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 دستورالعمل نحوه  تکمیل اسناد ارزیابی مناقصه 
ت مطالعه نموده و مطابق شرايط و اين دستورالعمل را به دق ،یکيف یشود قبل از تکميل اسناد ارزياب یگران محترم درخواست ماز مناقصه

 توضيحات ذکر شده در آن، اسناد ارزيابی کيفی را تکميل نمايند:

نامه داخلی شرکت صنعت فوالد شادگان کليه متقاضيان شرکت در ارزيابی کيفی می بايست پس از مراجعه به سامانه تامين( بر اساس آيين1

و انجام ثبت نام اوليه و دريافت نام کاربری و رمز  http://pim.ssico.ir به نشانی کنندگان کاال و خدمات شرکت صنعت فوالد شادگان

مدارک  CDو صرفاً  ندينماعبور نسبت به تکميل اطالعات مندرج در سامانه و بارگذاری کليه مدارک و مستندات ضميمه اسناد حاضر اقدام 

مشخص  سصفحات آن مهر و امضا شده باشد را به آدر یشده و تمام ليراه دستورالعمل حاضر که جداول آن تکمشده( بهم یبند)کالسه

توضيحاً، در صورت عدم امکان دسترسی به سامانه فوق الذکر، مراحل ديگر انجام شود و به محض در دسترس قرار  .نديشده ارسال نما

 گرفتن سامانه، موارد مشخص شده انجام گردد.

گر تکميل گرديده و کليه فرم ها و جداول موجود در اسناد حاضر )به غير از محل های درج نمره کميته ارزيابی( می بايست توسط مناقصه( 2

( به دفتر بدون مستندات پيوستذيل کليه صفحات دستورالعمل توسط صاحبان امضاء مجاز، مهر و امضاء گرديده و نسخه اصل آن )

فقط نسخه مهر و امضاء شده اصل اسناد حاضر می بايست نعت فوالد شادگان تحويل گردد. الزم به ذکر است کميسيون معامالت شرکت ص

به  CDو سپس در قالب  گردد در سامانه بارگذاریبايست و کليه اسناد و مدارک و مستندات پيوست آن می بصورت فيزيکی ارائه گردد

 اسناد حاضر پيوست شود. 

 :مايندن در سامانه بارگذاریذيل  شرحخود را به  مستنداتبايست گران می، مناقصهارزيابیابی کيفی توسط کميته ( به منظور سهولت ارزي3

 نامه درخواست شرکت در مناقصه  با قيد موضوع و شماره مناقصه.  -1-3

 ه رسمی، شناسه ملی، کد اقتصادی.اساسنامه، اظهارنامه مالياتی، روزنامه رسمی، آگهی تأسيس، آگهی آخرين تغييرات در روزنام  -2-3

/ سازمان برنامه و / شورای عالی انفورماتيك ها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیگواهينامه -3-3

امی حيت ايمنی برای کليه کارها الزارائه گواهی صال) اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی. های مرتبط برابر با( و ساير گواهينامهبودجه کشور

 (باشدمی الزامیشرکت در ارزيابی کيفی  تاييد صالحيت ايمنی جهتهمچنين گواهی باشد، می

 مناقصه(و مبلغ مشابه قرارداد مشابه با موضوع  4مستندات مربوط به سوابق قراردادهای مشابه اجرا شده قبلی. )حداکثر تعداد  -4-3

 و غير مشابه به تناسب باعث کاهش امتياز اخذ شده خواهد شد.ه سوابق قراردادهای نيمه مشابه مستندات مربوط ب -5-3

 ارائه کليه مستندات قراردادی و مفاصاحساب و ديگر مستندات جهت تاييد و اخذ امتياز کامل الزامی می باشد .-6-3

مربوط به سوابق مشابه. )حداکثر  اهی صدور حسن انجام کارنامه کارفرمايان قبلی و گومستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -7-3

 حسن سابقه مربوط به قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( 4تعداد 

 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توان مالی( ارائه مستنداتمستندات مربوط به توان مالی. ) -8-3

 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توان تجهيزاتی( اتارائه مستندمستندات مربوط به توان تجهيزاتی. )-9-3

 نفرات کليدی مدارک و گواهينامه های معتبر و دوره های آموزشی انجام شدهارائه ريزی شامل مستندات مربوط به توان فنی و برنامه  -10-3

، کمك آشپز، آشپزسر متصدی امور آشپزخانه ،، کارشناس بهداشت، متصدی امور پخت،تغذيه مورد نياز اين مناقصه اعم از کارشناس

 مسئول خريد و متصدی امور انبارها و يخچال های سرد و ... می باشد.

مناقصه گران می بايست مستنداتی دال بر توانايی با کار کردن تجهيزات مدرن و به روز آشپزی شامل گواهينامه ها و دوره های  -11-3

 مدارک جهت اعالم توانايی مناقصه گران جهت کار با تجهيزات موجود در فوالد الزامی است. آموزشی پرسنل خود ارائه دهند . اين

http://pim.ssico.ir/
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 و دوره های انجام شده و گواهينامه های اخذ شده  ( (HSEزيستمستندات مربوط به بهداشت، ايمنی و محيط -12-3

 ه حسابداران رسمیهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعآخرين صورت  -13-3

اشد. بها قابل قبول و دارای اعتبار میای ارزيابی، تنها با ارائه مدارک و مستندات مرتبط با آنه( اظهارات و اطالعات ارائه شده در اسناد و فرم4

گر تعلق به مناقصهامتيازی  در خصوص آن در غير اينصورت، هر گونه اظهارات و اطالعات فاقد مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده و

 .تنخواهد گرف

ای که اظهارات و توضيحات قيد ، به گونهباشدمی یکيف یل تکميل اطالعات و مستندات خواسته شده در اسناد ارزيابئوگر مس( مناقصه5

 باشد. یکيف یکامل الزامات ارزياب ی، پاسخگوشده در اسناد ارزيابی و مدارک و اسناد مرتبط با آن

گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به عدم يا عدم تکميل اسناد مناقصه به طور مستقيم در روند ارزيابی کيفی مناقصه( نقص مدارک 6

نقص يا  گر به دليلدر قبال کسب امتياز کمتر يا عدم تأييد صالحيت مناقصه یگزار مسئوليتگر گردد. در هرحال مناقصهصالحيت مناقصه

 دم درج کامل اطالعات يا درج اطالعات متناقض و مبهم نخواهد داشت.الزم  يا ع رکفقدان مدا

 اسناد بارگذاریها، بايد تا قبل از اتمام مهلت گران( در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا تکميل آن( متقاضيان )مناقصه7

 تکميلی را ارائه نمايند. و مدارک ارتباط گرفتهگزار با مناقصه یکتب تلفنی و يا )رزومه(، به صورت

 بارگذاری شده مدارک بررسی عدم مسئوليت اين صورت غير در ؛باشد مثبته اسناد به بايد متکی رزومه و اسناد و مدارک ( بارگذاری8

 گربيشتر مدارک، مناقصه بررسی جهت گزارمناقصه درخواست صورت در ضمناً .باشدمی گرمناقصه برعهده گزارتوسط مناقصه

 .باشدمی گزارمناقصه به مدارک و اسناد اصل ارائه به فموظ

در اسناد و مدارک ارائه شده ايجاد گردد،  یدر اطالعات اظهارشده و يا تغيير یگران تغييرمناقصه یکيف ی( چنانچه در طی مراحل ارزياب9

گر غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدی بر عهده مناقصهگزار برساند. در بايست در اسرع وقت موضوع را کتباً به اطالع مناقصهگر میمناقصه

 بود. دخواه

ط با مرتبهر گونه اسناد و مدارک غير بارگذاریبايست از گر میهای ارزيابی، مناقصهصحيح اسناد مرتبط با فرم ارائه( با توجه به اهميت 10

 معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداری نمايد.های ارزيابی، غيرفرم

 باشد؛ در غير اينصورت اسنادها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتبايست به نام شرکت مناقصهتمامی اسناد و مدارک می (11

 باشد.و مدارک فاقد اعتبار می

اساسنامه و آگهی بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در میو مستندات پيوست آن ( تمام صفحات رزومه )اسناد ارزيابی کيفی( 12

های ارائه شده )از قبيل تأييد صالحيت و ايمنی امور پيمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تغييرات مهر و امضاء گرديده و گواهی نامه

ريزی ت و برنامههای انفورماتيکی از شورای عالی انفورماتيك و صالحيت پيمانکاری از سازمان مديريشرکت تبندی و احراز صالحيرتبه

 .بايست توسط دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شودمیکشور( 

گزار ايجاد نخواهد تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه هيچگونههای ارزيابی و مدارک مربوطه ( تکميل و ارائه فرم13

 کرد. 

 بايست از لحاظ زمانی معتبر باشند.می های تأييد صالحيت صادره شده از مراجع ذيصالحگواهينامه( 14

 ( موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و کد يا رتبه مربوطه همخوانی و مطابقت داشته باشد. 15

. باشدیگران مو مستندات و مدارک ارائه شده بر عهده مناقصه یکيف ی( مسئوليت صحت و اصالت مطالب ذکر شده در استعالم ارزياب16

ادها قبول پيشنه یگزار ارائه گرديده و يا از تهديد، تطميع و رشوه برايا اطالعات خالف واقع به مناقصه یکه مدارک جعلهرگاه مشخص شود 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 5 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

ند ت )مطابق ب یکيف یگر مرتکب اعمال فوق را از ادامه فرآيند ارزيابگزار مجاز خواهد بود تا ضمن آنکه مناقصهاستفاده شده است، مناقصه

 مناقصات به انجام رساند. یقانون برگزار 12را نيز وفق بند  ینمايد، اقدامات قانون( محروم 12بند ج ماده  یجراينامه اآيين 9ماده 

گران ابطال و فاقد اعتبار الزم تشخيص صالحيت مناقصه یگران، مشخص گردد که گواهمناقصه یکيف یکه در حين ارزياب یرت( در صو17

اصل و هلدينگ فوالد خوزستان یهااز شرکت یگر در ليست سياه صالحيت دهنده و يا يکرج نام مناقصهبر د یمبن یباشد و يا اطالعاتمی

مناقصات  یقانون برگزار 1موضوع بند  یهااز دستگاه ی)خلع يد( در يک یاصالحيت حرفهاحراز هرگونه سابقه سوء ورتگردد؛ همچنين در ص

 .محروم نمايد یکيف یگر را از ادامه فرآيند ارزيابگزار مجاز خواهد بود تا مناقصهمناقصه ،یو يا اثبات ممنوعيت مداخله در معامالت دولت

سال  2اند به مدت حداقل کرده اطالعات خالف واقع استفاده ايو  یاز مدارک جعل یفيک یابيارز فرآيندگران در اگر اثبات شود مناقصه( 18

 .اعالم خواهد شد زين صالحيمراجع ذ به و مراتب رنديگ یقرار م صنعت فوالد شادگانشرکت  اهيس ستيدر ل

 بايستبوده و کليه مدارک می فوالد شادگاناسناد همان مهلت و تاريخ ذکر شده در آگهی مناقصه در سايت و بارگذاری ( مهلت تحويل 19

شده باشند. ضمناً مسئوليت عدم  رسيدتوسط دفتر کميسيون معامالت گردد که تا قبل از اتمام زمان مقرر  تحويل و بارگذاریبه نحوی 

گر گر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصهباشد و از طرف مناقصهاسناد مربوطه می ئهها نياز به اراکسب امتياز مواردی که جهت اثبات آن

 باشد.می

 گونه ترتيب اثریگردند، هيچانه بارگذاری در سام( به هر نوع مدرک و سندی تحت عنوان رزومه يا مدارک تکميلی که بعد از تاريخ مقرر 20

ليکن تا قبل از پايان مهلت بارگذاری مدارک، امکان تصحيح و تکميل مدارک  داده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذيرش نخواهد بود.

 وجود دارد.

مابين با قيد ده در دفاتر اسناد رسمی فیقرارداد مشارکت مدنی تأييد ش ارائهبايست نسبت به های مشارکتی )کنسرسيوم( میشرکت( 21

 تاريخ و مدت، تعهدات طرفين، چارت اجرايی گروه مشارکت به همراه ساير اسناد اقدام نمايند.

گزار ارائه گرديده، موثق و يا ادعای نادرستی به مناقصهواقع، غيرکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غير( در صورتی22

 گر بوده و طبق قوانين و مقررات رفتار خواهد شد.های ناشی از عواقب به عهده مناقصهمسئوليت

 يند ارزيابی کيفی و تعيين امتيازات الزمآگران و تسريع و سهولت فراسناد توسط مناقصه ارائهيا عدم  ارائه( به منظور ثبت و اطمينان از 23

ليست های ارزيابی مرتبط خود را در چكمطابق فرم بارگذاری شدهه اسناد و مدارک بايست وضعيت کليگر میگزار، مناقصهتوسط مناقصه

 عالمت ضربدر مرتبط با وضعيت( مشخص نمايد. تذيل )به صور

 رتیگر، امتيازدهی خواهد شد، در صوکه معيارهای ارزيابی کيفی صرفا بر اساس اسناد الکترونيکی ارائه شده توسط مناقصه( با توجه به اين24

گونه اعتراضی نسبت به امتياز ارزيابی کيفی خود را گر حق هيچکه اسکن مدارک کاغذی به درستی انجام نشده يا ناقص باشند، مناقصه

 .نخواهد داشت

حين بررسی پنهان بماند،  درگر از ديد کارشناسان صحيح، در صورتی که مستندی به دليل بی نظمی مناقصه بارگذاریدر صورت عدم ( 25

 گر خواهد بود.وليت عدم لحاظ آن به عهده مناقصهمسئ

گزار ( ارائه گواهی امضای صاحب/صاحبان امضای مجاز به همراه رزومه ارسالی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه گواهی مزبور، مناقصه26

 مختار به عدم تاييد اسناد استعالم ارزيابی کيفی به لحاظ شکلی خواهد بود.

 باشد.پذير نمیمديره مشترک دارند، در يك مناقصه امکان هيأتهايی که عضو شرکت( حضور همزمان 27

 .باشدی می فيک یابيدر ارز ازيامت 65 گران منوط به کسب حداقلاز مناقصه كيدر هر  یفيک تيصالح ديتائ( 28
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 ،ینسبت درصد مشارکت مال بهی گران فرعمناقصه ازاتيامت نديگر به صورت مشارکت در مناقصه شرکت نماچند مناقصه کهيدر صورت( 29

باشد،  بزرگتر (سازمان)گروه  كياز  یسازمان شما بخش کهی لحاظ خواهد شد. ضمناً در صورت یگر اصلمناقصه یفيک یابيارزبعنوان امتياز 

 .یو نه شرکت اصل ديينما ديق خود سواالت پرسشنامه را فقط در مورد شرکت

باشد. در یم یالزام یاقتصاد کد مصدق کارت ريارائه تصو نيباشند، بنابرا یکد اقتصاد یدارا یستيها با شرکت هيبر اساس مقررات، کل( 30

بعدا  کد مذکور اقدام و افتيمراجعه و نسبت به در یامور اقتصاد ويی به اداره دارا یستيباشد، با یشرکت فاقد کارت کد اقتصاد کهيصورت

 .ديکارت مربوطه را ارائه نما

 مدارک عمومی شرکت شامل آگهی تاسيس شرکت با آخرين تغييرات، اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، شناسه ملی، کد کليه( 31

اقتصادی، ايران کد و... و همچنين کليه مستنداتی که جهت بارگذاری آنها فضای اختصاصی در منوی مستندات سامانه تعبيه نشده است از 

بايست در بخش اطالعات عمومی منوی مستندات بارگذاری ريزی، تجربه در زمينه تأمين کاال و... میهجمله مستندات توان فنی و برنام

 شوند.

 121و  122 )کميسون معامالت( و داخلی 130 یداخل 061-52238670شماره تلفن  بهتوانند  یم شترياطالعات ب افتيجهت در( متقاضيان 32

 .دينماتماس حاصل فر)آقايان کريمی و حسينی نيا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 7 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 
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 :اطالعات کلی مناقصه گزار

 شرکت صنعت فوالد شادگان :نام

 64331-69135 :کد پستی 61317-184 :صندوق پستی –جاده سربندر آبادان  10شادگان کيلومتر  :نشانی

  061-52238674 :نمابر  061-52238670 :تلفن

     ssico.ir@commission :آدرس پست الکترونیک شرکت

 https://ssico.ir  :آدرس اینترنتی

 :اطالعات کلی مناقصه

 213464 شماره مناقصه:

 کارکنان و خدمات رستوران شرکت صنعت فوالد شادگان یغذا عيو انجام امور طبخ و توز یخدمات راهبر موضوع مناقصه:

 ایمرحله دو/ عمومی نوع مناقصه: 

 ره يکساله()سه دو ماه شمسی 36 :مدت زمان اجرای پیمان آتی

 ميليارد ريال 300.000.000.000 :(صرفاً جهت اطالع متقاضیان شركت در ارزيابي كیفي ريالي كارفرما برآورد) تقریبی مناقصه برآورد مبلغ

 ريال 6.000.000.000 :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در 

 ندارد. :مبلغ پیش پرداخت

ارکنان ک یغذا عيطبخ و توز تهيه، انجام امور ،)کانتين( الد شادگانفو ی آشپزخانه صنعتی شرکت صنعتخدمات راهبر شرح مختصر:

، حمل مواد غذائی  مواد غذايی تهيهمشتمل بر و نه محدود به عمليات . شرکت صنعت فوالد شادگانو سرو غذا در و خدمات رستوران 

، ، سردخانه زير و باالی صفر درجه پختمترمربع شامل سالن  700به مساحت آشپزخانه شرکت صنعت فوالد شادگان و طبخ آنها در 

انبار مرکزی ، کانتر ، محل بسته بندی ، محل آماده سازی و تجهيز شده با به روزترين تجهيزات پخت صنعتی شرکت پرشيا استيل 

تحويلی  اتز، نگهداری وسايل و تجهي، شستشوی ظروف استفاده شدهکانتين غذای کارکنان، نظافت  توزيع)تشريح در اسناد مناقصه(، 

ديگر فعاليت های مورد و  زاستفاده صحيح از سردخانه های واگذار شده، حمل زباله های حاصل از فعاليت پخت و پ داری و، نگه کارفرما

 نياز براساس مفاد مندرج در اسناد مناقصه 

  :گرانجهت ارزیابی صالحیت مناقصه الزامینامه و سایر مدارك معتبر گواهی

 خدمات طبخ + گواهينامه های مرتبط با صنعتی  پختپرسنل با تجهيزات  آشنايی +حيت ايمنی گواهی تأييد صال

  :گرانمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی کیفی مناقصه

بایست با رعایت مهلت مقرر جهت تحویل اسناد مي مستندات CDبه همراه  (بدون مستندات پيوست ي كيفي )استعالم حاضراسناد ارزیاب

یابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گردیده، به نشاني ذیل تحویل شده و رسيد دریافت گردد. به اسناد ارز

 و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دریافت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد نشد.

دفتر  64331-69135 :يكد پست 61317-184 :يصندوق پست- اتوبان سربندر آبادان 10كيلومتر  –شهرستان شادگان  :استان خوزستان

 كميسيون معامالت
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 بی کیفیمدارك ارزیا ارائهتکمیل و  هنحو شرح ردیف

1 
اطالعات کلی 

 مناقصه گزار

  گر باید مطالب مندرج در این قسمت را جهت ارسال مدارك در نظر بگیرد.مناقصه - 1

 ن قسمت ذکر شده است.آدرس شرکت و زمان تحویل مدارك در ای-2

2 

اطالعات کلی 

 گرمناقصه

 

 

 

 

 کلیه مناقصات

بصورت مشارکت اقدام به شرکت در ارزیابی نماید اطالعات و جداول این قسمت باید  گرمناقصهدر صورتیكه  - 1

توسط هر کدام از شرکا بصورت جداگانه تهیه و ارسال گردیده و همچنین در این صورت عنوان مشارکت باید 

 شخصا قید گردد.م

ن شرکت خارجی باید به زبا مورد نیاز شرکت خارجی باشد اسناد گرمناقصهدر صورتیكه طرف مشارکت  – 2

 های مربوطه ضمیمه گردد.و مطابق با دستورالعمل در قسمت فارسی ترجمه نیز شده

 ضمیمه شود: گرمناقصهمدراك ذیل باید به بخش اطالعات کلی  – 3

 )کپی برابر اصل( سنامه شرکتاسا  ضمیمه )الف(:

 آگهی تاسیس شرکت )کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی( ضمیمه )ب(:

  آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )کپی برابر اصل( ضمیمه )ج(:

 مدیره شرکت برای معرفی امضاء مجاز اسناد ارزیابی ) اصل گواهی( هیأتگواهینامه رسمی  ضمیمه )د(:

 مدارك سهام داران  ضمیمه )هـ(:

 کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه سهام داران  ضمیمه )و(:

 کپی برابر اصل کارت ملی سهام داران عمده ضمیمه )ز(:

های برابر با اصل و یا گواهینامه فوالد شادگان)اصل گواهی قابل ارائه به شرکت های مكتسبه گواهینامه مه )ح(:ضمی

 ر کننده و یا دادگستری(شده توسط صاد

 ارگاه(اجاره نامه یا کقرارداد اجاره دفتر/کارگاه )کپی برابر اصل سند مالكیت /مدارك مالكیت و یا  ضمیمه )ط(:

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جربیاتت

 گرمناقصه

 

 

 

 

 

 کلیه مناقصات

 

اد امور طبخ و توزیع غذا بصورت صنعتی و انعقخدمات  در زمینه گرمناقصهبه در این قسمت اطالعات مربوط به تجر

 تهیه و طبخ و توزیع غذای صنعتی و امور رستوران زمینه خدمات قرارداد با کارفرمایان در

سال گذشته بصورت دست  5در زمینه کاری متناسب با رشته و پایه در طی  گرمناقصهفقط کارهایی که توسط  الف:

 کر گردد.یا دست دوم انجام شده ذ اول

 گردد.ارائه  قراردادهای جاری حتماً آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمادر مورد  ب:

شده الزم است ضمایم به ترتیب ذکر شده در  ارائهالزم به ذکر است جهت سهولت در بررسی و کنترل مدارك  ج:

 گردد.  بارگذاریاین دستورالعمل تهیه و 

گردیده یبارگذاردستورالعمل این نده و در جایی به جز قسمت قید شده در بررسی ضمایمی که بصورت پراکاز  :د

  بعمل خواهد آمد. اند خودداری

ارائه اسناد بصورت غیر طبقه بندی و فاقد ویرایش مناسب قابل قبول نبوده و در صورت ارائه اسناد بصورت کالسه 

 گردید .بندی شده و تفكیك شده ، کلیه اسناد به مناقصه گر عودت خواهد 

 باتوجه به ماهیت ارزیابی کیفی ، هدف انتخاب مناقصه گران دارای تجربه ، دانش و تخصص می باشد.
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 جربیاتت

 گرمناقصه

 

 

 گردد.یا در اسناد ارائه بارگذاری تجربیات  در منویمدارك ذیل باید به بصورت جداگانه  - 1

 ،مل عنوان طرفین و موضوع پیمانهای منعقده ) سند/موافقتنامه( که شاکپی برابر اصل صفحاتی از پیمان :1ضمیمه  

 ط کارفرمای اصلی الزامی است.تایید قراردادهای دست دوم توس مبلغ پیمان و صفحه امضاء پیمان باشد.

 اند. ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(کپی برابر اصل گواهی کارهایی که تحویل موقت شده :2 ضمیمه

 . ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(خاتمه یافته اندکپی برابر اصل گواهی کارهایی که  :3ضمیمه 

 ..کارفرمای مربوطه  یتاییدقراردادهای جاری آخرین صورت وضعیت کپی برابر اصل مصدق  :4ضمیمه 

 ابالغ جرائم در قراردادهای قبلی در صورت وجوددالیل  :5 ضمیمه

4 

 حسن سابقه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

در  گرهمناقصحسن سابقه  ،در زمینه خدمات پیمانكاری گرمناقصه مربوط به حسن سابقه در این قسمت اطالعات

  .راهبرد آشپزخانه صنعتی و امور طبخ و سرو و توزیع غذا می باشد .زمینه خدمات 

 گردد.  بارگذاریسال گذشته ( باید  5رتبط با کارهای قبلی ) حداکثر برای م تقدیرنامه یا گواهی

ت کارفرمایی و نام و نشانی دستگاه نظار مقام مطلع و یا دستگاه ،مبلغ قراردادها ،موضوع ،امل نشانیدرج اطالعات ش

 الزامی است.

 گردد: بارگذاری حسن سابقه در منویمدارك ذیل بصورت جداگانه  – 1

 ال گذشتهس 5در  ابالغ هرگونه تخلف و جرایمهای پایان کار دال بر عدم کپی برابر اصل گواهینامه :1 ضمیمه

 .های ارزشیابی کارهای انجام شدهکپی برابر اصل فرم  :2ضمیمه 

 و رضایت کارفرمایان قبلیها / تاییدات.کپی برابر اصل تقدیرنامه :3 ضمیمه

5 

توان مالی و 

 اعتباری

 گرمناقصه 

 

 

 

 کلیه مناقصات

 گردد. بارگذاری توان مالی منوی  دردارك ذیل م – 1

 سال گذشته با تایید اداره دارایی.  5ساالنه در  ت مصدق برگه پرداخت مالیاتارائه رونوش :1 ضمیمه

الحساب پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی بر اساس تایید مفاصا حساب تامین اجتماعی قطعی یا علی :2ضمیمه 

 .سال گذشته 5سازمان تامین اجتماعی در 

های قطعی و موقت بر اساس تایید ستند به صورت وضعیت: مدارك مربوط به درآمد ناخالص ساالنه م3ضمیمه 

 .سال گذشته 5کارفرمای مربوطه در 

 سال گذشته  5گواهی بیمه دارائیها( در  ،های ثابت ) اظهارنامه مالیاتیمدارك تایید کننده میزان دارایی :4ضمیمه

ی مناقصه مورد نظر معادل یا کمتر وردبرآشود که مبلغ در صورتی احراز می گرمناقصهحداکثر امتیاز توان مالی  *

 .گرددحذف میو در صورت عدم ارائه مدارك  یكی از مقادیر زیر باشد درج کلیه مقادیر زیر الزامی بودهاز 

 الحساب پرداخت شدهالف: پنجاه برابر مالیات متوسط سالیانه یا هفتاد برابر تامین اجتماعی قطعی یا علی

 های قطعی یا موقتالنه، مستند به صورت وضعیتب: سه برابر درآمد ناخالص سا

 های ثابت، مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائی ها یا دفاتر قانونیج: پنج برابر دارائی

 سال گذشته 3طی  گرمناقصهترازنامه ها و حساب سود و زیان  :5 ضمیمه

 ا قید نام شعبه و آدرس و تاریخ افتتاح حسابکند بهایی که شرکت با آنها کار مینام بانك :6 ضمیمه

  از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تاییدیه اعتبار و میزان آن :7ضمیمه 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 10 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

6 

توان تجهیزاتی 

 گرمناقصه

 

 کلیه مناقصات

 :توان تجهیزاتی مدارك ضمیمه جدول

 اشد.تایید شده ب برابر اصل وح که توسط مراجع ذیصال تجهیزاتکپی برابر اصل اسناد مالكیت  :1ضمیمه 

 موافقت نامه اجاره معتبر جهت و تجهیزات همراه با اسناد معتبر  :2 ضمیمه

 درج گردد. در صورتیكه گرمناقصه افزارهای کامپیوتری در اختیاربرای تكمیل این جدول باید کلیه سخت :3 جدول

 ای به پیوست موارد را قید نمود.برگهتوان با اضافه کردن جدول باشد می تعداد بیش از سطور این

 باید آخرین ویرایش موجود باشد. گرمناقصهنرم افزارهای  - گرمناقصه نرم افزارهای :3 جدول

7 

 توان فنی و

ریزی برنامه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 گرمناقصه چارت پرسنل و تخصص های در اختیار :1ضمیمه 

 تغذیه ، بهداشت و متصدیان آشپزخانه و سرآشپز و دیگر افراد متخصص ارائه مدارك کارشناسان: 2ضمیمه 

 ارائه گواهی نامه ها و مدارك کارشناسان تغذیه ، بهداشت و متصدیان آشپزخانه و سرآشپز و آشپز :3ضمیمه 

 دوره های آموزشی پرسنل و متخصصین مناقصه گر در ادوار گذشته : فهرست 4ضمیمه 

  پیوست این بخش شود: ریزیتوان فنی و برنامه داولضمایم ذیل پس از تكمیل ج

 HSEنظام نامه  :5ضمیمه 

 گردد. بارگذاریکپی آن در این قسمت  HSEدرصورت داشتن نظام نامه 

 گرمناقصهچارت سازمانی  :6ضمیمه 

  شود.بارگذاری بصورت کامل در این قسمت  گرمناقصهچارت سازمانی 

 :ریزید توان فنی و برنامهاطالعات تكمیلی در موار :7ضمیمه 

 تشخیص خود سایر مدارك و به ییخدمات غذا تیریمدرایج در حوزه باید عالوه بر ارائه دستورالعمل  گرمناقصه

 باشد را در این قسمت لحاظ نماید.ریزی موثر میشواهدی را که در بررسی توان فنی و برنامه

10 

توان مدیریتی 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 .عنوان خواهد شد گرمناقصه اين قسمت اطالعات مربوط به توان مديريتیدر 

 توان مدیریتی ضمایم مربوط به جدول  – 1

 کپی برابر اصل کارت ملی کارکنان کلیدی. :1ضمیمه 

 کپی برابر اصل صفحات شناسنامه کارکنان کلیدی. :2 ضمیمه

 کلیدی.گواهی مصدق یا کپی مصدق مدارك تحصیلی کارکنان  :3 ضمیمه

 های دریافتی کارکنان کلیدی.گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه: 4ضمیمه 

 :توان مدیریتیضمایم مربوط به جدول  – 3

 بهداشت و زیست محیطی  ،ایمنی ،های ایزودر زمینه گرمناقصههای دریافتی گواهی مصدق گواهینامه ضمیمه:

 های مدیریتی فاده از مدلهای مربوط به استگواهی مصدق گواهینامه :ضمیمه 

11 
نحوه ارزیابی 

 مدارك 

جداول فوق بصورت جامع و با ارائه کلیه مدارك و پیوست های مندرج در  بارگذاریر صورت ارزیابی کیفی د

 .مستندات برابر اصل شده قابل محاسبه می باشد

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 11 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداول پیوست توسط مناقصه گران تکمیل گردیده و 

  :گردند( ارائهبایست در  )که می ارزیابی کیفی اسناد لزامی پیوستا ضمائم
 

 اساسنامه شرکت  ضمیمه )الف(:

 ضمیمه )ب(: آگهی تاسیس شرکت

  ضمیمه )ج(: آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

 مدیره شرکت برای معرفی امضاء مجاز اسناد ارزیابی هیأتضمیمه )د(: گواهینامه رسمی 

 دارك سهام داران ضمیمه )هـ(: م

 ضمیمه )و(: کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه سهام داران عمده

 ضمیمه )ز(: کپی برابر اصل کارت ملی سهام داران عمده

 باشد(الزامی می )گواهی صالحیت ایمنی های مكتسبهضمیمه )ح(: گواهینامه

 ی برابر با اصل شده توسط صادر کننده و یا دادگستری(هاو یا گواهینامهفوالد شادگان صل گواهی قابل ارائه به شرکت )ا

 ضمیمه )ط(: مدارك مالكیت و یا قرارداد اجاره دفتر/کارگاه شرکت

 

  

 گر مناقصه کلی اطالعات



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 12 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 گرمناقصهاطالعات کلی 
 ....................................................:...........................................................................................ام شرکت ) مطابق با اساسنامه(ن

 ................................................................................................................................:موضوع فعالیت شرکت ) مطابق با اساسنامه(

 ...............................) با ذکر نام (سایر موارد    مسئولیت محدود  تعاونی    سهامی خاص   سهامی عام   :نوع شرکت

         ............ درصد.دولتی        ............ درصد.خصوصی    :نوع مالكیت شرکت

 ........................................................:................ محل ثبت.......................:......................................... تاریخ ثبت.:شماره ثبت

 .............................................................................................................................................:های قبلی )موثر در سوابق کار(نام

 .................................................................................................................................................................:نشانی قانونی شرکت

 . شماره نمابر:...........................................................................................................................................................:شماره تلفن

 ................................................................................:پست الكترونیكی .................................................................:وب سایت

 ............................................................................................................................................................................:نشانی کارگاه

 ............................................ (.)   سایر موارد      ISO9001 HSE     IMS    های مكتسبه:گواهینامه

 :گواهینامه تعیین صالحیت از

 هاریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا استانداریمعاونت برنامه – 1

 سازمان کار و امور اجتماعی -2

 ایهای فنی/ حرفهسازمان – 3

 های مرکزی دستگاه – 4

   سایر موارد        ملكی      استیجاری     :شرکت وضعیت دفتر مرکزی

 

 ................. متر مربع.:میزان فضای کارگاهی موجود        ......................متر مربع. :بنای دفتر مرکزیسطح زیر

 ............................................................................................................................................:میزان سرمایه پرداخت شده شرکت

 :سهامداران اصلی شرکت با قید میزان سهام هر یك

 درصد سهام  نام سهامدار ردیف
 نوع شخصیت

 حقوقی حقیقی

1     

2     

3     

4     

5     
 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 13 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 گهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی الزامی است. آ ،ارائه رونوشت مصدق اساسنامه :تذکر
 

 ............................................................................................................................................................................................:سایر توضیحات

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 :نمایداین شرکت تایید می

 .کلیه اطالعات مشروح در مدارك ارزیابی کیفی حاضر را بطور کامل و صحیح ارائه نموده است (1

 باشند.ضمیمه شده مدارك واقعی میکلیه مدارك  (2

 لچنانچه خالف هر یك از تاییدات و مندرجات اسناد و مدارك ارائه شده یا استفاده از مدارك جعلی در هر زمان به اثبات برسد عالوه بر قبو

 12نامه اجرایی بند ج ماده آئین 9های قانونی مترتب بر ارائه اطالعات غیرواقعی به تشخیص مرجع قانونی تعیین شده )طبق بند ت ماده مجازات

 قانون برگزاری مناقصات( برای مدت حداقل دو سال از ارجاع کار محروم گردیده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.

 ....................................................................................... :شرکتنام 

 ..................................................................................... :نوادگی امضاء کننده مجاز تعهدآور شرکتو نام خا نام

 ............................................ :امضاء کننده مستندات و ضمائمسمت 

 :امضاء و مهر شرکت

 

 .............................................:تاریخ

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 14 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 - فرم اعالم شماره حساب بانکی جهت دریافت وجوه

 

 

 

 اطالعات شخصی فروشنده

 

 نام فروشنده:            ن شركت(:)نزد ای كد فروشنده

 تاریخ و محل ثبت/صدور:                  شماره ثبت/شناسنامه:

 ملي: شناسه ملي/كد

 اقتصادي: كد

 شماره همراه:

 پيش شماره:                  ه تلفن ثابت:شمار

 

 

 مشخصات بانکی فروشنده

 

 نام و كد شعبه:                     نام بانک:

 نوع حساب:                   شماره حساب:

 نام صاحب حساب:

 شماره شبا:

 زمجا توسط صاحبان امضاء تأييد
 امضاء:                 تاریخ:                 سمت:                   نام و نام خانوادگي:

 امضاء:                 تاریخ:                 سمت:                   نام و نام خانوادگي:

 گردد.اين قسمت توسط شرکت صنعت فوالد شادگان تکميل می

 

 تأييد جهت ثبت در سيستم

 مدیر مربوطه:                    كارشناس:

 تاریخ:                      ریخ:تا

 امضاء:                       امضاء:

 

 واحد ثبت

 :كنندگانتأمينكارشناس ارزیابي 

 تاریخ:

 امضاء:

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 15 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 گرمدیره شرکت مناقصه هیأتجدول مشخصات اعضای 
 ی، در جدول ذيل درج گرددبر اساس آخرين آگهی تغييرات شرکت در روزنامه رسم مديره هيأتلطفاً مشخصات اعضای فعلی 

 نام و نام خانوادگی رديف
سمت در هيأت مديره 

 يا شرکت
 رشته/مدرک تحصيلی

سال اخذ 

 مدرک

 سابقه )سال(

 در اين شرکت کل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

)مندرج در اساسنامه و آگهی تغييرات( مهر و امضاء  توسط صاحبان امضاء مجاز بايست منحصراًیم نکته: تمام صفحات رزومه )اسناد ارزيابی کيفی(

 گردد.

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 16 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 شرکت در مناقصه فرم اعالم آمادگی

 

 صنعت فوالد شادگانشرکت 

 

 باسالم

....... .........................................شااركت در مناقصااه شااماره جهااتآمااادگي خااود ضاامن اعااالم ایاان شااركت  احتراماااً

 ..................................................................................................  .با موضوع:

نساخه مهار و   اقادام نماوده و    حاضار مطالعاه و تمميال دقياس اساناد ارزیاابي كيفاي       نماید كه نسبت به اعالم مي

ات پيوسات( تحویال دفتار كميسايون معاامالت فاوگد شاادگان نماوده و         امضاء شاده اصال آن را )بادون مساتند    

شااده مطااابس یااک ليساات ارا ااه شااده  بااه ترتيااب و فرماات خواسااتهنيااز را  مسااتندات پيوسااتكليااه ماادار  و 

 هااي مشاخش شاده در ساامانه بارگاناري نماوده      بصاورت مان د در محال    و PDF قالاب فایال   رو دعيناً اسامن  

 .است

ات منادرج در ایان ساند و مادار  پيوسات آن را تأیياد و مساظوليت اخهاارات خاال           ضمناً ایان شاركت اطالعا   

از آن و همچنااين مسااظوليت عاادم ارزیااابي و محاساابه امتيااازات توساا  مناقصااه  يناشاا يواقااو و عواقااب قااانون

 .نمایدميناقش اسناد و مدار  گزم را تقبل  بارگناريیا  ارا هگزار را به دگیلي ن ير عدم 

 

 ........................................................گر:صهشرکت مناق

 

 .........................................................مهر و امضاء مجاز:

 

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 17 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 های در دست اجرا و ظرفیت آزاد کاریپروژه فرم خود اظهاری

 

ء این شركت به شرح جدول ذیل بوده و جهت عقد قرارداد و اجراي هاي در دست اجراگردد كه پروژهامضاء كنندگان ذیل، متعهد مي

د ........................... داراي خرفيت آزاد كاري )از ن ر تعدا............................................................................................................................ خدمات/پروژه

باشد. ینانچه خرفيت آزاد كاري توس  سازمان مدیریت و برنامه ریزي تایيد نگردد و یا در صورت هرگونه موارد تناقض و مبلغ قرارداد( مي

 و خال  واقو، تبعات قانوني آن مطابس ضواب  سازمان مدیریت و برنامه ریزي و قانون برگزاري مناقصات متوجه آن شركت خواهد بود.

 

 گران را بررسی و کنترل خواهد نمود.ظرفيت آزاد مناقصه ،گزار براساس فرم خوداظهاریمناقصه :1تذکر 

 شرط داشتن به ريزی کشورسازمان مديريت و برنامه از مناسب پايه و رشته با پيمانکاری صالحيت گواهينامه دارای ی کهپيمانکاران :2تذکر 

 .شد خواهند داده شرکت مربوطه مناقصه در آزاد، کاری ظرفيت

 

  

 رشته کار وژهنام پر رديف
نام دستگاه 

 اجرايی

 مبلغ قرارداد

 

ميزان 

 پيشرفت

ظرفيت 

پايه در 

 رشته

ظرفيت 

باقيمانده 

 )تعداد(

ظرفيت 

باقيمانده 

 )مبلغ(

1 
      ارزی   

  ريالی

2 
      ارزی   

  ريالی

3 
      ارزی   

  ريالی

  کل باقيمانده        

  پروژه مبلغ        



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 18 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 گـرانمناقصه کیفـی ارزیابـی هایفرم

 جدول معیارهای ارزیابی کیفی :1 شماره جدول

 این جدول توسط واحد ارزیابی کیفی دستگاه مناقصه گزار تکمیل خواهد گردیدذ 

 

که  شودگران از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد میهای استعالم ارزیابی کیفی مناقصهنماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمگر اعالم میمناقصه :1تذکر 

 تمام مدارک الزم را ارائه نماید.

زار گها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصهنماید که تکمیل و ارائه این فرمگر اعالم می: مناقصه2تذکر 

 صنعت فوالد شادگان( ایجاد نخواهدکرد.  )شرکت

باشد که به تناسب هر مناقصه میزان آن امتیاز در ارزیابی کیفی می 65تأیید صالحیت کیفی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب حداقل  :3تذکر 

 اعالم خواهد شد.

گزار و با توجه به شرایط مناقصه اضافه کردن یک لزوم و تشخیص مناقصهدر صورت  بوده وو پیش فرض عیارهای تعیین شده در جدول حداقل معیارها  :4 تذکر
 پذیرخواهد بود.یا چند معیار جدید به معیارهای ارزیابی کیفی امکان

 باشد.، الزم نمیشده استفوق وزن آنها صفر در نظر گرفته  ها و ارائه مستندات مربوط به معیارهایی که در جدولتکمیل فرم: 6تذکر 
 دیده منوط به تکمیل مدارک و ارائه بدون کسورات مدارک می باشد.درج گر

ف
دی

ر
 

 عنوان معیارهای ارزیابی کیفی

امتیاز خام 

 تخصیصی

A 

(100 ~ 0) 

درصد وزنی 

 پیش فرض

B ( بر حسب

 درصد(

امتیاز 

 کسب شده

A× B 

/100 

جدول درج 

 اطالعات
 توضــیحات

  1 فرم شماره  20  (سوابس اجرایي) تجربه و دانش 1

  2 فرم شماره  20  حسن سابقه در کارهای قبلی 2

  3 فرم شماره  30  توان مالی و پشتيبانی 3

  4 فرم شماره  5  توان تجهيزاتی 4

  5 فرم شماره  5  ريزیتوان فنی و برنامه 5

  6 فرم شماره  HSE  5موازين و رعايت  گواهينامه 6

  7 شمارهفرم  15  هر منطقبومی بودن و تجربه کار د 7

   100 (0 ~ 100امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار )



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 19 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 (قبلی مشابه سوابق کارهای) تجربه ارزیابی :1شماره  فرم
 

 :قبل از تکمیل فرم مهم تذکرات ویحات توض
 

 .رد ن ر باشدمو سال قبل از انتشار آگهي مناقصه 5گردد باید صرفاً در خصوص هایي كه در جداول ذیل منعمس مياطالعات پيمان (1

هاي انجام شده پيش از بازه زماني یاد شده به هيچ عنوان مال  امتياز دهي نخواهند بود و تأثيري در ارزیابي نخواهند داشت. پيمان (2

 بنابراین از ارسال قراردادهاي غير معتبر و خارج از این مدت اكيداً خودداري گردد.

صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار ید ضميمه فرم گردند در غير این صورت ها بامدار  و مستندات مثبته و مرتب  با پيمان (3

 بوده و امتيازی داده نخواهد شد.

 منحصراً قراردادهایي را كه در فرم ارزیابي تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پيوست گردد. (4

ي را هایمن وركسب امتيازات باگتر، اطالعات پيمان باشد به مشابه ها با موضوع مناقصه مورد ن ر كارفرما،كه موضوع پيماندرصورتي (5

 شابهغير مها با موضوع مناقصه موردن ر كارفرما، كه موضوع پيمانكه داراي باگترین مبلغ مي باشند در جداول درج گردد و درصورتي

 جداول درج گردد. داراي باگترین مبلغ در سه پيمانباشد، به من ور كسب امتياز باگتر، فق  اطالعات مربوط به 

مشابه با حجد معادل یا بيشتر ازموضوع مناقصه توس  پيمانمار اجرا شده باشد  چهارکارگردد كه حداكثر امتياز درصورتي احراز مي (6

 .وبراي مقادیركمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي یابد

موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات اشند بطوریمه هاي ارسالي باید بصورت خوانا و داراي مهر و امضاء طرفين بكليه پيمان  (7

 به وضوح در پيمان مشخش باشد. طرفين، مدت، مبلغ پيمان

ت اسنيزالزامي شرح کارپيمانباتوجه به لزوم مطابقت شرح كارقراردادهاي ارا ه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه،ارسال بخش  (8

 باشدميوقيد عنوان وموضوع كلي پيمان بتنهایي موردقبول ن

آنها مطابقت داشته  قراردادهای ارسالی يا مفاصا حسابتمامي اطالعات مندرج در فرم ارزیابي تجربه باید با اطالعات مندرج در  (9

 باشد و تناقضي بين آنها وجود نداشته باشد.

دق را ه اصل یا مص)شركت صنعت فوگد شادگان( مبني بر لزوم بررسي صحت اسناد ارسالي، ا گزاردر صورت درخواست مناقصه (10

 است. های متقاضی الزامیشرکت)برابر اصل( مدار  یا سایر اسناد دیگر از سوي 

گران )شرکتهای متقاضی( بايد تمام رديفهای فرم ارزيابی تجربه ودانش )سوابق اجرائی( را به صورت کامل و دقيق مناقصه (11

 تکميل نمايند.



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 20 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 نحوه امتيازدهی معيار تجربه )سوابق اجرايی(

 تعداد شرح رديف

1 
 موضوع مناقصه )حداکثر هر برآوردپيمان در رشته مشابه با حجم کمتر، معادل يا بيشتر ا ز مبلغ 

 امتياز( 25پيمان 
 پيمان 4حداکثر 

2 
 70ازای هر پيمان گردد و به مشابه لحاظ میسوابقی که بعنوان نيمه :مشابهپيمان در رشته نيمه

 .گرددامتياز در رشته مشابه لحاظ می درصد
 امتياز %70حداکثر 

 امتياز %30حداکثر  درصد امتياز پيمان در رشته مشابه( 30پيمان در رشته غير مشابه )به ازای هر پيمان  3

 ................................. (100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارک )امتياز بين امتياز کسب شده مناقصه

 کارهای مشابه: فرمول محاسبه
 

 = P گران در خصوص کار مورد نظر.قراردادهای مشابه مناقصه مبلغ 

Pest  =  کارفرما در خصوص کار مورد نظر. برآوردمبلغ 

فرمول فوق استفاده سازی زمان بصورت يکساله انجام شده سپس از ابتدا يکسان ،در صورت عدم تناسب زمان سوابق اجرايی (1

 گردند(يکساله مقايسه می برآورد)سوابقی که از نظر زمانی کمتر از يکسال باشند بصورت  .خواهد شد

سال گذشته انجام شده است و بخش در بازه زمانی قانونی انجام شده است ؛ فقط به بخشی  5به سوابقی که بخشی از آن طی  (2

 .يابدباشد امتياز اختصاص مییسال گذشته( م 5که در بازه زمانی قانونی )

جدول فوق را به صورت کامل کسب نموده باشد، امتياز رديف دوم در نظر گرفته  1گر امتياز رديف در صورتی که مناقصه (3

 شود.نمی

، کارهايی است که از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالی مشابه با شرايط موضوع مناقصه، توضيح: منظور از کار مشابه (4

 باشد.گزار میمناقصه

با نرخ  یقبل هایمانيپ متيق رسانی بروز جهت تورم اعمال از پس)گرمناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یر صورتد (5

 شود.ی( لحاظ مازيامت 25) ازيباشد، حداکثر امت برآورداز مبلغ  شتريب اي( برابر ليتعد

با نرخ  یقبل هایپيمان متيق بروزرسانی جهت تورم اعمال از پس) گراقصهمن یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت (6

بدست  bi=(P/Pest)×25از فرمول ، باشدیم ازيامت 25از  یکه درصد( bi) حاصله ازيباشد. امت برآورد(کمتر از مبلغ ليتعد

ا نرخ ب یقبل هایپيمان متيق وزرسانیبر جهت تورم اعمال با) است گرانشده مناقصه وزبر یمبلغ قرارداد قبل( P) که، ديآیم

حداکثر برابر  مانيدر هر پ P/Pest. نسبت باشدمیکارفرما در خصوص مناقصه مورد نظر  برآورد بلغم (Pestی و )واقع ليتعد

 .باشدیم كي

  .( خواهد بود100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارک )امتياز بين کسب شده مناقصه امتياز (7

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 21 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 منعقده  قرارداد اساس بر گراجرائی( مناقصه تجربه ودانش )سوابق ارزیابی :1 شماره فرم

 این فرم توسط مناقصه گران و براساس مدارك ارائه شده پر گردد 
 (1 شماره جدول از 1 رديف به مربوط)

 نام کارفرمایان  ردیف

 گر( مناقصهیدانش )سوابق اجرائ تجربه ومدارك و مستندات قراردادهای مشابه و 

 قرارداد دوره انعقاد
مدت 

 قرارداد
 قرارداد اولیهمبلغ 

 بومی

 بودن

پرس  متوسط

 روزانه

 کمیته ارزیابی امتیاز نهایی

 پس از تعدیل قیمت اولیه

      ...از سال.....تا سال.  1

      ...از سال.....تا سال.  2

      ...از سال.....تا سال.  3

      ...از سال.....تا سال.  4

        

        

        

        

  دستگاه مناقصه گر ارزيابی فنیسوی کميته محاسبه شده در اين بخش از امتياز نهايی 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 22 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 
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 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 23 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 
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 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 24 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل
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 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 25 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل
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 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 26 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 )قبلی کارهای )سوابق سابقه حسن :2شماره فرم 

 :مهم تذکرات و توضیحات
 

 مثبته ارائه نمايند. را تکميل و به همراه ساير مدارک 2گران بايد فرم شماره مناقصه  -1

حسن سابقه کار بايد مربوط به کارهای مشابه/تقريباً مشابه و غير مشابه مندرج در فرم شماره يك )تجربه کاری وسوابق اجرائی(   -2

 پيمان باشد.4حداکثر 

( در 0.5)ضريب  کار غير مشابه و (0.8کار تقريباً مشابه )ضريب ، (1نحوه اعمال ضريب جهت حسن سابقه کار: کار مشابه )ضريب   -3

 امتياز هر کار اعمال خواهد شد.

های انجام مورد نظر باشد و پيمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5های جداول صرفاً بايد در خصوص اطالعات مربوط به پيمان  -4

 شده قبلی مالک امتيازدهی نخواهند بود.

گر، مورد بررسی کميته فنی بازرگانی قرار گرفته و توسط مناقصهاطالعات مربوطه به هر يکی از سوابق پيمانی پس از تکميل دقيق   -5

 های ذکر شده، امتياز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد.های شفاهی و يا کتبی از کارفرمايان قبلی در خصوص پيمانپس از استعالم

صنعت  هد شد. امتياز متقاضيانی که با شرکتگزار تعيين خواامتياز اين بخش با توجه به نظرات کارفرمايان قبلی و با تشخيص مناقصه  -6

 سال گذشته صورت خواهد پذيرفت. 5همکاری داشته، بر اساس ميانگين امتيازات کارهای قبلی  فوالد شادگان

ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمايان قبلی شامل کيفيت کار انجام شده، کفايت کادر فنی / غير فنی و زمان بندی پروژه ضروری   -7

)مطابق نمونه پيوست شماره يك( مربوط به هر سابقه پيمانی بايد تکميل و به همراه پيمان  فرم گواهی صدور حسن سابقهلذا است، 

 مذکور ارسال گردد.

هر و الذکر منعکس و به منحوه کيفيت اجرای کار و کفايت کادر فنی / غير فنی و زمانبندی پروژه بايد در گواهی مربوطه در بند فوق  -8

 ارفرمای قبلی رسانده شود.امضاء ک

های حسن سابقه بايد بطور دقيق و با ذکر اطالعات صحيح و قابل پيگيری تکميل گر در فرمکليه اطالعات مندرج توسط مناقصه  -9

زار گگردد. مسئوليت عدم محاسبه و کسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسی مناقصه

 باشد.گر میاستعالم از کارفرمايان قبلی، بر عهد مناقصه در اخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 27 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

               هگذشت سال پنج در قبلی کارفرمایان امتیاز براساس قبلی کارهای در گرمناقصه سابقه حسن ارزیابی: 2 شماره فرم

 (1 شماره جدول از 2 رديف به مربوط)

ف
دي

ر
 

 معيار عنوان

 امتيازات ميانگين قبلی رفرمايانکا ارزيابی امتيازات

 ارزيابی کارفرمايان

 سال 5در  قبلی

 (A)گذشته

 (100 ~ 0) 

 وزن

 (B)معيار

 
 امتياز

در کارهای  چهارم کار سوم کار دوم کار اول کار شده کسب

 پيمانکاری

1 
رضايتنامه کتبی کارفرمايان قبلی 

 مبنی بر رضايت کلی از پيمانکار
     4/0  

2 
 ارزيابی کارفرمايان

 قراردادهای قبلی

)در خاتمه 

 قرارداها(

  3/0      کيفيت کار

3 
 يترعا

 یزمانبند

     2/0  

4 
کفايت کارکنان 

 کليدی

     1/0  

د:
دا

رار
ع ق

ضو
مو

ه 
ص

ال
خ

 

 اساس بر، پيمانکار سابقه حسن ارزيابی: 1 تذکر    

 در یقبل کارفرمايان ارزيابی امتيازات ميانگين

 ارزيابی کارهای خصوص در) گذشته سال 5

 (سابقه و تجربه امتياز محاسبه جدول در شده

 .گيردمی صورت

 به توجه با فوق هایرديف برای امتياز: 2 تذکر

 با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات

 .شد خواهد تعيين گزارمناقصه تشخيص

 گواهينامه، هارضايتنامه تصوير ارائه: 3 تذکر

 (قرارداد خاتمه و کار حين) ارزيابی و کار پايان

 امانج کار کيفيت لحاظ با) قبلی کارفرمايان

کليدی و رعايت  کارکنان کفايت، شده

 .است الزامی( زمانبندی

 مفاد با مبتنی رضايتنامه هر امتياز: 4 تذکر

 و امتياز 25( 1 رديف موضوع) کلی رضايت

 .باشدمی 100 رديف امتياز حداکثر

 مشابه تقريباً کار 1 ضريب با مشابه ارک: 5 تذکر

 .شودمی محاسبه /.5 غيرمشابه /. کار8

ر پيمان در موعد در صورت انجام ه: 6تذکر

حداکثر امتياز ی زمانبند يترعامقرر شاخص 

 امتياز برای هر پيمان( و در صورت تأخير 25)

تياز به تناسب مدت تأخير کاهش میاين ام

 يابد.

 :سال انجام
    

 م کامل کارفرما:نا

    

 شماره تلفن تماس:

    

 تاريخ استعالم ارزيابی کارفرمايان قبلی:

    

 نام، سمت و امضاء اقدام کننده استعالم:
    

  دستگاه مناقصه گر یفن یابيارز تهيکم یبخش از سو نيمحاسبه شده در ا يینها ازيامت



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 28 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 

 باشد.و ضعيف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضيح: امتياز مربوط به ارزشيابی عالی برابر 

 

 

 باشد.و ضعيف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100زشيابی عالی برابر توضيح: امتياز مربوط به ار

 1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرم مناقصهنا -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

 مبلغ پيمان )ریال( -4
به           ........................ ریال........................................به عدد.........................

 ....................... ریال......................................................................................................حرو :.................................................................

  كارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  .....................................................................تلفن هاي دستگاه ن ارت:................................................................

                        .......................................آدرس كارفرما:................................................................................................................
  محل اجراي پيمان -7

 .....................................لغایت از تاریخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  انبندي كارارزشيابي زم-12

  ارزشيابي كفایت كاركنان كليدي-13

 2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

 مبلغ پيمان )ریال( -4
به           ........................ ریال........................................به عدد.........................

 ....................... ریال..............................................................................حرو :.........................................................................................

  كارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن هاي دستگاه ن ارت:.......................................................................................................

                        ......................................درس كارفرما:.................................................................................................................آ
  محل اجراي پيمان -7

 .....................................لغایت از تاریخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفایت كاركنان كليدي-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 29 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 

 باشد.و ضعيف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضيح: امتياز مربوط به ارزشيابی عالی برابر 

 

 

 باشد.و ضعيف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضيح: امتياز مربوط به ارزشيابی عالی برابر 

 3حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

 مبلغ پيمان )ریال( -4
به           ..................... ریال...........................................به عدد.........................

 ....................... ریال..............................................................................حرو :.........................................................................................

  كارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن هاي دستگاه ن ارت:.......................................................................................................

                        ........................................................................................آدرس كارفرما:...............................................................
  محل اجراي پيمان -7

 .....................................لغایت از تاریخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفایت كاركنان كليدي-13

 4حسن سابقه پیمان شماره  :2اره فرم شم

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

 مبلغ پيمان )ریال( -4
به           ........................ ریال........................................به عدد.........................

 ....................... ریال...........................................................................................................................................حرو :............................

  كارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..........................................................................................................تلفن هاي دستگاه ن ارت:...........................

                        .......................................آدرس كارفرما:................................................................................................................
  محل اجراي پيمان -7

 .....................................لغایت از تاریخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفایت كاركنان كليدي-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 30 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 انگرمناقصهارزیابی توان مالی  :3شماره  فرم

 

  :توضیحات و تذکرات مهم
 

 را بصورت کامل و خوانا و دقيق تکميل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمايند. 3فرم شماره  بايد گرانمناقصه  -1

 های قبل از آن مالک امتياز نخواهد بود.سال گذشته باشد و سال 5مربوط به  بايداطالعات ارائه شده صرفاً   -2

 ست.ا در پنج سال اخير( ضروری ( ارائه مستندات مرتبط )گواهی ماليات پرداختی1) رديفدر خصوص   -3

سال گذشته  5اجتماعی قطعی يا علی الحساب پرداخت شده در  ( ارائه مفاصاحساب تأمين اجتماعی يا گواهی تأمين3) رديفدر خصوص   -4

 باشد.ضروری می

 باشد.شته ضروری میسال گذ 5ها يا کپی دفاتر قانونی در ( ارائه اظهارنامه مالياتی يا گواهی بيمه دارايی5) رديفدر خصوص   -5

 باشد.های قطعی و ممهور به مهر سازمان مالياتی میدرآمد مستند به صورت وضعيت "درآمد ناخالص ساالنه"منظور از   -6

هاست. همچنين اصل گواهی کارشناس ست که مستند به اظهارنامه های مالياتی يا گواهی بيمه دارائیاهایدارائی "های ثابتدارايی"منظور از   -7

 گر نيز قابل قبول خواهد بود.های ثبت شده در دفاتر قانونی مناقصهدادگستری مبنی بر ميزان دارائی رسمی

 

 باشد:روش محاسبه امتياز به شرح ذيل می
 

Pest =  مناقصه مورد نظر  برآوردمبلغ 

P = اسبه شده جدول فوق مبلغ مح ميانگين 

 

  IF Pest ≤ P            رفته می شود( در نظر گ100حداکثر امتياز توان مالی مناقصه ) 

 

100×  Pest /P  =امتياز         IF P < Pest



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 31 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 (1 شماره ازجدول 3 ردیف به مربوط) اعتباری و مالی توان ارزیابی :3 شماره فرم

 

 (امتياز حداکثر) / مناقصه برآورد مبلغ Pest فوق/ جدول در شده محاسبه مبلغ ميانگين P :مالی توان شاخص باالترين

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتياز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎   𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتياز = 𝟏𝟎𝟎 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 :شدبا زير مقادير ميانگين از کمتر يا و معادل مناقصه اوليه یبرآورد مبلغ که شودمی احراز صورتی در اعتباری و مالی توان حداکثر :1تذکر 

 پيمانکار ذشتهگ سال 5 ماليات ميانگين برابر پنجاه - الف   

 پيمانکار گذشته سال 5 در شده پرداخت اجتماعی تأمين بيمه حق ميانگين برابر هفتاد - ب   

 پيمانکار گذشته سال 5 ناخالص درآمد ميانگين برابر سه -ج  

 پيمانکار برای معتبر اعتباری و مالی موسسات يا و بانك سوی از صادره اعتبار تأييد مبلغ برابر يك - ه  
 

 .باشدمی الزامی جدول اين در درخواستی مدارک شده مصدق رونوشت ارائه :2 ذکرت  
 

.است الزامی اعتباری و مالی توان ارزيابی جهت جدول اين 4 الی 1 هایرديف به مربوط مدارک کليه ارائه :3 تذکر  

ف
دی

ر
 

 عنوان معیار

 سال گذشته 5متوسط  مناقصه است( یسال برگزار nسال )

 )کل پرداخت های پروژه(
 عدد مالك مقایسه

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

 اداره مالياتی تأييدماليات ساالنه بر اساس  1
          a = 50 × a = 

2 

-علی اجتماعی قطعی يا تأمينمبلغ حق بيمه 

اجتماعی بر  تأمينالحساب پرداخت شده به سازمان 

           اجتماعی تأمينسازمان  تأييداساس 

b = 70 × b = 

3 
 هایدرآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيت

           ی مربوطهکارفرما تأييدقطعی و موقت مورد 
c = 3 × c= 

4 
های ثابت مستند به اظهارنامه مالياتی يا درائی

           ها يا دفاتر قانونی سال قبلبيمه دارائی گواهی
d = 5× d = 

5 
موسسات  ها يامبلغ اعتبارصادر شده ازطرف بانك

           (  )ريال مالی واعتباری معتبر برای پيمانکار
e = 1× e= 

 = A (A) 5الی  1های در ردیف "عدد مالك مقایسه "عدد مربوط به ستون  میانگین  

 = C اولیه کارهای موضوع مناقصه  برآوردمبلغ   

   1جدول شماره  3درج در ردیف   [100 × (A/C)] =مالی و اعتباری پیمانکار امتیاز توان (0-100)  

  دستگاه مناقصه گر یفن یابیارز تهیمک یبخش از سو نیمحاسبه شده در ا یینها ازیامت



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 32 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 ارزیابی توان تجهیزاتی :4 شماره فرم

 :توضیحات مهم

گران بايد اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر کارفرما که جهيزاتی مناقصه حاضر، مناقصهبه منظور ارزيابی توان ت  -1

 در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده بر حسب توان موجود خود تکميل نمايند.

 ماشين آالت مذکور را فراهم آورند. گزار ضروری تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات وگران موظفند هر زمان که مناقصهمناقصه  -2

 مورد آالت عمده ينو ماش يزاتتجهگران و با توجه به حداقل ( جدول فوق بايد توسط مناقصه5( و )4های )صرفاً اطالعات مربوط به ستون  -3

 تکميل گردد. کارفرما يازن

ار گزمحاسبه امتياز توان تجهيزاتی توسط مناقصه و درصد وزنی هريك جهت کارفرما يازن مورد آالت عمده ينو ماش يزاتتجهشرح حداقل   -4

 گيرد. گر قرار میدر اختيار مناقصه

ارائه کليه مستندات مربوط به مالکيت يا اجاره تجهيزات و ماشين آالت )کپی سند مالکيت يا اجاره نامه يا فاکتور خريد ماشين آالت( از   -5

 گر ضروری است.سوی مناقصه

ذکر نام آن با امتياز ويژه  گزار به استفاده از ماشين آالت خاص و يا تجهيزات ويژه در موضوع مناقصههدر صورت لزوم وتشخيص مناقص  -6

 مربوطه لحاظ خواهد شد.

 باشد:فرمول محاسبه امتياز توان تجهيزاتی به شرح ذيل می  -7

 امتياز( 100تا  0)امتياز توان تجهيزاتی  =مجموع امتياز کسب شده در ستون هفتم           

نظر  نسبت به خرید یا اجاره ماشین آالت مورد ،گر صرفاً اظهارنظر نماید که در صورت برنده شدن در مناقصهدر صورتی که مناقصه :توجه

 کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازی به وی تعلق نخواهد گرفت.

 (1 شماره جدول از 4 ردیف به مربوط) : ارزیابی توان تجهیزاتی4فرم شماره 

 گران رسانده می شود.ماشين آالت مورد نياز مناقصه به صورت مستند به اطالع مناقصه نوع تجهيزات و (حداقل تعداد و1

ف
دي

ر
 

(1) 

 

شرح حداقل تجهيزات و 

ماشين آالت عمده مورد نياز 

 کارفرما

(2) 

تعداد 

مورد 

 نياز

(N) 

(3) 

درصد وزنی 

 آيتم

)%( 

(4) 

 تعداد موجود

(M) 

(5) 

 تجهيزات نوع مالکيت 

 و ماشين آالت

(6) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

 )حداكثر امتياز هر ردیف

 خواهد بود.( 100برابر 

(7) 

حاصل ضرب 

درصد وزنی 

( 3ستون )

 امتياز در

 (6) ستون
 اجاره ای

 قطعی 

)در مالکيت 

 (گرمناقصه

1 

تن  5کامیون با ظرفیت حداقل 

 با کانتینر مورد باالبه  94مدل 

مجهز به موتور  تایید بهداشت

 سردخانه و ترموگراف

1 50%      

2 

به  96وانت سرپوشیده مدل 

جهت حمل مواد غیر  باال

 50 1پروتئینی 
 

1 50%      

   1جدول شماره  4درج در ردیف  مجموع امتياز ردیفهاي ستون
 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
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 45 از 33 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

  توان فنی و برنامه ریزی :5شماره  فرم

 

 (1 شماره ازجدول 5 ردیف به )مربوط رگمناقصه ریزیبرنامه و فنی توان ارزیابی
 

 ردیف

 

 معيار عنوان

 
 A تخصيصي خام امتياز

(0 ~ 100) 
 B معيار وزني درصد

(%) 

 

 شده كسب امتياز

100  /A X B 

 

 درج ذیل جداول در ن ر مورد اطالعات

 گردد

1 
 شاغل كليدي كاركنان كفایت

 گرمناقصه فعلي درسازمان
 1-5فرم شماره   70% 

 2-5فرم شماره   %30   ریزيرنامهب توان 2

 1شماره  جدول 5ردیف  در درج  (100 ~ 0) پيمانمار ریزي برنامه و فني توان امتياز جمو

 
شامل : نام و نام خانوادگی ، سمت سازمان ، آخرین مدرك تحصیلی ، سابقه کار ،  مناقصهدرج اطالعات مربوط به نفرات کارکنان کلیدی تذکر : 

 الزامیست. شرکت سابقه کار در

 ارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول مربوط به نفرات کلیدی الزامیست .-2

نسبت به  بایست ران میگمناقصه  ر( مناقصه گ) مشخصات کل نفرات کلیدی شرکت الذکر جهت درج کامل با توجه به محدودیت جدول ذیل-3

جام : چارت سازمانی شرکت و ساختار تشكیالتی و مسئولیتهای پرسنل برای ان تندات مربوطه شاملهمراه کلیه مسجداول فوق ب تكمیل جداولی مشابه

 کارکنان / لیست نفرات / مدارك تحصیلی / سوابق کاری (/ اقدام نمایند. کار جهت ارزیابی و امتیازدهی کفایت

لزوم ( توسط گ مناقصه زار در گزارش شناخت تعیین حداقل تعداد ، تخصص و سایر مشخصات کارکنان کلیدی گ مناقصه )ر در صورت - 4

شود در غیر اینصورت  در نظر گرفته می % 50شود ، در صورتیكه کارکنان کلیدی مناسب و صالحیتدار برای کار مورد نظر معرفی شوند امتیاز  می

 شود . به نسبت امتیاز تعیین می

 گیرد . شده در این بخش تعلق می از امتیاز این بخش به گواهینامه استاندارد ذکر% 50 - 5

 سیستم مدیریت یارزیاب
 باشد یت به شرح ذیل ممدیری معیار سیستم یارزیاب نحوه

 
 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 34 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

  دارند فعالیت شرکت آن فعلی سازمان در که گرمناقصه کلیدی کادر فردی مشخصات :1-5 شماره فرم

 نفرات تخصصی و کلیدی جدول 

 یل گردد توسط مناقصه گران تکم  1-5ماره شجدول 

 ردیف
سازمانی در دستگاه سمت 

 مناقصه گر

 جدول فهرست و نفرات کلیدی و تخصصی مناقصه گران

 سابقه در شرکت سوابقه کاری /مدرك مرتبطمدرك تحصیلی نام و نام خانوادگی

     کارشناس تغذیه 1

     کارشناس بهداشت 2

     سرآشپز  3

     آشپز ارشد 4

     آشپز 5

     آشپزکمك  6

     متصدی آشپزخانه 7

     متصدی رستوران 8

     متصدی امور انبارداری 9

     شستشوکارگر  10

     متصدی امور انبارداری 11

     راننده ماشین سردخانه 12

     نظافت چی آشپزخانه 13

     شاطر و خمیرگیر 14

     نماینده پیمانكار 15

      

      

  ردستگاه مناقصه گ یفن یابيارز تهيکم یبخش از سو نيمحاسبه شده در ا يیانه ازيامت



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 35 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 ایمنی و بهداشت و سالمت  رعایت موازین :6شمار ه  فرم
 

 (1 شماره جدول از 6 ردیف به )مربوط HSE توان ارزیابی به مربوط مدارك

 

 نام فرم

 ارزيابی
 توضيحات امتياز وزن عنوان سند / مدرک / گواهی

عا
ر

ن 
زي

وا
ت م

ي
H

S
E

 

   HSEE 30ساختار سازماني مدیریت  1

   20 موضوع مناقصه HSE Planارا ه  2

   15 هاي قبلدر پيمان HSEEحسن عملمرد  3

   HSEE 15ارزیابي عملمرد سوابس آموزش  4

   HSEE 10استقرار سيستمهاي مدیریت  5

   10 دو بهبو ارزیابي سيستمهاي شناسایي و كنترل خطرات / اصالح 6

   100 (1از جدول شماره  6درج در رديف )امتياز نهايی 

 

ملزم به ارا ه گواهينامه تایيد صالحيت ایمني معتبر صادره از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند و در صورت  گرانمناقصه :مهم

همچنين جهت كسب امتياز هركدام از  آنها مردود اعالم خواهد شد. عدم ارا ه گواهينامه منكور از مرحله ارزیابي كيفي حن  و پيشنهاد

 هاي فوق، ارا ه مستندات آن الزاميست.ردیف

در صورت ارا ه نامه كتبي از اداره تعاون، كار و  ،باشدي كه تاریخ گواهينامه تایيد صالحيت ایمني آنها فاقد اعتبار ميگرانمناقصه :1تبصره 

موخف به ارا ه گواهينامه  گرانمناقصهاستان مبني بر تمدید گواهينامه، اممان حضور در مناقصه را دارند. این  رفاه اجتماعي شهرستان یا

 مزبور تا زمان انعقاد قرارداد مي باشد.

مليات عگر در قالب كنسرسيوم در مناقصه حضور داشته باشند، گواهينامه تأیيد صالحيت ایمني مجري در شرایطي كه یند مناقصه :2تبصره 

 موضوع مناقصه، مال  عمل خواهد بود.

در صورت دارا بودن مجوز موقت از مراجو قانوني ذیرب ، این مجوز مورد قبول خواهد بود و برنده مناقصه موخف است گواهينامه  :3تبصره 

 تایيد صالحيت خود را تا زمان عقد قرار داد ارا ه نماید.

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
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 45 از 36 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 

 یستم مدیریتیهای سنامهگواهی– 1-6فرم شماره 

 

ف
دی
ر

 

 گواهينامه صدور مرجو مربوطه گواهينامه و مدیریتي ن ام عنوان
 

 گواهينامه اعتبار تاریخ

 

 كسب امتياز

 (0-25) شده

1     

2     

3     

4     

   شماره فرم 1ردیف در درج (0-100) هاي مدیریتينامه سيستدگواهي امتياز جمو

 
 

 جامو سيستمهاي یمپاریه. استقرار مدیریت سيستد ،كيفيت مدیریت ن ام گواهينامه شود، )مانندكه در فرم فوق ذكر مي يیهانامهگواهي ليهك :1تذکر

 گردد. باید ارا ه انفورماتيک و...(

 باشد.مي 40هاي سيستد مدیریتي نامهو حداكثر امتياز گواهي امتياز 10 قبول مورد معتبر گواهينامه هر :2 تذکر

 .گيردمي تعلس امتياز 5 باشد گنشته آنها شروع از سال یک از كمتر كه مدیریتي هاين ام هاي گواهينامه ايبر :3 تذکر

 .گيردمي تعلس امتياز قبول مورد مشي خ  یا و گواهينامه یک به فق  ،مدیریتي زمينه هر در :4 تذکر

 اند نباید در بخش كاركنان كليدي مال  ارزیابي قرار گيرند.مدیره معرفي شده هيأتنفراتي كه به عنوان افراد امتياز آور  :5 تذکر

گر و مدیر مدیره طبس پيشنهاد مناقصه هيأتنفر از اعضاي  2مدیره و مدیرعامل، سوابس تحصيلي و كاري فق   هيأتاعضاي  در ارزیابي معيار كفایت :6تذکر 

 گردد.عامل بررسي مي
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 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 گرمناقصه کار در منطقه بودن و تجربه بومی ارزیابی :7شماره  فرم

 (1از جدول شماره  7)مربوط به ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان ردیف

 ضریب

 وزني

Aدرصد(( 

 هرمعيار امتياز

B (0-100) 

 كسب شده امتياز

A*B/100 
 توضيحات

    50 خوزستان استان در شركت ثبت 1

    25 خوزستان استان در دا د دفتركار بودن دایر 2

3 

 در  قبلي مرتب قراردادهاي داشتن

 استان خوزستان 
20~0 

25    

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

  (1از جدول شماره  10)درج در رديف                                                               (0-100کل ) امتياز جمع

 .گردد ارا ه بایستي فوق هايردیف از یک هر مستندات ليست امتياز احراز جهت :1 تنكر
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 کیفی ارزیابی مدارك و اسناد چک لیست

 .گردد تکمیل گزارمناقصه توسط ۸ الی 4 هایستون گر ومناقصه توسط لیست چک 3 و2 و1 هایستون است ضروری :مهم توضیح

یک ليست  

 گر)متقاضي(مناقصه
 گزار )كارفرما(یک ليست مناقصه

 وضعيت كنترل اسناد سنادوضعيت كنترل ا

 نام فرم

 ارزیابي
 عنوان سند / مدر  / گواهي

ید
رد
 گ
ا ه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
را 
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
مي
تم

 

ت
اس
ش 
ناق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

 ه
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیااااااااف -

صه
ناق
ي م
يف
 ك
ي
یاب
رز
ي ا
وم
عم
  
دار
و م
د 
سنا
ا

ان
گر

 

1 
گر جهت / مناقصهنامه درخواست شركت متقاضي 

 شركت در مناقصه
        

         شركت اساسنامه 2

         شركت تأسيس آگهي رسمي روزنامه 3

         شركت تغييرات آخرین آگهي رسمي روزنامه 4

5 
 هيأت اعضاء آخرین ملي كارت و شناسنامه تصویر

 شركت مدیره
        

6 
ر پایگاه اطالعاقتصادي و كد ثبت نام د كد تصویر

 گرمناقصه شركت رساني مناقصات
        

7 
وزارت تعاون،  صالحيت ایمني از نامهتصویر گواهي

 كار و رفاه اجتماعي 
        

8 
 بنديرتبه و صالحيت تشخيش تصویرگواهي

 ریزي كشورسازمان مدیریت و برنامه
        

         یریتيمد يها يستدس هاينامهيگواه 9

         فرم خوداخهاري خرفيت آزادكاري 10

         شركت ملي شناسه تصویر 11

12 
 سهامدارانو  یرهت مدأمشخصات هي يستل

 گرمناقصه
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 

 

 

 یک ليست 

 گر)متقاضي(مناقصه
 گزار )كارفرما(یک ليست مناقصه

 وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابي
 نوان سند / مدر  / گواهيع

ید
رد
 گ
ا ه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
را 
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
مي
تم

 

ت
اس
ش 
ناق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

 ه
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیااااااااف

ه 
جرب
ي ت
یاب
رز
م ا
فر

ي
رای
اج
س 
واب
س

 

1 
 مشابه پيمان نسخ

 حاضر( مناقصه آگهي از انتشار قبل سال 5 اعتبار با)
        

2 

 كار 4 وجود عدم صورت در) مشابه غير يمانپ نسخ

 مشابه(

 حاضر( مناقصه آگهي از انتشار قبل سال 5 اعتبار با)

        

ي
قبل
س 
واب
 س
ن
س
 ح
ي
یاب
رز
م ا
فر

 

3 

 غير و مشابه معتبر شده انجام كار سابقه حسن گواهي

 از (مشابه كار 4 وجود عدم صورت )در مشابه

 (یک شماره پيوست نمونه )مطابس .قبلي كارفرمایان

 مشخش حجد و كار شرح ،مبلغ با موضوعاتي جهت(

 )حاضر مناقصه موضوع

        

4 

 عدم صورت در) مشابه غير و مشابه پيمان نسخ تصویر

 ) مشابه كار 4 وجود

 ) مناقصه آگهي از قبل سال 5 اعتبار با (

        

5 
 هايپيمان كارفرمایان آدرس و فمس ،تلفن شماره

 النكرفوق
        

ي
مال
ن 
توا
ي 
یاب
رز
م ا
فر

 

6 
 به مربوط پرداختي ماليات مبلغ به مربوط مستندات

 قبل سال 5
        

7 
 قطعي اجتماعي تامين بيمه (حساب )مفاصا مستندات

 .قبل سال 5 به مربوط شده پرداخت الحسابعلي یا
        

8 
 كپي یا هادارایي بيمه گواهي یا مالياتي اخهارنامه

 ثابت هايدارایي ارزش تعيين جهت قانوني دفاتر
        

9 

 و مالي موسسات یا بانک سوي از اعتبار تأیيد اصل

به  مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري

 ) دو شماره پيوست نمونه گزار )مطابسمناقصه

        

         قبل سال 5 به مربوط شده حسابرسي مالي هايصورت 10
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 ست یک لي 

 گر )متقاضي(مناقصه
 گزار )كارفرما(یک ليست مناقصه

 وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابي
 عنوان سند / مدر  / گواهي

ید
رد
 گ
ا ه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
را 
ا

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

ت 
اس
ل 
مي
تم

 

ت
اس
ش 
ناق

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

 ه 
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

         گرموجود مناقصه تيزاآگت و تجه ينماش 11 توان تجهيزاتي

فرم توان فني و 

 برنامه ریزي

12 

 براي هامسظوليت و تشميالت ساختار كليدي )ارا ه كاركنان كفایت

 و سوابس ،تحصيالت ،مشخصات مناقصه( به همراه موضوع كار انجام

 غيره

        

         گرمناقصه سازمان و كنترل پروژه در یزير توان برنامه 13

ایت موازین رع
HSE 

         HSEمدار  مرتب  با سيستد مدیریت  14

         HSEیارت سازماني  15

         HSEنيروي انساني  16

         HSEهاي قبلي حسن عملمرد در پيمان 17

         HSEعملمرد آموزشي  18

         شناسایي خطرات و راهمارهاي اصالحي در دو پروژه اخير 19

         HSE PLANنمونه  20

 بومي بودن

         اسناد ثبت شركت در استان خوزستان 27

         اسناد دفتر كار شركت در استان خوزستان 28

         اسناد قراردادهاي مرتب  در استان خوزستان 29
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 ........................................................:از شرکت

 

 صنعت فوالد شادگان شرکت :به

 

 با سالم

 شرکت قرارداد........................ با اين .................................................................................. در سال.شرکت احتراماً

........... ...... از تاريخ.................. به مدت......................................با شماره ....................................................................)موضوع(

به  ،........................ ريال...............................عدده ................................... ب................... با مبلغ کل.لغايت

 .است / می رساند................................................................................... داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده .حروف

 رزيابی گرديده است.ا         □  عالی    □ خوب   □  متوسط   □  در حد ضعيف  شرکت از نظر کيفيت کار 

 ارزيابی گرديده است.         □  عالی   □ خوب    □  متوسط   □  در حد ضعيف  ت از نظر کفايت کارکنان کليدیشرک 

 ارزيابی گرديده است.         □  عالی   □ خوب  □  متوسط  □  در حد ضعيف  شرکت از نظر رعايت زمانبندی پروژه 

  در حد    □  متوسط    □  خوب   □ عالی کارکرد شرکت پيش گفته در قرارداد فوق الذکردر مجموع ارزيابی اين شرکت از

 می باشد.   □ضعيف 

 

. ريال .......................................................................... به مبلغ.............................................. مورخ.ضمناً اصل مفاصاحساب شماره

 مربوط به قرارداد فوق به اين شرکت ارائه گرديده است.

 

 

 

 مهر و امضاء دستگاه ن ارت                                              مهر و امضاء امور پيمانها

 :تاریخ                                                                      :تاریخ
 

 

 

تهیه شود. جهت هر قرارداد فرم مجزا ،توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد گرمناقصه/  شرکتهای متقاضی
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 ......................... :شماره نامه 

 ............................ :نامه تاریخ

 ........................................ :................................................................... شماره.......................... :مناقصه موضوع

 صنعت فوگد شادگان شركت

 مسال با

حضور در مناقصه  يمتقاض گرمناقصه... ..................................................................و اعتبار شركت ................. يبانم يهاعات حسابالدر ذیل اط 

 .گردديم ماعال عالجهت اط ،....... آن شركت نزد این بانک........................... ارهشم

 )ریال( ميانگين حساب )ریال( بستانمار )ریال( بدهمار شماره حساب نوع حساب

     

     

     
 

 ياعتبار بانم ديیک سال قبل از تاریخ صدور نامه تای يدوره زمان يشركت................................ برا يهاگردش حساب عاتطالا- 1

 فعال ...................................................................... ریال يهانامهضمانت زانيم- 2

ریال  .................................................................................... (به حرو )..................................... ریال  (عددبه )تا سقف  ياعتبار مال يالنكر داراشركت فوق- 3

 باشد. يم ديم شده مورد تا اعال سقف منكور تا ينزد این بانک بوده و اعتبار مال

 .................................................. :ياعتبار يمجاز بانک / موسسه مال ي................ مهر و امضا..................: .........گراقصهمنصاحبان امضاء مجاز  يمهر و امضا 
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 :شود می گواهی و تائيد بدينوسيله

رم ف نیا مهيضم ازين مورد مدار  هيداده شده است و كل حيفرم پاسخ صح نیسواگت و مطالب مورد درخواست مشروح در ا هيبه كل الف:

 .هستند يو واقع حيمدار  صح

و قانون  يقانون اساس 141مقرر در اصل تيعامل شركت، مشمول ممنوع ریو مد رهیمد اتيه ياعضا (سهامداران)از شركاء  کی چيه :ب

 .باشد ينم 1337ماه  يد 22مصوب  يمنو مداخله كارمندان در معامالت دولت

 باشند.ينم سهامدار شركت نیاند در اافتهی تيمحموم يقانون اساس 4از انحاء در ارتباط با اصل  يكه بنحو ياز اشخاص کی چيه :ج

 نیتمام وقت در ا بطور سهام شركت كه %5از  شيب يو سهامداران دارا رعاملی، مدرهیمد اتيه ياعضا تو سم ينام و نام خانوادگ :د

ذكر شده   ند،ینمايم تيفعال زين (ذكر نام موسسه با)  گریموسسات د ایمشاور  يو مهندس يمانماريپ يهاتر شركدشركت شاغل نبوده و 

 است.

 ود،موج ياستانداردها ریسا وي منیا و يبهداشت شغل ،يطيمح ستیز ت،يفيك تیریمد استاندارد، يها نامهيدر صورت دارا بودن گواه :ه

 ت.مدار  مربوطه ارا ه شده اس ریتصو

برسد عالوه بر قبول  اثباتبه پرسشنامه  نیمندرجات ا زيو ن فوق (هد،  ج، ب، الف،) يمندرج در بندها داتياز تا  کیینانچه خال  هر و:

همناقص يدستگاه اجرا  ديبه تصم ينوع اعتراض چيه ،يبه مراجو دولت يواقع ريمترتب بر ارا ه مدار  و اطالعات غ يقانون يمجازات ها

از هر نوع ارجاع كار  تيمحروم ایتعهدات قرارداد منعقده و  يحسن اجرا نامهضمانت ایبر ضب  ضمانتنامه شركت در مناقصه  يگزار مبن

 نخواهد داشت.

 :ازيمدارک مورد ن ريسا

ركاء  شو  رانیمد ياسام كه نشان دهنده راتييتغ نیثبت و آخر س،يتأس يآگه يبرابر با اصل اساسنامه شركت، روزنامه رسم ریتصو .1

 شركت در حال حاضر باشد. (سهامداران)

  لرعامیو مد رهیمد أتيه (سهامداران) سوابس نشان دهنده تجربه شركاء و يليتحص مدار  ،يكارت مل صفحه اول شناسنامه، ریتصو .2

 شركت.

 سهامدار. ريغ يو سوابس نشان دهنده تجربه كادر فن يليمدار  تحص ریتصو .3

وط  شده مرب ديتا  تيوضع صورت نیآخر ریو در دست اجرا و تصو افتهیخاتمه  يدر مورد كارها (دبدون ضما ) مانيدفتریه پ ریتصو  .4

 در دست اجراء. يهامانياز پ کیبه هر 

قرارداد  ينمات اساس ریتصو باشد،يكه پروژه / كار در دست اقدام م ينامه دستگاه ن ارت و در صورتتیرضا ،مانيدر صورت خاتمه پ .5

 .گردد مهيضم

 .گردد وستيپ صالحیذ مراجو ریسا ایو  ياداره كار و مور اجتماع ،يزیرو برنامه تیریسازمان مد يسو از «تيصالح ديتا » .6

 .شده توس  بانک در سه سال گنشته ديشركت، تا  يهاحساب / حساب يصورتحساب بانم نتیپر  .7

بت به مراجعه و نس ياقتصاد و امور يه اداره دارا ب يستیباشد، با يكه شركت فاقد كد اقتصاد يدر صورت ،يكارت كد اقتصاد ریتصو .8

 .دیكد منكور اقدام نما افتیدر

 ارزش افزوده يگواه .9

 .ارا ه گردد مربوطه گزم در قسمت حاتيتوض ،باشدينم ریاممانپن سياطالعات خواسته شد بطور دق هيكه ته يدر موارد :1 حيتوض

 .ندینما بارگناري نوشته و گریصفحات د يخود را بر رو حاتيوانند توضتيارا ه پاسخ، م يدر صورت كمبود جا برا :2 حيتوض
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 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام :خدماتمربوط به 

 

......  .................................................................................................... مدیر عامل/ نماینده مجاز شركت.............................................اینجانب..................

العات ارا ه شده در این اخهار نماید اطتایيد مي ،با آگاهي كامل از مطالب مندرج در اسناد حاضر ارزیابي كيفي و قوانين و ضواب  مربوطه

 باشد.نامه و مدار  منضد به آن صحيح است و مسظوليت مطالب ارا ه شده بر عهده اینجانب مي

گزار به هر نحو مقتضي محفوظ پروژه خال  موارد اعالم شده به اثبات بر سد، اعاده حس براي مناقصه فرآیندهمچنين ینانچه هرگاه در 

هاي وارده به نماید و مملف به جبران خسارتمي از خود سلب خصوص تراض را در ایندنامه، حس هرگونه اعاست و با امضاي این تعه

 باشد.كارفرما مي

 

 

تاریخ:                               آور شركت: مهر و امضاي مجاز و تعهد                                       نام و نام خانوادگي:



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 45 از 45 صفحه

 213464شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

 شرکت صنعت فوالد شادگان رستوران خدمات و کارکنان یغذا عیتوز، طبخامور  راهبری و انجام خدماتموضوع مناقصه : 

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

کارکنان و خدمات رستوران شرکت صنعت فوالد شادگان یغذا عیو انجام امور طبخ، توز یراهبر

 تاريخ بررسی:

 □ناقص است               □کامل است           گرمناقصهمدارک و مستندات 

 يحات:توض

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل امتياز جهت تشخيص صالحيت:   :گرمناقصهامتياز کل 

 

   □رد                     □قبول                نتيجه

 نام و نام خانوادگی و امضا بررسی کنندگان:

 

 

 

 

 

 

 

 


