درصد رعایت با گذار سرمایه پیشنهادي الشرکه سهم حاوي ب پاکت -ب

پاکت یک د پاکات ارایه شده پاکت می باشد در صورتیکه که تعدا دو عمرانبه دبیر خانه شرکت  سرمایه گذاران  تحویل شدهپاکت هاي  اقلحد :1تبصره

 . می شود فراخوان ، مجددا برگزار باشد 

٦ 
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 "نسبت به بازگشایی پاکت  کمیتهمدارك واصله به منظور ارزیابی کیفی به کمیته ارجاع شده و  متقاضی، گذارانسرمایه از مدارك دریافت از پس-11-6

 روز کاري می باشد 10مهلت کمیته  براي ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه  دمی گرد عمرانتحویل واحد حراست شرکت  " ب"اقدام و پاکت  "الف"

به منظور بازگشایی عمران  شرکتهیات مدیره به  توسط کمیته نموده اند کسب راارزیابی کیفی  امتیاز حداقل که گذارانیسرمایهسپس صورتجلسه لیست 

 .ارجاع می گرددسرمایه گذاران داراي حداقل امتیاز  بپاکت 

سرمایه گذاران داراي حداقل در صورتیکه که تعداد .سرمایه گذار می باشد دوتعداد سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز را کسب نموده اند  اقلحد تبصره:

 فراخوان ، مجددا برگزار  می شود.باشد مورد  یک ،امتیاز ارزیابی کیفی 

سرمایه گذارانی که داراي   "ب"ی کیفی را کسب ننموده اند عودت داده می شود و پاکت سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز ارزیاب "ب"پاکت -11-7

مبناي  پروژه بر سرمایه گذارانتخاب  وگشوده عمران  هیات مدیره شرکتتوسط  6-11حداقل امتیاز ارزیابی کیفی می باشند با رعایت تبصره ذیل بند 

تهیه مصوبه هیات مدیره شرکت  در مرحله  صورتجلسه مذکورو  گرددمی درصد پایه ،صورتجلسه و با رعایت  عمرانشرکت سهم الشرکه براي بیشترین 

 .قرار می گیرد  عمران

تهیه وتبصره هاي ذیل این بند  )5پیوست  ( عمرانمتن تیپ مصوبه  هیئت مدیره شرکتهاي  را مطابقمصوبه هیات مدیره  ، عمرانهیات مدیره شرکت  -11-8

قرارداد مشارکت به استناد مصوبه  انعقادپس از دریافت مجوز از مجمع عمومی نسبت به  .جمع عمومی به شرکت مادر ارسال می نمایدجهت اخذ مجوز از مو

و اصالحیه هاي  15/10/97مورخ  97/م/70/1011به شماره  تخصصیداد تیپ مشارکت موضوع مصوبه هیات مدیره شرکت مادررو مطابق قرا مجمع عمومی

 می نماید. اقدامبعدي آن 

 مدارك مورد نیاز منضم به مصوبه هیات مدیره جهت اخذ مجوز از مجمع عمومی به شرح زیر می باشد :: 1تبصره

 .ارزیابی کیفی و انتخاب سرمایه گذارشناسایی ؛آگهی فراخوان -1      

 .تصویر آگهی فراخوان چاپ شده در روزنامه کثیراالنتشار-2

 .اجرایی کارفنی و توان  اسناداستعالم ارزیابی کیفی و-3

با تفکیک هزینه هاي اولیه و هزینه  سرمایه گذارگزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستري با موضوع ارزیابی آورده شرکت عمران و اعالم آورده -4

 پروژه.هزینه هاي دوره ساخت و اعمال نرخ تنزیل در ارزیابی مالی  هاي دوره ساخت

 ناسی توسط کمیته اجرایی سرمایه گذاريصورتجلسه تصویب گزارش کارش-5

 مصوبه هیات مدیره در خصوص انجام فراخوان-6

شرکت کنندگان در فنی  -به انضمام جدول ارزیابی مالی در خصوص ارزیابی کیفی سرمایه گذاران يسرمایه گذار اجراییصورتجلسه کمیته -7

 .فراخوان

 .سهم الشرکه پیشنهاديحاوي پاکت  در خصوص بازگشاییعمران  هیات مدیره شرکتصورتجلسه -8

۷ 
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  .نامه داخلیبا مهر و امضاء مجاز شرکت/ تفاهم پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در فراخوان -9

 .جدول اکسل محاسبه  تفصیلی مالی سهم الشرکه طرفین -10

 رت رنگی)(بصو  مربوطهاراضی پروژه مشارکتی در نقشه تفصیلی شهر جدید  GISو کد  نقشه موقعیت مکانی -11

 .جهت اخذ مجوز از مجمع عمومی مربوطههیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید  مصوبه-12 

 که به تایید اعضاي هیات مدیره شرکت عمران رسیده باشد.)6پیوست (بندي  16تکمیل جدول  -13

 شده باشد.از طریق مذاکره انجام  سرمایه گذارصورتجلسه و یا تفاهم نامه فی مابین درصورتیکه انتخاب -14

مجوز انعقاد قرارداد از سوي مجمع عمومی در صورت   ابالغمدت اعتبار گزارش کارشناسی در خصوص ارزیابی آورده هاي طرفین تا تاریخ  :2تبصره

 خواهد بود.ماه  ماه و در صورت مذاکره سه شش  فراخوان از طریق  سرمایه گذارانتخاب 

 پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی تابع شرایط مندرج در مجوز صادره می باشد .  سرمایه گذاربا  حداکثر زمان مهلت انعقاد قرارداد :3تبصره

  با شیوه مذاکره ::انتخاب سرمایه گذار  12ماده 

به الیل توجیهی می بایست پیش از شروع مذاکرات و انعقاد هرگونه تفاهم نامه با سرمایه گذار نسبت به ارسال موضوع به همراه د عمران هیات مدیره شرکت

پس از اخذ و اخذ تاییدیه شرکت مادر تخصصی در این خصوص الزامی می باشد  اقدام نماید دفتر سرمایه گذاري و برنامه ریزي و بودجه شرکت مادر

قیمت بر پایه  سرمایه گذارآورده شرکت عمران و قیمت کارشناسی طراحی و ساخت و کلیه هزینه هاي متعلقه توسط تاییدیه شرکت مادر تخصصی ،

در موارد صرفا  و تعیین میگردد قدرالسهم طرفین،  (قیمت هاي پایه)هیات کارشناسی هزینه هاي تنزیل شده توسط محاسبه  پس ازارزیابی وکارشناسی روز 

 : می شودمنعقد این دستورالعمل  12ماده طی فرآیند مندرج در  سرمایه گذار قرارداد مشارکت با  ذیل 

طرح و یا پروژه پیشنهادي سرمایه گذار داخلی و یا خارجی با استفاده از فناوري هاي نوین ، رعایت الگوي مصرف مسکن و یا منافع  در مواردي که-1

 اقتصادي باالیی براي شرکت عمران در مقایسه با پروژه هاي مشابه داشته باشد.

 شرکت صالح و صرفه خاص وبا رعایت اجراي پروژه در نایی محرز سرمایه گذاردر مواردي که پروژه منحصر به فرد بوده و به دلیل حسن سابقه و توا -2

و با ارایه گزارش توجیهی بدون برگزاري فراخوان، پروژه به سرمایه گذار به شرط دارابودن امتیاز عمران به تشخیص و تایید هیات مدیره شرکت و عمران

 واگذار می گردد.  85ارزیابی حداقل 

در صورتی که سرمایه وبراي یک پروژه انتشار فراخوان شناسایی سرمایه گذار  یک متقاضی براي سرمایه گذاري پس از دو بار در صورت وجودتبصره:

 و با در نظردر اسناد فراخوان مبناي سهم الشرکه پیشنهادي سرمایه گذار  پروژه از طریق مذاکره و برمی تواند باشد را دارا امتیاز ارزیابی کیفی  اقلگذار حد

به سرمایه گذار واگذار و طی فرایند قانونی عمران  هیات مدیره شرکتو با تایید پایه ارزیابی و محاسبه هیات کارشناسی (قیمت هاي پایه) حداقل گرفتن 

 گردد.

 

۸ 
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 : پایهقدرالسهم  تعیین جهت دادگستري رسمی کارشناسان آورده طرفین توسط نحوه ارزیابی : 13ماده 

    گردد: رعایت مشارکت درصدهاي محاسبه در ذیل موارد مشارکتی قراردادهاي در طرفین هاي الشرکه سهم تعیین رآیندف سازي به منظورهمسان

 طول در شریک توسط که مربوطه ،مبالغهیئت کارشناسان رسمی دادگستري  توسط ساخت هزینه تعیین از پس بایستی شریک آورده تعیین زمان در -الف
 نقشه کلیه تهیه و مقدماتی طراحی شامل پروژه ابتداي در شریک توسط قطعی پرداخت قابل مبالغ(،بجز میگردد هزینه تدریجی تصور به و پروژه زمان مدت
 مسئولیت و ثالث شخص و حوادث بیمه ، کارگران اجباري بیمه ، پرورش و آموزش ،عوارض معماري ، ،سازه برقی ، مکانیکی تاسیسات شامل اجرایی هاي

 براي مرکزي بانک اعالمی نرخ آخرین اساس بر و)  قرارداد قانونی زمان( ساخت دوره زمان نصف مبناي بر.....) و مهندسی نظام نظارت ايه برگه ، مدنی
 هشد تنزیل ساخت هزینه مبلغ که گردد لحاظ ها قدرالسهم محاسبه در و گردیده تنزیل ، کشور عامل بانکهاي به" اي مبادله عقود در تسهیالت سود نرخ"

 در تنزیل نرخ محاسبه ضمنا. کرد نخواهد تغییر پروژه اجراي زمان در تمدید یا تعجیل ، تاخیر با قیمت این و بود خواهد قرارداد در ساخت مقطوع قیمت
 .شود ارایه جزییات با ریز صورت به بایست میهیئت کارشناسان رسمی دادگستري  گزارش

هزینه نظارت عالیه به انضمام  و شده کارشناسی انتفاعی هاي پروژه زمین صرفاً ، انتفاعی غیر و انتفاعی کاربریهاي با محله مراکز به مربوط قراردادهاي در -ب
 و انتفاعی کاربریهاي در شریک آورده محاسبه در الف بند اعمال ضمن همچنین. گردد می لحاظ عمران شرکت آورده در و هزینه صدور پروانه عندالزوم 

 شرکت نهایی آورده و گردد می کسر)انتفاعی زمین هزینه( عمران شرکت آورده از انتفاعی غیر هاي پروژه در شریک آورده شده تنزیل نههزی ، انتفاعی غیر
 لحاظ ها قدرالسهم تعیین در و محاسبه انتفاعی غیر و انتفاعی ساخت در شده تنزیل هاي هزینه معادل شریک نهایی آورده و محاسبه مزبور مبلغ کسر با عمران

 قیمت  ازمجموع انتفاعی اراضی قیمت شودکه تعریف صورتی به بایستی می مشارکتی بصورت محله مراکز ایجاد هاي پروژه در است بدیهی. گردد می
 .باشد بیشتر انتفاعی غیر مستحدثات شده تنزیل ساخت

 اسناد صدور و اعیانی تفکیک و ،گاز برق ، فاضالب آب، انشعابات هاي هزینه  کار، ،پایان  کارگاهی نظارت مشاور هزینه از اعم جنبی هاي هزینه  سایر -ج
 آورده در که پروژه نمودن برداري بهره آماده و ،ساخت الزم مقدمات انجام منظور به اجتناب قابل غیر هاي هزینه وسایر تبلیغات هزینه و ثبتی برگی تک

 در( طرفین قدرالسهم در تغییر بدون و عمران شرکت مدیره هیات تایید و مثبته مدارك و داسنا براساس نباشد، شریک قصور از ناشی و نشده لحاظ طرفین
 سهم درنظرگرفتن بدون که انتفاعی غیر کاربري با قطعات خصوص در. شد خواهد پرداخت الشرکه سهم نسبت به) انتفاعی کاربري با قطعات خصوص

 . باشد می عمران شرکت عهده به مزبور هاي هزینه ، گیرد می ارقر عمران شرکت اختیار در کامل بطور شریک براي الشرکه

به منظور که عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدي و یا غیر نقدي متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به نحو مشاع ، پروژه هاي مرکز محله  -د
محاسبه شده و طبق 13مطابق بند ب ماده ،آورده هاي نقدي یا غیر نقدي طرفین  ت مراکز محال . لذا براي انجام مشارکت مدنیمی باشدقرارداد  از انتفاع

بدون و کار بریهاي غیر انتفاعی   به نسبت سهم آورده بین طرفین تقسیم می شود در کاربري هاي انتفاعی قرارداد مشخصی منافع و دارایی هاي ایجاد شده 
نیز استوار  مشارکت مدنیشرکت عمران با استفاده از این چارچوب حقوقی که بر مبانی  می گردد. تحویل شرکت عمرانسهم الشرکه براي سرمایه گذار ،

مراکز و فضاي سبز در است اقدام به مشارکت با بخش خصوصی در زمینه هاي مختلف اعم از ساخت پروژه هاي تجاري ،مسکونی و اداري و یا خدماتی 
وداراي تمرکز از لحاظ موقعیت  محله مرکز یک به متعلقکاربریهاي مورد استفاده در بسته مشارکتی  می بایست  کلیهمحالت می نماید. در این مدل 

 جغرافیایی باشد .

 :طبقه بندي پروژه هاي مشارکتی:14ماده 
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 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 
 گروه   الفدوبه پایه ) (قیمت  در گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستري سرمایه گذارآورده هزینه هاي  پروژه هاي مشارکتی بر اساس نرخ تنزیل شده

 :می باشدبه شرح زیر تقسیم بندي می شود. مبناي تقسیم بندي  بو

 باشد.ریال   225000000000کمتر از  آورده سرمایه گذار الف:

 باشد. ریال   225000000000از  بیش  آورده سرمایه گذار ب:

 امتیاز می باشد .  65 "ب "و  "الف " هاي هامتیاز ارزیابی کیفی (فنی و مالی) در پروژه هاي گرو اقلحد:1تبصره 

درصد و یا در  70با پیشرفت فیزیکی کمتر از  عمرانسرمایه گذارانی که در زمان ارزیابی کیفی داراي قرارداد مشارکت در حال اجرا با شرکتهاي :2تبصره 

آورده سرمایه مجموع مبالغ  مبنايبر امتیاز ارزیابی کیفی  اقلرش حدمبناي محاسبه و پذی ؛فراخوان هاي قبلی در مرحله اخذ مجوز از مجمع عمومی می باشند

و از مجمع عمومی در حال اخذ مجوز  آورده سرمایه گذار به استناد برگه پیشنهاد سهم الشرکه در پروژه هاي مندرج در قرارداد هاي در حال اجرا و گذار 

 پروژه در حال فراخوان انجام خواهد شد. کارشناسی پایه قیمت آورده سرمایه گذار بر اساس   مبلغ

سرمایه گذارانی که در چند فراخوان به صورت همزمان شرکت می نمایند در صورت برنده شدن در چند فراخوان ، درخواست مجوز از مجمع :3تبصره 

قابل ارسال  گذار به استناد برگه پیشنهاد سهم الشرکهآورده سرمایه ارزیابی کیفی بر اساس مجموع  اقلعمومی به منظور عقد قرارداد منوط به کسب امتیاز حد

قراردادهاي قابل ارسال به مجمع  آورده سرمایه گذار در امتیاز ارزیابی کیفی بر اساس مجموع اقلدر صورت عدم کسب حدبه مجمع عمومی می باشد.

به مجمع جهت اخذ مجوز ارسال عمران  هیات مدیره شرکتبا تشخیص امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند  اقلعمومی صرفا قرارداد یا قراردادهایی که حد

 می شود.

در صورت تمایل به شرکت در پروژه می تواند در فراخوان موضوع مشارکت شرکت نماید. "الف"سرمایه گذار شخص حقیقی صرفا در گروه :4تبصره 

 به تشکیل کنسرسیوم نماید. با شرکت هاي حقوقی اقدام 4ماده  "ي"می بایست مطابق بند  "ب"هاي گروه 

(   رشته هاي چهارگانه اصلی   یا خود داراي پروانه اشتغال پایه یک در یکی از "الف"در گروه  شخص حقیقی شرکت کننده در فراخوان  :5تبصره 

مشارکت مدنی رسمی نموده است رمذکوبرق) قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد و یا با یک نفر شخص حقیقی با شرایط  -مکانیک  -معماري -عمران

 مدیریتی پروژه سرمایه گذاري مربوطه به عهده فرد داراي پروانه اشتغال رسمی قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.-و مسئولیت فنی

ارکتی به عنوان تضمین درصد سهم سرمایه گذار در پروژه مش10به میزان  "الف"با شخص حقیقی در پروژه هاي گروه  در صورت عقد قرارداد:6تبصره 

 در زمان تقسیم سهم ضمانتنامه مذکور آزاد می شود. اخذ وسرمایه گذاراز و یا تضامین ملکی انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی 

یفی باالتر می باشد برنده ، متقاضی سرمایه گذاري که داراي امتیاز ارزیابی ک سرمایه گذاران پیشنهادي سهم الشرکه در صورت برابر بودن درصد :7تبصره 

 فراخوان اعالم می شود.
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 هاپیوست 
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   تاریخ:   

 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 

 )1(پیوست 

 معرفی پروژه فرم 

 
 :برآورد اولیه زیر بناي انواع کاربري ها-2  نام پروژه:-1

 برآورد اولیه مبلغ کل  سرمایه گذاري:-4  مختصات جغرافیایی پروژه:-3

 نیمه تمام):وضعیت پروژه  (جدید / -6  :کاربري هاي پروژه-5

 :در صورت نیمه تمام بودن پروژه درصد پیشرفت فیزیکی-8  اهداف پروژه: -7

 اي، منطقه ایی، ناحیه محلی،(مقیاس عملکرد -9

 :)فراشهري شهري،

 تعداد/  ساختمانی تراکم(ضوابط شهرسازي طرح مصوب  -10 

 : )اشغال سطح/  پارکینگ/  طبقات

 :GISموقعیت زمین و اراضی پیرامون روي نقشه  -12  تصویر زمین (نماي کلی زمین):-11

 مشخصات فنی پروژه:-14  مساحت زمین به تفکیک قطعات و کاربري:-13

 : کمیتهخالصه گزارش پیشنهادي به 
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 )2 پیوست(

 همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده )،انتخاب سرمایه گذار آگهی فراخوانفرم 

 )شماره ......مورخ........

 
  .گذار ذیصالح جهت مشارکت در ساخت پروژه ......... واقع در فاز ...شهر جدید ......نتخاب سرمایها :وعموض -1
  نام و نشانی دستگاه: -2
 نحوه مشارکت: -3
 :متقاضیان سرمایه گذاريشرایط  -4
امتیـاز   اقلحـد شـرایط   ین واجـد  و بازگشـایی پیشـنهادهاي مـالی   گـذاري  ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه از طریق : سرمایه گذارنحوه انتخاب  -5

 ارزیابی کیفی 

)ریال، که برآورد آورده  شرکت عمران شهر جدید ....... معادل  ......... و برآورد میلیون....................( معادل مبلغ برآورد کل سرمایه گذاري: -6
 گذار معادل ..............خواهد بود.آورده سرمایه

 .ماه شمسی.: .....مدت دوره مشارکت -7

 ها و استانداردهاي اجرایی:ها، دستورالعملروش -8
نامه بـتن ایـران)،    (آیین 120عمومی راه )،  نشریه شماره (مشخصات فنی 101عمومی کارهاي ساختمانی)، نشریه شماره  (مشخصات فنی 55نشریه شماره 
(مشخصـات   303عمـومی تأسیسـات برقـی)، نشـریه شـماره      فنـی  (مشخصـات 110عمـومی تأسیسـات)، نشـریه شـماره     (مشخصات فنی 128نشریه شماره 

(مشخصـات   95عمومی مخازن آب زیرزمینی)، نشـریه شـماره   (مشخصات فنی 123عمومی کارهاي خط لوله آب و فاضالب شهري)، نشریه شماره فنی
هـایی کـه بـه    نامـه ها و آیـین اختمان ایران و کلیه بخشنامههاي ایران)، مقررات ملی سنامه جوشکاري ساختمان، (آئین228برداري) نشریه شماره فنی نقشه

 باشند. تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط 
 باشد.دریافت میقابل طریق .................از روز ...... مورخ ........ لغایت روز ...... مورخ ......... از ساعت ...... الی ......از  :فراخواندریافت اسناد مهلت  -9

 تا ساعت ..... روز ...... مورخ .......، به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید ......، تحویل شود. :فراخوان تحویل اسناد اریخ ت -10

صـورت  گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد ندارند، مراتب را بـه اند درخواست میرا دریافت نموده فراخوان گذارانی که اسناد از سرمایه -11
 ، اعالم نمایند. 2به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید .........، به آدرس مندرج در جزء بند تا ساعت ......روز ........ مورخ..........داکثر تا کتبی،ح

نسـبت بـه انجـام     کـاري  روز10طـی مـدت حـداکثر    در تاریخ ..... نسـبت بـه بازگشـایی پاکـات الـف اقـدام و      :"الف"پاکت زمان بازگشایی  -12
گـردد و  را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفـت)، اقـدام مـی    .......گذارانی که حداقل امتیاز کوتاه (سرمایهکیفی  و تهیه لیستارزیابی

 خواهد شد. بازگشاییگیرند، گذاران، که در لیست کوتاه قرار میبراي سرمایهقیمت ) ارائه پیشنهاد  (ب پاکت

 ........ جدید شهر عمران شرکت اجتماعات سالن در......  مورخ....... روز..... ساعت :" ب" پاکت بازگشایی محل و زمان -13
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 )3پیوست (

کیفی و . معیارهاي ارزیابیکار پیشنهاددهندگان و نحوه تعیین امتیاز در هر یک از معیارهاکیفی و توان اجرايمعیارهاي ارزیابی -الف

 باشد.ذیل می 7تا  1و به شرح بندهاي   "1-الف"یک از معیارها، مطابق جدول کار پیشنهاددهندگان و وزن هرتوان اجراي

 کار پیشنهاددهندگان و وزن هریک از معیارهاکیفی و توان اجراي. معیارهاي ارزیابی1-الفجدول 

 وزن معیار معیار ردیف

 30 تجربه (سابقه اجرایی) 1
35 

 5 در کارهاي قبلی هسابقحسن 2

 40 توان مالی 3
50 

 10 تجربه در زمینه تأمین منابع مالی 4

  10 ریزيتوان فنی و برنامه 5

15 
 2,5 توان مدیریتی 6

 2,5 دانش فنی مطالعه و طراحی 7

 100 100 جمع

 می باشد. دستورالعمل 14ماده  1مطابق تبصره حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت ارایه پیشنهاد تبصره: 

 ابقه اجرایی).ارزیابی تجربه (س-1

اجرا، در رشته و زمینه پروژه در شده و یا در دستارزیابی تجربه (سابقه اجرایی) پیشنهادهندگان بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهاي مشابه انجام

کار تا ، یا هزینه اجراي  سرمایه گذار ه تنزیل شدهآوردبرابرکار تا یکشود که هزینه اجرايشود. حداکثر امتیاز درصورتی احراز میسال گذشته، انجام می 5

باشد، یا در ، توسط پیشنهادهنده اجرا شدهآورده تنزیل شده سرمایه گذار   برابر و بیشتر ازکار تا سهو یا هزینه اجرايآورده تنزیل شده سرمایه گذار   برابردو

یابد.مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارسال شود شامل لیست قراردادهاي انجام شده و در اهش میتناسب کاجرا باشد. براي مقادیر کمتر، امتیاز تجربه بهدست

تاریخ تحویل کار و یا –تاریخ شروع –مبلغ قرارداد –مدت قرارداد -مکان پروژه -موضوع قرارداد_سال اخیر با درج اطالعات نام پروژه  5دست اجرا در 

ارایه تصویر موافقتنامه پیمانکاري و مفاصا حساب تامین اجتماعی یا اعالم مذکور هايضمنا براي پروژه  .می باشدسال گذشته  5درصد پیشرفت فیزیکی در 

انبوه سازي یا مشارکت انجام شده باید مستند به و یا پروژه هاي درصد پیشرفت فیزیکی پروژه و اسناد ارزیابی کارفرماي قبلی الزامی است .همچنین پروژه 

 باشدپایان کار یا نی و پروانه ساختما
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 چگونگی تعیین و احراز امتیازهاي ارزیابی تجربه (سابقه اجرایی). 2-الفجدول 

الزحمه حق شرح ردیف

 (هزارریال)

امتیاز  امتیاز هرقرارداد تعداد

 شدهکسب

آورده تنزیل شده برابر کار تا یککار با هزینه اجرايقرارداد اجراي 1

 سرمایه گذار  

 1 10  

آورده تنزیل شده سرمایه برابر کار تا دوکار با هزینه اجرايقرارداد اجراي 2

 گذار  

 1 20  

آورده تنزیل برابر و بیشتر از کار تا سهکار با هزینه اجرايقرارداد اجراي 3

 شده سرمایه گذار  

 1 25  

و در کار هاي انبوه سازي بر اساس آورده سرمایه گذار در قرارداد مشارکت  قرارداد اجراي کار در کارهاي پیمانکاري بر اساس مبلغ قرارداد:1تبصره 

 تعیین می گردد.

 مالك امتیاز دهی قرار می گیرد. مجموع مبلغ قرارداد پروژه ها ،در صورت وجود چند کار :2تبصره 

 یا مشارکت نامه رسمی الزامی است . براي اشخاص حقیقی ارایه هر نوع مستند قانونی از جمله سابقه کار با بخش دولتی و:3تبصره 

 سابقه در کارهاي قبلی.ارزیابی حسن-2

هاي کارفرمائی، موضوع، مبلغ قرارداد، نام و سال گذشته شامل نشانی، مقام مطلع در دستگاه 5سابقه در کارهاي قبلی ارائه اطالعات حداکثر براي تعیین حسن

بندي کار (مصالح و عملکرد)، کفایت کادر فنی و رعایت زمانارزیابی کارفرمایان قبلی نسبت به کیفیت است. امتیازنشانی دستگاه نظارت مربوطه ضروري

شود. میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهاي قبلی در پنج سال گذشته مالك تعیین امتیاز اجرا تعیین میموقع کار) و رعایت ایمنی در حینپروژه (اتمام به

و   3-الفبایست امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی خود، براي هر یک از کارهاي قبلی در پنج سال گذشته را در قالب جدول می ایه گذاران سرمیادشده است. 

 به دبیرخانه شرکت عمران تسلیم نمایند. ،کیفیصورت جداگانه دریافت و ضمیمه اسناد استعالم ارزیابیذیل، به 4-الف

 کارفرمایان/کارهاي قبلی پیشنهاددهندگان. اطالعات کلی 3-الفجدول 

 موضوع پروژه: 

 نام و نشانی کامل دستگاه کارفرما، تلفن و نمابر: 

 .......................مقام مطلع در دستگاه کارفرما: .............................................. تلفن: ...........................................

.................. تاریخ تحویل: غ قرارداد: ........................................... مدت قرارداد: ............................... تاریخ شروع: .............مبل

 شده: ضعیت و تعدیل پرداختو..............................................................                       کل مبلغ صورت

 نام و نشانی کامل دستگاه نظارت، تلفن و نمابر: 
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 سابقه توسط کارفرمایان قبلی پیشنهاددهندگان. چگونگی تعیین و احراز امتیازهاي حسن4-الفجدول 

 مالحظات امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی حداکثر امتیاز معیار ردیف

   30 د)کفایت کار (مصالح و عملکر 1

   20 کفایت کادر فنی 2

   30 موقع کار)بندي پروژه (اتمام بهرعایت زمان 3

   20 اجرارعایت ایمنی در حین 4

   100 جمع امتیاز

سابقه حسن) به متقاضی سرمایه گذاري اختصاص یافته و در غیر این صورت امتیاز 5امتیاز ( 4-الفدر صورت کسب امتیاز کامل از جدول شماره تبصره : 

 در کارهاي قبلی به تناسب تغییر خواهد نمود.

 ارزیابی توان مالی.-3

 به صورت زیر تعیین می گردد: 1-جدول الف  3مندرج در ردیف  ارزیابی توان مالی درصد امتیاز سی -الف

 ورد ارزش کل پروژه (مورد مشارکت) باشد.درصد) برآ(پنجاه %50گذار معادل هاي بانکی سرمایهسال گذشته در حساب یا حساب 5گردش مالی -3-1

 باشد.آورده سرمایه گذار  مبلغ تنزیل شده درصد) (پنجاه %50گذار معادل هاي بانکی سرمایهسال گذشته در حساب یا حساب 2گردش مالی -3-2

فوق الذکر  2-3و  1-3مندرج در بندهاي گردش مالی ا میزان مالی منوط به ارایه اسناد مثبته از سوي بانک ها یا موسسات اعتباري معتبر تتأیید اعتبار و گردش

 خواهدبود.

خصوص مبالغ گردش حساب پایین تر از موارد مندرج در درامتیاز ) 12(حداکثر باشد. مبناي محاسبه میفوق شده از هر کدام از بندهاي کسب امتیازباالترین 

  بندهاي فوق امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد.

نامه مورد تایید بانک (مندرج در سربرگ بانک مربوطه و ممهور به مهر شعبه صادر کننده نامه )مبنی بر اعالم گردش مالی مربوط به حساب  :1تبصره

شامل شماره حساب ،نام صاحب حساب ،گردش بدهکار و بستانکارو متوسط موجودي از تاریخ عمران (هاي )شرکت و اعضاي هیات مدیره شرکت 

کلیه اوراق بایستی  ......لغایت .............. به همراه صفحات اول و آخر پرینت حساب این بازه زمانی تهیه و در این قسمت به اسناد فراخوان ضمیمه گردد.....

ی باشد که به عنوان یک ممهور به مهر شعبه صادر کننده باشد. ضمنا مبناي محاسبه گردش مالی مجموع مبلغ بستانکار در گزارش ارایه شده توسط بانک م

 عنصر تاثیر گذار در تعیین صالحیت سرمایه گذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

می  تعیینمیشود توسط سرمایه گذار ارایه که زیر ي بر اساس یکی از روش ها  1-جدول الف  3مندرج در ردیف درصد امتیاز ارزیابی توان مالی هفتاد -ب

 .گردد

که از سوي بانک ها و از برآورد ارزش کل پروژه (مورد مشارکت)گذار سهم سرمایهمبلغ تنزیل شده  درصد 25 به میزان "مالی گواهی تمکن"ارایه -3-3

 موسسات مالی معتبر صادر گردیده و حداقل دوماه تقویمی اعتبار داشته باشد.

زش کل پروژه (مورد ار  گذار از برآوردسهم سرمایهبلغ تنزیل شده م درصد 25توثیق اسناد ملکی به نرخ کارشناسی روز نزد شرکت عمران به میزان -3-4
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 است که در آگهی فراخوان منتشر شده مشارکت)

که در  گذار از برآورد ارزش کل پروژه (مورد مشارکت)سهم سرمایهمبلغ تنزیل شده  درصد 25به میزان  "حسن توانایی مالی"ضمانت نامه بانکی -3-5

 که از سوي بانک و موسسات مالی معتبر صادر گردیده و حداقل دو ماه تقویمی اعتبار داشته باشد. آگهی فراخوان منتشر شده

این  بخش   امتیاز ارزیابی توان مالی فوق الذکر  5-3و4-3، 3-3بندهاي به میزان درج شده در هریک از مستندات در صورت عدم تامین و ارایه  :2تبصره

  .کاهش می یابدبه تناسب 

اسناد و گواهی هاي ارایه شده و توثیقات پس از انتخاب سرمایه گذار وحداکثر یک ماه پس از بازگشایی اسناد فراخوان به شرکت کنندگان :3تبصره 

 بازگردانده خواهد شد.

 ارزیابی تجربه تأمین منابع مالی. -4

 شود.رح زیر انجام میبه ش5-گذاران  براساس معیارهاي جدول الفارزیابی تجربه تأمین منابع مالی سرمایه

 

 ریزي.ارزیابی توان فنی و برنامه-5

 شود.به شرح زیر انجام می6-الفجدول  گذاران  براساس معیارهايریزي سرمایهارزیابی توان فنی و برنامه

 

 ریزيچگونگی تعیین و احراز امتیازهاي ارزیابی توان فنی و برنامه6-الفجدول 

 

 حد اکثر امتیاز معیار ردیف

 10 امتیاز 2پیمانکاري صالحیت هر رتبه  1

 10 امتیاز 2,5هر رتبه انبوه سازي معادل  2

 10 حد اکثر امتیاز

 ارزیابی تجربه تأمین منابع مالی 5-الفجدول 

 شدهامتیاز کسب امتیاز کل امتیاز هر قرارداد تعداد شرح معیار ردیف

1 
عهده هایی که تأمین منابع مالی هم به تجربه حضور در قراردادپروژه

 قرارداد). 2پیشنهاددهنده بوده (حداکثر 
 5 10  

2 

کنندگان مالی همکار وي که یشنهاددهنده و یا تأمینتجربه حضور پ

ها گذاري پروژهباشد، در سرمایهمعرفی آنها در پیشنهاد الزامی می

 گذاري که انجام شده است).سرمایه 2(حداکثر 

 5 10  
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 دیریتی.ارزیابی توان م-6

 چگونگی تعیین و احراز امتیازهاي ارزیابی توان مدیریتی 7-الفجدول 

 امتیاز  تعداد معیار شرح ردیف
امتیاز 

 کل 

امتیاز 

 شدهکسب

  30 15  قرارداد. 2سال گذشته،حداکثر  5شده در انجام EPCقراردادهاي  1

2 
موقع و کیفیت اجراي کار  م بهبه لحاظ انجا EPCارزیابی کارفرما از نحوه اجراي قراردادهاي 

 سال گذشته.  5قرارداد در  2حداکثر 
 15 30  

3 
 5مدیره و مدیران پروژه (حداکثر هاي مدیریتی اعضاء هیأتمدارك مربوط به تحصیالت و دوره

 نفر)

 
4 20 

 

  20 هادهی پروژهسازي و گزارشروش مدیریت اطالعات، نظام مستند 4

  100 جمع امتیاز

) به متقاضی سرمایه گذاري اختصاص یافته و در غیر این صورت امتیاز توان 2,5امتیاز ( 7-الفدر صورت کسب امتیاز کامل از جدول شماره ه :تبصر

 مدیریتی به تناسب تغییر خواهد نمود.

 فنی مطالعه و طراحیارزیابی دانش-7

 ذیل ارایه شده است.8-الفساختار سازمانی در جدول  معیارهاي امتیازدهی براي ساختار سازمانی. معیارهاي مربوط به-7-1

 چگونگی تعیین و احراز امتیاز معیارهاي ساختار سازمانی 8-الفجدول 

 شدهامتیاز کسب امتیاز شرح ردیف

سازمان و کفایت کارکنان اصلی و چارت کامل بودن  1

 ثابت

20  

  20 ریزي و کنترل پروژهنظام برنامه 2

  15 مین کیفیتنظام کنترل و تض 3

  15 دهینظام مستندسازي و روش گزارش 4

آوري اطالعات در سطح ها و ابزار فناستفاده از نظام 5

 سازمانی شرکت

15  

  15 ها و جوامع علمی و تخصصیعضویت در انجمن 6

  100 جمع
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ایه گذاري اختصاص یافته و در غیر این صورت امتیاز ارزیابی ) به متقاضی سرم2,5امتیاز ( 8-الفدر صورت کسب امتیاز کامل از جدول شماره تبصره :

 فنی مطالعه و طراحی به تناسب تغییر خواهد نمود.دانش

 مدارك موردنیاز براي احراز امتیاز ساختار سازمانی.
(شامل نام و نام خانوادگی،  نمودار سازمانی مشاور همکار یا بخش طراحی و مهندسی پیشنهاددهنده و لیست مشخصات کامل کارکنان اصلی و ثابت .1

مدارك تحصیلی، رشته تحصیلی، تاریخ اخذ مدرك تحصیلی، سوابق کاري کارکنان، تاریخ ورود به شرکت، عنوان (سمت) شغلی، میزان آشنایی با 

 زبان انگلیسی و رایانه. 

 . پروژه ریزي و کنترلمدارك و مستندات مربوط به نظام برنامه .2

 دهی. ه مستندسازي و روش گزارشمدارك و مستندات مربوط ب .3

 مدارك و مستندات مربوط به کنترل و تضمین کیفیت.  .4

 .ی شرکتآوري اطالعات در سطح سازمانها و ابزار فنارائه گزارش در زمینه نحوه استفاده از نظام .5

(عضویت در هر انجمن و یا جامعه علمی و  فراخوانها و جوامع علمی و تخصصی مرتبط با موضوع مدارك مربوط به عضویت پیشنهاددهنده در انجمن .6

 انجمن یا جامعه علمی و تخصصی مرتبط مالك عمل خواهد بود). 3امتیاز بوده و حداکثر تعداد  5داراي فراخوان تخصصی مرتبط با موضوع 

 

 

  سرمایه گذارانتهیه و ارسال اسناد و مدارك الزم براي ارزیابی کیفی و توان اجراي کار  نحوه -ب

کیفی و توان اجراي کار خود را به شرح زیر تهیه و پس از مهر و امضاء کلیه صفحات با مهر و امضاء مجاز بایست اسناد و مدارك ارزیابیمی گذاران هسرمای

ا قید اسناد و ، آدرس، تلفن و همچنین موضوع فراخوان بر روي آن درج شده باشد را بسرمایه گذارنامه داخلی، در پاکت دربسته که نام شرکت/ تفاهم

، تحویل و رسید )2(پیوست فرم فراخوان  این دستورالعمل 2به آدرس مندرج در بند عمران به دبیرخانه شرکت  مدارك ارزیابی کیفی و توان اجراي کار 

 دریافت دارند.

 شرکت عمران .اصل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و توان اجراي کار دریافتی از -1

به انضمام تصویر  ذیل)1-ب(جدول  سرمایه گذار (کنسرسیوم )نامه داخلیصات ثبتی حاوي اطالعات ثبتی شرکت/ تفاهمشده مشخجدول تکمیل-2

 اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین تغییرات و آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوط انتخاب مدیران.
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 مشخصات ثبتی پیشنهاددهنده 1-بجدول 

  ردیف

 ه داخلینامنام شرکت/ تفاهم 1

 نامه داخلینوع شرکت/ تفاهم 2

 سال تأسیس -1 3

 آخرین سرمایه ثبت شده -2 4

 اسامی سهامداران و ترکیب سهام شرکت -3 5

 مدیره، از نظر تحصیالت و سابقه کاريهیأت اعضايمعرفی مدیرعامل و -4 6

 نامه داخلی (در صورت وجود)نامه تفاهممعرفی -5 7

 نامه داخلی (در صورت وجود)فاهممیزان و نوع تعهدات هر عضو در ت -6 8

 (کنسرسیوم)نامه داخلیمعرفی صاحبان امضاي مجاز در شرکت/ تفاهم -7 9

 
نامه داخلی ضمیمه نمایند. همچنین مدارك بایست مدارك موضوع این بند را براي کلیه اعضاء تفاهمنامه داخلی میدر قالب تفاهم سرمایه گذاران: تبصره

 بایست ضمیمه گردد.پیشنهاددهنده نیز می ثبتی همکاران زیرمجموعه

هاي کشور و سایر گواهینامهوبودجهبرنامهسازمان صادره از سرمایه گذاراننامه داخلی صالحیت شرکت/ تفاهمهاي تشخیصگواهینامه برابر اصل تصویر -1

 )www. https://sajar.mporg.irمرتبط (قابل استعالم در سایت 

 شراکت نامه رسمی و ثبتی در موارد تشکیل کنسرسیومیک نسخه تصویر برابر اصل  -2

کنندگان معتبر مالی و یا تعهد پیشنهاددهنده براي تأمین منابع مالی تا سقف برآورد هاي اولیه مربوط به تأمین منابع مالی از طریق تأمینمدارك و توافقنامه -3

 ستندات مربوط به منابع مالی مربوطه.ها و مانضمام گواهی، بهسرمایه گذاراولیه پروژه، راسًا توسط خود 

هاي ناشی از مقررات، تکمیل شده توسط شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی، فرم تعهدنامه در مورد پذیرش مسئؤلیتفرم عدم -4

 .سرمایه گذار نامه داخلی ، با مهر و امضاءشرکت و یا اعضا تفاهم

بینی شده است با مشخص نمودن جایگاه هر کدام از اعضاي پیش مشارکت داخلی که براي انجام کارهاي موضوع نامه نمودار سازمانی شرکت/ تفاهم -5

 نامه داخلی. تفاهم

کارگاه و کارشناسان اجراي عملیات) با تصویر مدیره و کارکنان کلیدي (مدیران پروژه، سرپرسترزومه تحصیالت و سوابق کاري اعضاي هیأت -6

 قبیل مدارك تحصیلی، سوابق کاري و.... مستندات مربوطه از

 پروژهریزي و کنترلتصویر مدارك مربوط به نظام برنامه -7
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 -تاریخ شروع -مبلغ قرارداد -مدت قرارداد -موضوع قرارداد -سال اخیر با درج اطالعات نام پروژه 5اجرا در شده و در دستفهرست قراردادهاي انجام -8

اجتماعی مربوطه و همچنین اصل هاي تأمینها و مفاصاحسابسال گذشته، همراه با تصویر موافقتنامه 5فیزیکی در  تاریخ تحویل کار و یا درصد پیشرفت

طور جداگانه براي هر قرارداد توسط دستگاه کارفرماي مربوطه مهر و امضاء شده سابقه در کارهاي قبلی، که بهشده ارزیابی حسنهاي تکمیلجدول

 باشد.

  .سال گذشته 5هاي مالیاتی تصویر اظهارنامه -9

 شده. هاي کارکرد و تعدیل دریافتوضعیتسال گذشته مستند به مبالغ صورت 5گزارش درآمد ناخالص  -10

 ها یا موسسات اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع فراخوان. اصل تأیید اعتبار از سوي بانک -11

این  "3ب پیوست "بند  11تا  1مهندسی و...، ارایه مدارك مندرج در جزء نامه داخلی براي طراحی، خدماتدر صورت داشتن همکار یا تفاهم -12

 نامه داخلی الزامی است.مورد، براي کلیه اعضاي تفاهمدستورالعمل، حسب

 هاي مدیریتی پیشنهاددهنده.مدارك مربوط به طی دوره -13

 دهی پروژه ها توسط پیشنهاددهنده. ارائه مدارك و اطالعات مربوط به روش مدیریت اطالعات، نظام مستندسازي و گزارش -14

 است.عهده پیشنهاددهنده بودههایی که تأمین منابع مالی مربوطه بهمدارك و اطالعات مربوط به قراردادهاي پروژه -15

 ها. کننده مالی همکار وي در پروژهگذاري پیشنهاددهنده و یا تأمینمدارك و مستندات مربوط به سرمایه -16

 با مهر و امضاي مجاز در ذیل تمامی صفحات تکمیل و ارایه شود . دارك فوق الذکرو مکلیه اسناد تبصره :
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   تاریخ:   

 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 

 ) 4(پیوست 

 پیشنهادي الشرکه سهم فرم

 ...........موضوع فراخوان مشارکت در ساخت........ /شخص حقیقیفرم پیشنهاد قدرالسهم شرکت

 ................................................................... .................... اینجانب (مشخصات و سمت صاحبان امضا)

اسه ..........................  و شن/کد ملی................................................................................. به شماره ثبت  / شخص حقیقیبه عنوان نماینده و صاحبان امضاي مجاز شرکت

 ....................................................................................................... ملی  .............................  به نشانی ................................... ............................................

ها در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در فراخوان، شرایط فراخوان و به طور کلی تمامی و آگاهی کامل و پذیرش تعهدات و مسئولیتضمن مطالعه دقیق اسناد 
صد مشارکت نمایم درمدارك و اسناد کامل فراخوان پروژه پس از بازدید کامل از محل با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود موضوع فراخوان، اعالم می

 مطابق جدول ذیل خواهد بود:/ شخص حقیقی پیشنهادي این شرکت 

 درصد مبلغ به ریال شرح

 براي شرکت عمران  پایهقدرالسهم 
  :عدد

  :حروف

 براي شرکت عمران..... پیشنهاديقدرالسهم 
  عدد:

  حروف:

سرمایه براي  پیشنهاديقدرالسهم 
 (شرکت/خانم/آقا....)گذار

  عدد:

  ف:حرو

خط خوردگی هر نوع و حروف قید گردد، در صورت داشتن عدد توضیح مهم: درصد پیشنهادي براي شرکت عمران باید مساوي و یا بیشتر از قدرالسهم پایه باشد و به 
 باطل بوده و در صورت مغایرت مبلغ به عدد و حروف، مبلغ قید شده به حروف مد نظر قرار خواهد گرفت.
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   تاریخ:   

 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 

 ) 5(پیوست  

 جهت اخذ مجوز از مجمع عمومی عمرانهاي تن تیپ مصوبه  هیئت مدیره شرکتم

 

 ---شهر جدید  ---واقع در فاز  ----در خصوص بازگشایی اسناد به شماره      مورخ        موضوع انتخاب سرمایه گذار در ساخت هیات مدیره با عنایت به صورتجلسه 

مترمربع و...... ، هیئت مدیره در  ---ه/....) قطعه زمین با کاربري(تجاري/مسکونی/آموزشی /......)  به مساحت به ترتیب  در قالب پروژه /بسته مشارکتی شامل(یک /دو/س

به عنوان سرمایه گذار (برنده فراخوان شماره      ----جهت صرفه و صالح شرکت با انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت بسته مشارکتی فوق با شرکت/شخص حقیقی  

ریال  ---درصد با آورده معادل  --- سرمایه گذاررخ       ) مطابق اسناد و مدارك پیوست و شرایط قید شده در جدول شانزده بندي موافقت نمود. میزان مشارکت مو

 می باشد.   ----ریال (مبلغ به حروف) شامل  ---درصد با آورده معادل  ---و میزان مشارکت شرکت/شخص حقیقی   ----(مبلغ به حروف) شامل 

 مجمع عمومی نافذ خواهد بود. تصویباین مصوبه پس از 
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 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 

 )6(پیوست 

 بندي 16 جدول

 

  عنوان پروژه 1

  نقشه موقعیت زمین در طرح تفصیلی 2

  شماره قطعه زمین یا پالك ثبتی 3

  مساحت زمین (متر مربع) 4

  کاربري زمین 5

  تراکم ساختمانی (درصد) 6

  غال(درصد)سطح اش 7

  مساحت زیر بناي پروژه (متر مربع) 8

9 

 

  مبلغ کارشناسی/پیشنهادي  زمین (ریال) مبلغ آورده شرکت عمران(ریال)

  مبلغ پروانه ساختمانی(ریال) 

  مبلغ نظارت عالیه(ریال)

در خصوص هزینه اجراي  سرمایه گذارمبلغ پیشنهادي  (ریال) سرمایه گذارمبلغ آورده  10
 لیات ساختمانی (ریال)عم

 

در خصوص هزینه اجراي  سرمایه گذارمبلغ پیشنهادي 
 عملیات محوطه سازي(ریال)

 

در خصوص هزینه اجراي  سرمایه گذارمبلغ پیشنهادي  
 عملیات آماده سازي(ریال)

 

درخصوص هزینه هاي  سرمایه گذارمبلغ پیشنهادي 
 متفرقه 
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 ��م �و�وعات ���و� � ج��ه �یات �د�ه
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 در شهرهاي جدید مشارکت مدنیدستورالعمل موضوع: 

 
  ریال) حجم کل سرمایه گذاري (میلیون 11

  قدرالسهم شرکت عمران (درصد) 12

  (درصد) سرمایه گذارقدرالسهم  13

  (حقوقی و یا حقیقی) سرمایه گذارنام  14

  مدت دوره مشارکت (ماه) 15

   سرمایه گذارجمع امتیاز کسب شده ارزیابی کیفی  16
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