
 خرداد 15گزارش شناخت طرح گردشگری سد 

 

طرح شاهد با رویکرد گردشگری و ایجاد ساز و کار اجرایی طرح های گردشگری پیرامون منابع آب و "پروژه 

در راستای برنامه های وزارت نیرو به منظور بهره برداری از قابلیت های منابع و  "خرداد  15تاسیسات آبی سد 

قابلیت ها و مزیت های سد و تاسیسات  خرداد برای توسعه فعالیت های گردشگری بر پایه 15تاسیسات آبی سد 

آن و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و ارتباطی، ساختارهای زیربنایی و جاذبه های گردشگری 

 پیرامون آن انجام شده است. 

الیت خرداد، امکان سنجی توسعه فع 15بر پایه مطالعات و بررسی های انجام شده و شرایط موجود محدوده سد 

صورت گرفته که یکی از این پهنه ها در پایین دست سد )پهنه  چهار پهنه مجزا و مستقلهای گردشگری در 

( و سه پهنه دیگر در باالدست سد جای گرفته اند. مشخصات کالبدی هر یک از این پهنه ها و کارکرد و 1شماره 

 ت.  پروژه های گردشگری طراحی شده برای آن ها به شرح جدول پیوست اس

( که از تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، و مخابرات برخوردار است، به سبب جایگیری در کنار 1پهنه شماره )

اصفهان از موقعیت ارتباطی ممتازی برخوردار است. در این پهنه امکان بهره برداری  -بزرگراه ترانزیت سلفچگان

گردشگری فراهم ساخته و وجود جنگل دست کاشت و را برای کاربری های  ی موجودساختمان ها  بخشی از از 

  ب وجود دارد.باغ انار و فضای سبز مناس

تا ورودی  یگاز تغذیه می شود. ولی گاز سراسر مخزندر محوطه پهنه شماره یک تاسیسات زیربنایی گاز وجود دارد و با توضیح: 

 سد انجام شده است.

خرداد برای فعالیت های ورزشی  15نزدیکی به دریاچه سد ( به سبب گستردگی و همواری آن و 2پهنه شماره )

 با سازه های سبک در نظر گرفته شده است.

(  با برخورداری از چاه آب و پهنه مناسب آن برای فعالیت های کشاورزی و اجرای پروژه گلخانه 3پهنه شماره )

 صنعتی در نظر گرفته شده است.

مگاواتی و بهره برداری از روزهای آفتابی  10مجموع با ظرفیت  ( برای اجرای مزرعه خورشیدی4پهنه شماره )

 پیشنهاد شده است.   ،فراوان منطقه با خرید تضمینی

 

 



 

 

 خرداد 15پیرامون سد  پیشنهادی  دول مشخصات طرحج

 موقعیت پهنه ها
بری کار مساحت

  پیشنهادی
 پروژه ها

 )هکتار(

 70 پایین دست سد 1پهنه شماره  1
 -گردشگری

 کشاورزی

کمپ ترانزیت، خورگشت، باغ ایرانی، باغ انار، اقامتگاه 

گردشگری، تاالر پذیرایی و رستوران، پارک بازی 

 و ... کودکان

 ورزشی 150 باالدست سد 2پهنه شماره  2
و موتورسواری، زمین تیراندازی،  یرانپیست اتومبیل

 زمین های ورزشی روباز

 گلخانه ای پرورش محصوالت  کشاورزی 40 سدباالدست  3پهنه شماره  3

 بهره برداری از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی پاک صنعتی  40 باالدست سد 4پهنه شماره  4

 

 



 خرداد 15نقشه پهنه بندی طرح توسعه گردشگری پیرامون سد 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 (RFQ)ارزیابی کیفی  فرم های همسان
 )اشخاص حقوقی(

 "خرداد 15پیرامون سد طرح گردشگری "

 

  



 

 مزایده ارزیابی کیفی اسناد
 

 مشخصات کلی : -1

 خرداد15عنوان مزایده: طرح گردشگری پیرامون سد 

 نام سرمایه پذیر : شرکت سهامی آب منطقه ای قم

 (BOLT) انتقال و اجاره ،یبردار بهره ساخت، یقراردادهانوع قرارداد: 

 سال  20حداکثرمدت قرارداد: 

 :پاکات ییبازگشا و یابیارز اسناد لیتحو افت،یدر -2

با مراجعه سایت شرکت آب منطقه ای قم به آدرس  25/6/1400تا تاریخ متقاضیان می توانند  -2-1

www.qmrw.ir    و یا پایگاه مناقصات کشورhttps://iets.mporg.ir/  نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی

 اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پاکات ارزیابی کیفی را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای قم به آدرس قم خیابان دورشهر کوچه شماره   17/7/1400

 و رسید دریافت نمایند.یک تحویل 

در محل سالن جلسات این شرکت  18/7/1400( صبح روز یکشنبه مورخ 10پاکت ها در ساعت )

 گشایش می یابد. 

 جداول و یابیارز یارهایمعاسناد مزایده، : شامل کیفی یابیارز اسناد یحاو یارسال پاکات -2-2

 .باشد یم گذار هیسرما توسط آن شده لیتکم

 

 نیاز:مدارک مورد 

 تصویر برابر اصل آگهی تاسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات رسمی شرکت و تصویر اساسنامه -1-1

 کپی برابر اصل و توضیحات شناسنامه، کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره -2-1

مدارک و مستندات مربوط به سوابق اجرایی شرکت ویا اعضای هیئت مدیره از قبیل مجوزهای فعالیت و  -3-1

 سرمایه گذاری انجام شدهحجم 

http://www.qmrw.ir/
https://iets.mporg.ir/
https://iets.mporg.ir/
https://iets.mporg.ir/


 آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره -4-1

 معرفی گروه همکاری شامل) مشاور، پیمانکار، تأمین کنندگان( -5-1

 کار یاجرا تیظرف و توان فرم ارائه -6-1

  



 

 مشخصات متقاضی سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری: شرکتمشخصات متقاضی  -1

نام و عنوان 

 شرکت/سازمان
 سال ثبت محل ثبت شماره ثبت زمینه فعالیت نوع شرکت

سرمایه ثبتی 

 )ریال(

 

سهامی 

عام/سهامی 

 خاص/تعاونی

     

 نشانی:

 پست الکترونیکی:   تلفن و نمابر:

 

 مشخصات سهامداران عمده، میزان و نوع سهام آنها: -2

 نوع سهام )عادی یا ممتاز( تعداد سهام نام و نام خانوادگی/نام شرکت ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 



 مشخصات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره: -3

 سمت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهدآور شرکت: -4

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

 



 کیفی مناقصه گرانمعیارهای ارزیابی 

 

 معیارهای ارزیابی توان اجرایی -1جدول

ف
دی

ر
 

 معیار ارزیابی

 امتیاز هر معیار

 ازیامت

 کسب شده
 کل ازیامت

 30  سوابق اجرایی (تجربه ) 1

 10   یقبل حسن سابقه در کارهای 2

 40  توان مالی 3

 20  های همکارکفایت افراد کلیدی و یا گروه 4

 100  (حداکثر) جمع

  است. 60 کل، توضیحات: حداقل امتیاز قابل قبول

 الزامیست.  3امتیاز ردیف شماره  %60حداقل  

 سوابق کاری )اجرایی( -الف -1فرم شماره 

 مبلغ پیمان تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام کارفرما شرح موضوعات پیمان ردیف
1      

2      

3      

4      

 سوابق الزامی است.توضیح مهم : ارائه تصویر 
 گیرد.ها نیز انجام شده باشد امتیاز مربوطه تعلق میدر جدول فوق چنانچه  پروژه با مبلغ قابل مقایسه در سایر کشور



 سوابق کار مشارکتی -ب -1فرم شماره 

 )سوابق سرمایه گذاری مرتبط با گردشگری(

 ردیف
نام پروژه/ 

 طرح

زمینه 

 فعالیت
 سال اجرا محل اجرا

درصد 

 مشارکت

حجم 

 ریالی

وضعیت 

 فعلی
1        

2        

3        

4        

5        

 گیرد.ها نیز انجام شده باشد امتیاز مربوطه تعلق میدر جدول فوق چنانچه  پروژه با مبلغ قابل مقایسه در سایر کشور

 

 .سرمایه پذیران می باشدشامل ارایه گواهی چگونگی انجام کار)حسن انجام کار( از  -2فرم شماره 

 



  اشخاص حقوقی -مشخصات مالی -3فرم شماره

 شرح
 مبلغ

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
سال  5مالیات متوسط ساالنه در 

 گذشته
     

بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی 

 سال گذشته 5الحساب در 
     

درآمد ناخالص ساالنه، مستند به 

وضعیتهای قطعی و موقت در صورت 

 سال گذشته 5
     

کلیه دارائیهای ثابت مستند به اظهار 

نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا 

 سال گذشته 5دفاتر قانونی در 
     

تایید اعتبار از سوی بانک یا 

موسسات مالی و اعتباری معتبر تا 

سال  5سقف مبلغ موضوع مناقصه در 

 گذشته

     

      جمع

 * مستندات مربوط به اثبات توان مالی برای یک ردیف از جدول فوق کافی است.

 جدول اختیاری می باشد.بیش از یک ردیف از **تکمیل 

 

 مهر و امضاء معتبر شرکت 

  



 گروه های همکار ی ودیکل مشخصات افراد -4فرم شماره 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 -مالحظات سوابق اجرایی

 نوع کار مدت کدملی

1      

2      

3      

4      

5      

 

 مضاعف می باشند بایستی اعالم گردد. بعیتدارای تا همکار و هیئت مدیره  در صورتی که اشخاص *

 


