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

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

کنندگان 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 عبور نسبت به تکميل  http://pim.ssico.ir ت شرکت صنعت فوالد شادگان به نشانیکاال و خدما

شده( بهمراه  یبندمدارک )کالسه CDو صرفاً  ندينمااطالعات مندرج در سامانه و بارگذاری کليه مدارک و مستندات ضميمه اسناد حاضر اقدام 

در صورت خارج  .نديمشخص شده ارسال نما سصفحات آن مهر و امضا شده باشد را به آدر یشده و تمام ليدستورالعمل حاضر که جداول آن تکم

 از دسترس بودن سامانه عمليات بارگذاری در سامانه در اولين فرصت صورت گيرد.

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

ت ( به دفتر کميسيون معامالبدون مستندات پيوستکليه 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 بصورت فيزيکی ارائه گرددالزم به ذکر است  شرکت صنعت فوالد شادگان تحويل گردد.

 به اسناد حاضر پيوست شود.  CDو سپس در قالب  گردد در سامانه بارگذاریبايست و کليه اسناد و مدارک و مستندات پيوست آن می

 :ندنماي در سامانه بارگذاریذيل  شرحخود را به  مستنداتبايست گران میمناقصه ،ارزيابی( به منظور سهولت ارزيابی کيفی توسط کميته 3

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

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

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

اشد، بکارها الزامی میارائه گواهی صالحيت ايمنی برای کليه ) اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی. های مرتبط برابر با( و ساير گواهينامهکشور

 (باشدمی الزامیشرکت در ارزيابی کيفی  تاييد صالحيت ايمنی جهتهمچنين گواهی 

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

 .مشمول دريافت امتياز نخواهد گرديد .و غير مشابه مستندات مربوط به سوابق قراردادهای نيمه مشابه  -5-3

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

 3مربوط به سوابق مشابه. )حداکثر تعداد  کار نامه کارفرمايان قبلی و گواهی صدور حسن انجاممستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -7-3

 حسن سابقه مربوط به قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(

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

 سته شده در فرم ارزيابی توان تجهيزاتی(مطابق اسناد خوا ارائه مستنداتمستندات مربوط به توان تجهيزاتی. )-9-3

مستندات مفاصا حساب و مستندات دال بر خاتمه قرارداد قبلی بدون اعتمال جرائم ارائه ريزی شامل مستندات مربوط به توان فنی و برنامه  -10-3

 از سوی کارفرما و ارسال مستندات اخذ کد کارگاهی بيمه تامين اجتماعی و ارسال ليست بيمه پرسنل مرتبط با موضوع مناقصه 

 کانيزه حمل لجن و پسماند )لجن کش و فان کش(دال بر تامين يا اجاره بهای دستگاه ممناقصه گران می بايست مستنداتی  -11-3

 و دوره های انجام شده و گواهينامه های اخذ شده  ( (HSEزيستمستندات مربوط به بهداشت، ايمنی و محيط -12-3

 های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمیآخرين صورت  -13-3

http://pim.ssico.ir/
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باشد. در ها قابل قبول و دارای اعتبار میهای ارزيابی، تنها با ارائه مدارک و مستندات مرتبط با آنارائه شده در اسناد و فرم( اظهارات و اطالعات 4

 .تگر تعلق نخواهد گرفامتيازی به مناقصه در خصوص آن غير اينصورت، هر گونه اظهارات و اطالعات فاقد مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده و

ای که اظهارات و توضيحات قيد شده در ، به گونهباشدمی یکيف یل تکميل اطالعات و مستندات خواسته شده در اسناد ارزيابئوگر مسصه( مناق5

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

گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به عدم صالحيت م در روند ارزيابی کيفی مناقصه( نقص مدارک يا عدم تکميل اسناد مناقصه به طور مستقي6

الزم   کرگر به دليل نقص يا فقدان مدادر قبال کسب امتياز کمتر يا عدم تأييد صالحيت مناقصه یگزار مسئوليتگر گردد. در هرحال مناقصهمناقصه

 اقض و مبهم نخواهد داشت.يا عدم درج کامل اطالعات يا درج اطالعات متن

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

 و مدارک تکميلی را ارائه نمايند. ارتباط گرفتهگزار با مناقصه یکتب تلفنی و يا صورت

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

 اصل ارائه به موظف گربيشتر مدارک، مناقصه بررسی جهت گزارمناقصه درخواست صورت در ضمناً .باشدمی گرمناقصه برعهده گزارمناقصه

 باشد.می گزارمناقصه به مدارک و اسناد

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

 بود. دگر خواهر عهده مناقصهگزار برساند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدی ببايست در اسرع وقت موضوع را کتباً به اطالع مناقصهمی

های ممرتبط با فرهر 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.ارزيابی، غير

باشد؛ در غير اينصورت اسناد و ها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتنام شرکت مناقصه بايست به( تمامی اسناد و مدارک می11

 باشد.مدارک فاقد اعتبار می

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

دی و بنهای ارائه شده )از قبيل تأييد صالحيت و ايمنی امور پيمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رتبهضاء گرديده و گواهی نامهمهر و ام

ست بايمیريزی کشور( های انفورماتيکی از شورای عالی انفورماتيك و صالحيت پيمانکاری از سازمان مديريت و برنامهشرکت تاحراز صالحي

 .وسط دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شودت

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

 شند.بايست از لحاظ زمانی معتبر باهای تأييد صالحيت صادره شده از مراجع ذيصالح میگواهينامه( 14

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

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

قبول پيشنهادها استفاده  یگزار ارائه گرديده و يا از تهديد، تطميع و رشوه براقع به مناقصهيا اطالعات خالف وا یمشخص شود که مدارک جعل

نامه آيين 9)مطابق بند ت ماده  یکيف یگر مرتکب اعمال فوق را از ادامه فرآيند ارزيابگزار مجاز خواهد بود تا ضمن آنکه مناقصهشده است، مناقصه

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

باشد و گران ابطال و فاقد اعتبار الزم میتشخيص صالحيت مناقصه یگران، مشخص گردد که گواهمناقصه یکيف یکه در حين ارزياب ی( در صورت17

در  واصل گردد؛ همچنين هلدينگ فوالد خوزستان یهااز شرکت یگر در ليست سياه صالحيت دهنده و يا يکم مناقصهبر درج نا یمبن یيا اطالعات
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مناقصات و يا اثبات ممنوعيت  یقانون برگزار 1موضوع بند  یهااز دستگاه ی)خلع يد( در يک یاصالحيت حرفهاحراز هرگونه سابقه سوء ورتص

 محروم نمايد. یکيف یگر را از ادامه فرآيند ارزيابگزار مجاز خواهد بود تا مناقصهصهمناق ،یمداخله در معامالت دولت

 ستيسال در ل 2اند به مدت حداقل کرده اطالعات خالف واقع استفاده ايو  یاز مدارک جعل یفيک یابيگران در فرآيند ارزاگر اثبات شود مناقصه( 18

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

ی بايست به نحوبوده 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 کسب امتياز مواردی  توسط دفتر کميسيون معامالت رسيدگردد که تا قبل از اتمام زمان مقرر  تحويل و بارگذاری

 باشد.گر میگر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصهباشد و از طرف مناقصهاسناد مربوطه می ئهها نياز به اراکه جهت اثبات آن

گردند، هيچگونه ترتيب اثری داده در سامانه بارگذاری ( به هر نوع مدرک و سندی تحت عنوان رزومه يا مدارک تکميلی که بعد از تاريخ مقرر 20

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

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

 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 مناقصهتمسئولي

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

 تورليست ذيل )به صهای ارزيابی مرتبط خود را در چكمطابق فرم بارگذاری شدهيه اسناد و مدارک بايست وضعيت کلگر میگزار، مناقصهمناقصه

 عالمت ضربدر مرتبط با وضعيت( مشخص نمايد.

که  یگر، امتيازدهی خواهد شد، در صورتکه 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 نخواهد داشت.گر حق هيچاسکن مدارک کاغذی به درستی انجام نشده يا ناقص باشند، مناقصه

گزار مختار به ارائه گواهی امضای صاحب/صاحبان امضای مجاز به همراه رزومه ارسالی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه گواهی مزبور، مناقصه (25

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

 باشد.پذير نمیاقصه امکانهايی که عضو هيأت مديره مشترک دارند، در يك من( حضور همزمان شرکت27

 .باشدی می فيک یابيدر ارز ازيامت 65 کسب حداقلگران منوط به از مناقصه كيدر هر  یفيک تيصالح ديتائ( 28

بعنوان  ،ینسبت درصد مشارکت مال بهی گران فرعمناقصه ازاتيامت نديگر به صورت مشارکت در مناقصه شرکت نماچند مناقصه کهيدر صورت( 29

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

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

 کهيباشد. در صورتیم یالزام یاقتصاد کد مصدق کارت ريارائه تصو نينابراباشند، ب یکد اقتصاد یدارا یستيشرکت ها با هيبر اساس مقررات، کل( 30

 .ديمراجعه و نسبت به کد مذکور اقدام و بعدا کارت مربوطه را ارائه نما یامور اقتصاد ويی باشد، به اداره دارا یشرکت فاقد کارت کد اقتصاد

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

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

 در بخش اطالعات عمومی منوی مستندات بارگذاری شوند.بايست ريزی، تجربه در زمينه تأمين کاال و... میتوان فنی و برنامه
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

-52227932شماره تلفن  شرکت صنعت فوالد شادگان بهو قراردادهای امور حقوقی  توانند با یم ترشياطالعات ب افتيجهت درمتقاضيان ( 32

و  ايریز)آقايان  343و  340 یداخل 061-52227915شماره تلفن دستگاه نظارت به   يا با)آقايان کريمی و حسينی نيا(  121و  122 یداخل 061

بخش فناوری و اطالعات با   ( pim) کاال و خدمات شرکت صنعت فوالد شادگان انکنندگنيتام يا برای اطالعات مربوط به سامانه و  ( ضا نژادر

 .دينماس حاصل فرمات(  شاهجهان پورو  پارسا اني)آقا222و  220 یداخل 061-52227915به شماره تلفن شرکت 
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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

 https://ssico.ir  :آدرس اینترنتیو     ssico.ir@commission :آدرس پست الکترونیک شرکت

 :اطالعات کلی مناقصه

 213663 شماره مناقصه:

  یو دفع پسماند و فاضالب بهداشت هيمناقصه خدمات تخل موضوع مناقصه:

 ایمرحله دو/ عمومی نوع مناقصه: 

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

 ميليارد ريال 30.000.000.000 :(صرفاً جهت اطالع متقاضیان شركت در ارزيابي كیفي ريالي كارفرما برآورد) تقریبی مناقصه برآورد مبلغ

 ................. :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در 

 ندارد. :مبلغ پیش پرداخت

آالت  نيو بدا اسدتفاده از ماشد    زهيبده صدورت مکدان    یو دفدع پسدماند و فاضدالب بهداشدت     هيد انجام خددمات تخل  شرح مختصر:

دسدتگاه نظدارت در    یابالغد  یو اجدرای دسدتورکارها   یمد يدفع پسماند خشك و تر و دستگاه لجن کدش بدر اسداس برنامده تنظ    

فدان هدا و    هيد الزم جهدت تخل  اتيد عمل لشدام  وسدت يشدده در نقشده پ   نيدي تع یهدا  تيد شرکت صنعت فوالد شادگان در موقع

،  یلجدن کدش مخصدوص ، جمدع آور     یو بدا اسدتفاده از فدان کدش و تانکرهدا      زهيمکدان  یفاضدالب بده روش هدا    یهدا  كيسپت

 یواحددد خدددمات شددهردار یشددده از سددو دييددتا یدر محددل هددا هيددو تخل لددومتريک 45 حددداکثرحمددل بدده فاصددله و  یريبددارگ

 : عمليات ذيل مشتمل بر نه محدود به کامل ی(تحت نظارت و با هماهنگینيمجاور )بندرامام خم یشهرها

ک مف  فف      یخشف  و لفر پ س کمف      یو تفف  سمفن ها     لجف  کفو  لجف  لوطفد تطفه        هیف به صورت کف  کفو و ل     یروبیال(1

     یبه لعاات مورت ه  یاهم ه یرویو ه ز یمک ه زاتیف ضالب ب  اطهف ت  ا  لجه ی   و منهوله   ی   پ طپه
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مجفف ور بفف  امک هفف ت  یاففهر   یک مفف  بفف  اففهرتار یو حنفف  سمففن ها خشفف  و لففر بففه مافف  تففف  سمففن ها بفف   نفف  ن  یریبفف ر (2

 ن صففو یبفوت  و ک رفرمف  تر ا   ن هکفف ریسمففن ها و سمفبب بفه  هفا  س    هیف  فف  پ مجو  ف  و ئفراخل ل     ی نف  ن   هیف ال م )ک  یکیمکف ه 

 (ایهن  یرا لقب  هن یلعها چ وههی 

 هیف مجفو  ل    یمجف   سمفبب تارا   یهفه  ف   خ  هیف مجف ور )ل    یو حن  لجف  بفه ل نبفه خ هفه ف ضفالب وا ف  تر افهر          یریب ر (3

  رتت. یابالغ م ن هک ریلج  مرالب س هیما  ل   ریی.تر صورت لغ  یال م به لعاات مورت ه یکی(ب  امک ه ت مک هیا  اهرتار

ماوطفه  ف  و    هیتر ح اف  ع تیضف   ریوئفه  لجف  و طف     چیاهجف م افوت کفه بفه  ف      یبفه  وهفه ا    مف  یب  یسمبب مف  هیل    تی ن (4

 هن ها. یتر ما  اهج م ک ر ب   ع تیض  ریا  لج  و ط  یآث ر چیهشوت و    ههیر  ب  یططح خ

موظف  اطف  تر    ن هکف ر یب افا س  یمف   تیف آب تر آههف       یف کفه ئر  ییک ه لهف   یروبف ی ف  ا  لجف  و ال    یک مف  طفپه   هیئه  ل  (5

 .رتیال م را تر هظر ب  ااتیک ر لنه دیآط   هنوت  ارا یراطه 

 نف   یموضفو  س   تیف اهجف م  ن   یبفرا  یو خصوصف  یفنف  دیافا  تر افرا   ایف بف  مش صف ت     لجف  کفو    یتطه    م اف  3  یلأم(6

 (تطه    ف   کو حن  سمن ها  طبق تطهورک ر   یخ ور و  بنز تطه    طهاط . ) یالزام

و ابففالغ ممففدوت تطففه     صیکففه لففرتت ب الطفف  پ طبففق لشفف   ییتر اففب صففرف   تر مافف   فف   نفف  یموضففو  س  تیففاهجفف م  ن (7

افب آمف ت  بففه    ف یرا تر اف    یف آالت مفورت ه   یو م اف  زاتیف موظف  اطف  لجه   ن هکف ر یس دیافرا   یف هظف رت مجف   اطف . لفرا تر ا    

 مف  یب  یمف  ن هکف ر ی فرتت و س  یسرتاخف  هنف   ن هکف ر یتر افب بفه س    رب بف  کف   یاضف ف  نفه یب بف   ز   یف اطف  ا  ا  یهی. بفا ایک ر هن 

 .ایخوت لا ظ هن  یشنه تیس ن یمورت را تر    یا

ب اففنا لفف     یففمورته زاتیففلففوا م و لجه ریمجهففز بففه لبفف چ ک رپدکنففهپ تطففهکو پ م طفف  و طفف   مفف یب  یکفف ر را  مفف یلنفف م(8

 اهج م ت نا.  تی ن  ی ن  م ک ر بهواهنا به راحه

 ی ف    نگیپ اف  یتطفه   یف ب  یف با    نف   یئهف  اهجف م موضفو  س      یف ابفزار کف ر مفورت ه    ریو طف   ز یمکف ه  زاتیف لجه هیف ک   یلأم(9

 اط   ن هک ریس نهیپ هرتب   پ طن ب و ... بر ها  و  ز ییبه  نرا  الص التپ دراغ روان  لج  کو

 یو لوطفد کفف ر راه  ز یآالت مکف ه   یپ ابفزار و م اف   یفی روش ائرا  یموضفو   فرارتات را بفف  بههفر     تیف مهعهفا اطف   ن    ن هکف ر یس(10

مفوارت    فر یو ت یطف یما مف  یپ ئفراخل    یا  خطفرات احهنف ل   ن هکف ر یتارهفا اهجف م ت فا. س    یکه تر ک ر خفوت ل صفص و لجربفه کف ف    

خصفو     یف ال م را تر ا ااتیف کف ر را  ب افا کف مال  آ ف   اطف  و لنه       یف و  ن هکف ر یمرلبد ب  موضو  ک ر که منکف  اطف  مهوئفه س   

 اط . ن هک ریموضو   رارتات بر  ها  س  تیا   ن  یه ا یحقو  ی    یممدول هیاط  ک  یهی. بارتیتر هظر ب 
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  ی ففرتت ممففدول یطففیما مفف یسففا ا  خ لنففه کفف ر تر  ففر مافف  پ مرلکففب  ر وهففه ل  فف     ن هکفف ریکففه س ی: ترصففورل لبصففر 

 خصو  ه وت ا تاا  .  یتر ا یهی وهه ممدول چیبوت  و ک رفرم    ن هک ریآ  بر ها  س یحقو 

  :گرانجهت ارزیابی صالحیت مناقصه الزامیو سایر مدارك معتبر نامه گواهی 

مااوت    ی لعیی  اا  ا  طوی اهرتاری   ی اهر  ی ل  یه سمن ها و سمبب تر  ال ( تارا بوت  مجو   ی  یم  مایطی ئه 

  مج ور الزامی بوت  و من  صه  زار  یچ وهه لعهای ترخصو  اخر مجو  ل  یه ه وا ا تاا  . 

 مورت هی   ئه  ل  یه سمن ها و سمبب می ب اا . خوت ممدوت اخر مجو   ی  من  صه  را ب( 

 یچ وهه  و من  صه  زار  ها  من  صه  ر بوت  ج( ا ن ت ئراخل  یم  مایطی ا  طوی ماید  یم  پ اتار  ف ضالب و ی  اهرتاری   

 لعهای تر  ب ت ئراخل ابالغی لا   یچ  نواهی ه وا ا تاا  . 

رو  ط ت صورت می  یرت پ  ر وهه لو    ن ی ت تر امر ل  یه سمبب  365ظر به اینکه ل  یه ف ضالب و سمن ها بصورت رو اهه و تر ت( ه

 .بوت رارتاتی خوا ا  طن ی  مشنوت ئراخل و سمن ها به  ر تلی ی

  :گرانمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی کیفی مناقصه

ب یم  ب  ر  ی  مه   مقرر ئه  لاوی  اطن ت می ممهناات CDبه  نرا   (باو  ممهناات سیوط  ح ضر ی کیفی )اطهعالماطن ت ار ی ب

ار ی بیپ تر س ک  تربمهه که مش ص ت ک م  ارک  بر روی آ  ترج  رتیا پ به هش هی ذی  لاوی  اا  و رطیا تری ف   رتت. به اطن ت 

 و ماارکی که بعا ا  مه   مقرر ارط ت و تری ف   رتتپ لرلیب اثری تات  ه وا ا هشا.

تفهر  64331-69135 :یکا سمه 61317-184 :یصناوق سمه-الوب   طربنار آب تا   10کی ومهر  –اهرطه   ا ت     :اطه   خو طه  

 کنیمیو  مع مالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 10 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل

 بی کیفیمدارك ارزیا ارائهتکمیل و  هنحو شرح ردیف

1 
اطالعات کلی 

 مناقصه گزار

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

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

2 

اطالعات کلی 

 گرمناقصه

 

 

 

 

 

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

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

 مشخصا قید گردد.

ن شرکت خارجی باید به زبا مورد نیاز شرکت خارجی باشد اسناد گرمناقصهدر صورتیکه 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( اساسنامه شرکت  ضمیمه )الف(:

 ت در روزنامه رسمی(آگهی تاسیس شرکت )کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرک 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(:

 ان کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه سهام دار 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 مکتسبه گواهینامه مه )ح(:ضمی

 شده توسط صادر کننده و یا دادگستری(

 ارگاه(اجاره نامه یا کبرابر اصل سند مالکیت /قرارداد اجاره دفتر/کارگاه )کپی مدارك مالکیت و یا  ضمیمه )ط(:

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 جربیاتت

 گرمناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات دفع پسماند و پسآب در منطقه می باشد.در زمینه  گرمناقصهبه در این قسمت اطالعات مربوط به تجر

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

 یا دست دوم انجام شده ذکر گردد. 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 بررسی ضمایمی که بصورت پراکنده و در جایی به جز قسمت قید شده در از  :د

  بعمل خواهد آمد. اند خودداری

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

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

 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 جربیات ت در منویمدارك ذیل باید به بصورت جداگانه  - 1

 ،های منعقده ) سند/موافقتنامه( که شامل عنوان طرفین و موضوع پیمانکپی 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(اصل گواهی کارهایی که تحویل موقت شدهکپی برابر  :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 مهضمی

4 

 حسن سابقه 

 گرمناقصه

 

 

 

 

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

 خدمات دفع پسماند و پسآب در منطقه می باشد.زمینه 

 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 ،درج اطالعات شامل نشانی

 الزامی است.

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

 سال گذشته 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 

 

 

 

 

 گردد. بارگذاری توان مالی منوی  دردارك ذیل م – 1

 سال گذشته با تایید اداره دارایی.  5ساالنه در  ارائه رونوشت مصدق برگه پرداخت مالیات :1 ضمیمه

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

 .سال گذشته 5اجتماعی در  سازمان تامین

های قطعی و موقت بر اساس تایید : مدارك مربوط به درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت3ضمیمه 

 .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 برآوردشود که مبلغ در صورتی احراز می گرمناقصهحداکثر امتیاز توان مالی  *

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

 الحساب پرداخت شدهامین اجتماعی قطعی یا علیالف: پنجاه برابر مالیات متوسط سالیانه یا هفتاد برابر ت

 های قطعی یا موقتب: سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیت

 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

 کند با قید نام شعبه و آدرس و تاریخ افتتاح حسابهایی که شرکت با آنها کار مینام بانك :6 ضمیمه

  از سوی بانك یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تاییدیه اعتبار و میزان آن :7ضمیمه 
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6 

توان تجهیزاتی 

 گرمناقصه

 

 

 :توان تجهیزاتی مدارك ضمیمه جدول

 اشد.تایید شده ب برابر اصل وکه توسط مراجع ذیصالح  تجهیزاتکپی برابر اصل اسناد مالکیت  :1ضمیمه 

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

 درج گردد. در صورتیکه گرمناقصه افزارهای کامپیوتری در اختیاربرای تکمیل این جدول باید کلیه سخت :3 جدول

 ای به پیوست موارد را قید نمود.توان با اضافه کردن برگهجدول 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

 

 

 ارائه مفاصاحساب و مستنداتی دال بر عدم اعمال جرائم زیست محیطی در قراردادهای قبلی  :6ضمیمه 

  شود.بارگذاری بصورت کامل در این قسمت  گرمناقصهچارت سازمانی 

 سال جهت کارشناس بهداشت  1مستندات ارسال لیست بیمه حداقل  :7ضمیمه 

و  تشخیص خود سایر مدارك به ذفع پسماند و پسآبرایج 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

8 
گواهينامه و رعايت 

 HSEموازين 

 )الزامی(پسماند در منطقه  و پسآب و دفع ارائه مستندات دال بر داشتن مجوز تخلیه :1ضمیمه 

 ارائه مدارك کارشناسان ، بهداشت و دیگر افراد متخصص: 2ضمیمه 

 ارائه گواهی نامه ها و مدارك کارشناسان بهداشت  :3ضمیمه 

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

  بخش شود: ریزی پیوست اینتوان فنی و برنامه ضمایم ذیل پس از تکمیل جداول

 HSE: نظام نامه 5ضمیمه 

 کپی آن در این قسمت بارگذاری گردد. HSEدرصورت داشتن نظام نامه 

9 
بومی بودن و تجربه 

 کار در منطقه

 مستندات ثبت شرکت در استان خوزستان  :1ضمیمه 

 ارائه مدارك و مستندات دال بر فعالیت دفتر مرکزی در استان خوزستان : 2ضمیمه 

 ارائه مستندات انجام پروژه های مشابه در منطقه  :3ضمیمه 

11 
نحوه ارزیابی 

 مدارك 

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

 مستندات برابر اصل شده قابل محاسبه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 13 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
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 جداول پیوست توسط مناقصه گران تکمیل گردیده و 

  :گردند( ارائهبایست در  )که می ارزیابی کیفی اسناد الزامی پیوست 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 

 ضمیمه )هـ(: مدارك سهام داران 

 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 مکتسبهضمیمه )ح(: گواهینامه

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

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

 

  

 گر مناقصه کلی اطالعات
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 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 مالکیت شرکت

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

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

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

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

 ................................................................................:پست الکترونیکی .................................................................:وب سایت

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

 ............................................ (.)   سایر موارد      ISO9001 HSE     IMS    های مکتسبه: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        ملکی      استیجاری     :وضعیت دفتر مرکزی شرکت

 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
 شخصیتنوع 

 حقوقی حقیقی

1     

2     

3     

4     

5     
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 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی الزامی است.  ،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.کلیه مدارك ضمیمه شده مدارك واقعی می (2

د و مدارك ارائه شده یا استفاده از مدارك جعلی در هر زمان به اثبات برسد عالوه بر قبول چنانچه خالف هر یك از تاییدات و مندرجات اسنا

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

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

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

 ..................................................................................... :و نام خانوادگی امضاء کننده مجاز تعهدآور شرکت نام

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

 :امضاء و مهر شرکت

 

 .............................................:تاریخ
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 )سهامی خاص(

 46 از 16 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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

 

 ه م فروانا :              ارک (:)هزت ای کا فروانا 

 ل ریخ و ما  ثب /صاور:                  ان ر  ثب /ان طن مه:

 م ی: ان طه م ی/کا

 ا هص تی: کا

 ان ر   نرا :

 سیو ان ر :                  ان ر  ل ف  ث ب :

 

 

 مشخصات بانکی فروشنده

 

 ه م و کا اعبه:                     ه م ب ه :

 هو  حم ب:                   ان ر  حم ب:

 ه م ص حب حم ب:

 ان ر  اب :

 زمجا توسط صاحبان امضاء تأييد
 امض ء:                 ل ریخ:                 طن :                   ه م و ه م خ هوات ی:

 امض ء:                 ل ریخ:                 طن :                   ه م و ه م خ هوات ی:

 گردد.اين قسمت توسط شرکت صنعت فوالد شادگان تکميل می

 

 تأييد جهت ثبت در سيستم

 مایر مربوطه:                    ک ران چ:

 ل ریخ:                      ل ریخ:

 امض ء:                       امض ء:

 

 واحد ثبت

 :کننا   لأمی ک ران چ ار ی بی 

 ل ریخ:

 امض ء:
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 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 گرمدیره شرکت مناقصه هیأتجدول مشخصات اعضای 
 بر اساس آخرين آگهی تغييرات شرکت در روزنامه رسمی، در جدول ذيل درج گردد مديره هيأتلطفاً مشخصات اعضای فعلی 

 نام و نام خانوادگی رديف
مديره سمت در هيأت 

 يا شرکت
 رشته/مدرک تحصيلی

سال اخذ 

 مدرک

 سابقه )سال(

 در اين شرکت کل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

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

 گردد.
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 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 

 

 ب طالم

....... .........................................اففرک  تر من  صففه اففن ر  ئهفف آمفف ت ی خففوت ضففن  ا ففالم ایفف  اففرک   احهرامفف  

 ..................................................................................................  .ب  موضو :

همف ه مهفر و   ا فاام هنفوت  و    ح ضفر مط لعفه و لکنیف  ت یفق اطفن ت ار یف بی کیففی       هن یا که همب  به ا الم می

عف مالت ففوالت اف ت    هنفوت  و     امض ء افا  اصف  آ  را )بفاو  ممفهناات سیوطف ( لاویف  تفهفر کنیمفیو  م        

اففا  مطفف بق دفف  لیمفف  اراخففه اففا   بففه لرلیففب و فرمفف  خواطففهههیففز را  ممففهناات سیوطفف ک یففه مففاار  و 

  ف ی مشف ص افا  تر طف م هه ب ر فراری هنفوت       بصفورت مفنظل تر ماف     و PDF   لفب ف یف    رو ت ین   اطفک   

 .اط 

سیوطف  آ  را لأییفا و ممفدولی  اظهف رات خفال       ضنن   ایف  افرک  اطال ف ت منفارج تر ایف  طفنا و مفاار         

ا  آ  و  نچنففی  ممففدولی   ففام ار یفف بی و ما طففبه امهیفف  ات لوطففد من  صففه  یه افف یوا فف  و  وا ففب  فف هوه

 .هن یامیه  ص اطن ت و ماار  ال م را لقب   ب ر راریی   اراخه زار را به تالی ی هظیر  ام 

 

 ........................................................گر:شرکت مناقصه

 

 .........................................................مهر و امضاء مجاز:
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 46 از 19 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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

 

ارک  به ارح ئاوت ذی  بوت  و ئه   قا  رارتات و ائرای   ی تر تط  ائراء ای   رتت که سروژ امض ء کننا    ذی پ مهعها می

........................... تارای ظرفی  آ ات ک ری )ا  هظر لعاات ............................................................................................................................ خام ت/سروژ 

ب اا. دن هچه ظرفی  آ ات ک ری لوطد ط  م   مایری  و بره مه ریزی ل ییا ه رتت و ی  تر صورت  ر وهه موارت لن  ض  غ  رارتات( میو مب

 و خال  وا  پ لبع ت   هوهی آ  مط بق ضوابد ط  م   مایری  و بره مه ریزی و   هو  بر زاری من  ص ت مهوئه آ  ارک  خوا ا بوت.

 

 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 نام پروژه 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        

  پروژهمبلغ         
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 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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

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

 

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 

 )شرکت صنعت فوالد شادگان( ایجاد نخواهدکرد. 

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

 اعالم خواهد شد.

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

درصد این بخش  50( الزامی بوده و عدم کسب حداقل HSE نیمواز تیو رعا یمنیا یها نامهیگواهجدول ) 6درصد امتیاز در ردیف  50کسب حداقل  :5 تذکر
 سبب حذف شرکت از ارزیابی خواهد گردید.

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

 )مستندات امتیازآور( توضــیحات

  30  (ائراییطوابق تجربه و دانش ) 1
فرم 

 1شماره 
 پروژه مرتبط با حوزه پسماند و پسآب 3حداقل 

  15  حسن سابقه در کارهای قبلی 2
فرم 

 2شماره 

کارفرمايان قرارداد رضايت نامه  2ارائه حداقل 

 مشابه و مرتبط با حوزه دفع پسماند

  10  توان مالی و پشتيبانی 3
فرم 

 3شماره 
 ارائه آخرين اسناد حسابرسی شده مالی 

  10  توان تجهيزاتی 4
فرم 

 4شماره 

دستگاه مکانيزه  2حداقل  سند مالکيت يا اجاره

 و فن کش( لجن کشدفع پسماند و پساب )

  5  ريزیتوان فنی و برنامه 5
فرم 

 5شماره 

 سال 1ارسال ليست بيمه حداقل  ارائه مدارک

 و مدارک مرتبط کارشناس بهداشتجهت 

6 
و  های ايمنی گواهينامه

 HSEرعايت موازين 
 15  

فرم 

 6شماره 

 ،، زيست محيطی  ايمنی ارائه گواهينامه های

 در منطقه ايزو و مجوز تخليه و دفع پسآب

7 
بومی بودن و تجربه کار در 

 منطقه
 15  

 فرم

 7شماره 

ارائه مستندات دال بر ثبت شرکت و فعاليت 

 دفتر مرکزی در استان خوزستان 

   100 (0 ~ 100امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار )
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 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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
 

 .مورت هظر ب اا ط ت  ب  ا  اههش ر آ هی من  صه 5 رتت ب یا صرف   تر خصو    یی که تر ئااوت ذی  منعکا میاطال  ت سین   (1

به  یچ  نوا  مال  امهی   ت ی ه وا نا بوت و لأثیری تر ار ی بی ه وا نا تاا .   ی اهج م اا  سیو ا  ب     م هی ی ت اا  سین   (2

 بن برای  ا  ارط ت  رارتات  ی غیر معهبر و خ رج ا  ای  مات اکیاا  خوتتاری  رتت.

ار اعتب صرف اظهارات ذکر شده فاقد   ب یا ضنینه فرم  رتها تر غیر ای  صورت ماار  و ممهناات مثبهه و مرلبد ب  سین   (3

 بوده و امتيازی داده نخواهد شد.

 مناصرا   رارتات  یی را که تر فرم ار ی بی لجربه به آهه  اا ر  اا  ارط ت و سیوط   رتت. (4

ی را   یب اا به منظورکمب امهی  ات ب اللرپ اطال  ت سین   مش به    ب  موضو  من  صه مورت هظر ک رفرم پکه موضو  سین  ترصورلی (5

 ش بهغیر م   ب  موضو  من  صه مورتهظر ک رفرم پ که موضو  سین  ب اللری  مب غ می ب انا تر ئااوت ترج  رتت و ترصورلیکه تارای 

 تارای ب اللری  مب غ تر ئااوت ترج  رتت. طه سین  ب ااپ به منظور کمب امهی   ب اللرپ فقد اطال  ت مربوط به 

مش به ب  حجل مع تت ی  بیشهر ا موضو  من  صه لوطد سین هک ر ائرا اا  ب اا  ارکارچه رتت که حااکثر امهی   ترصورلی احرا  می (6

 .وبرای مق تیرکنهرپ امهی   لجربه به لن طب ک  و می ی با

موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات   ی ارط لی ب یا بصورت خواه  و تارای مهر و امض ء طرفی  ب انا بطوریکه ک یه سین    (7

 به وضوح تر سین   مش ص ب اا. مبلغ پيمانطرفين، مدت، 

  اطهیزالزامی شرح کارپيمانب لوئه به لزوم مط بق  ارح ک ر رارتات  ی اراخه اا  ب  ارح خام ت موضو  من  صهپارط ت ب و  (8

 ب ااو یا  نوا  وموضو  ک ی سین   بهنه یی مورت بوت هنی

آهه  مط بق  تااهه  قراردادهای ارسالی يا مفاصا حسابطال  ت منارج تر لن می اطال  ت منارج تر فرم ار ی بی لجربه ب یا ب  ا (9

 ب اا و لن  ضی بی  آهه  وئوت هاااهه ب اا.

)ارک  صنع  فوالت ا ت   ( مبنی بر لزوم بررطی صا  اطن ت ارط لیپ اراخه اص  ی  مصاق   زارتر صورت ترخواط  من  صه (10

 اط . های متقاضی الزامیشرکت)برابر اص ( ماار  ی  ط یر اطن ت تی ر ا  طوی 

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

 تکميل نمايند.
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 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 3حداکثر 

2 
 40گردد و به ازای هر پيمان مشابه لحاظ میسوابقی که بعنوان نيمه :مشابهپيمان در رشته نيمه

 .گرددامتياز در رشته مشابه لحاظ می درصد
 امتياز %40حداکثر 

 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 

سازی زمان بصورت يکساله انجام شده سپس از فرمول فوق استفاده 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  5بخشی از آن طی به سوابقی که  (2

 .يابدباشد امتياز اختصاص میسال گذشته( می 5که در بازه زمانی قانونی )

در نظر گرفته  جدول فوق را به صورت کامل کسب نموده باشد، امتياز رديف دوم 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) گرمناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت (6

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

ا نرخ ب یقبل هایپيمان متيق بروزرسانی 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
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  :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

 گردد  تکمیلاین فرم توسط مناقصه گران و براساس مدارك ارائه شده 
 (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

 تعدیل قیمت اولیهپس از 

      ...ا  ط ت.....ل  ط ت.  1

      ...ا  ط ت.....ل  ط ت.  2

      ...ا  ط ت.....ل  ط ت.  3

      ...ا  ط ت.....ل  ط ت.  4

        

        

        

        

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

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 24 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

  

)          
     ر ي          )

 

 
                                                                                                             

 
     

    ر     
 
  ر        

  ي               
            ي     / 

    

:    
   

    
            ر   

        
  در        ر

 
        ي

    
     

            
 


 

  
            

      
       

  
  

   در      در    دد.
  ر          

              
 

1(  
   ر  ي

             
) 

1 
           

  
 

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

2 
   ر        

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

3 
      ي        

   
 

 
      ي     
 

  
  ر

 

  
              
 

.....................................................ري  
 

  
        

        
 

 

  
          

  
 

  
  
    

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

7 
     رد د(

      ر     )  
 

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

  
            

  
   ري

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

  
              

  ري
 

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

1 
 

    ر    
 در

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

11
 

    ر    
   ر         

 

  
    ر

     
   

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

12
 

 
     

    ر       
   ر     

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

  د               دد
     د 

   
               ر     

 
    

  
    :   ي   

 
   

        
               

    
   

 
 

    
 
      

                                                                   
                                         

 
      

                       
              

    /     ر
   ر

   
 

 
    

 
     

     
   ر

                                                                        
 
     

    
   ر

                 

     
    

  ي    
 

 

    
         

  
 
              

 
     

                        ( ............................   
  
 
       

 2 
      

     
                      (   )  

     
7 

     
          در ر

 در

3      
                    (  )  

          
 

 )   
         

     
                 در ر

 در
 

                 ر    
       

      
 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 25 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

  

)      
    

     ر ي          )
 

 
                                                                                                             

 
     

    ر     
 
  ر        

    
  ي           

            ي     / 
    

:    
   

    
            ر   

        
  در        ر

 
        ي

    
     

            
 


 

  
            

      
       

  
  

   در      در    دد.
  ر          

              
 

   ر  د  )
             

)2 

1 
           

  
 

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

2 
   ر        

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

3 
      ي        

   
 

 
      ي     
 

  
  ر

 

  
              
 

.....................................................ري  
 

  
        

        
 

 

  
          

  
 

  
  
    

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

7 
     رد د(

      ر     )  
 

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

  
            

  
   ري

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

  
              

  ري
 

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

1 
 

    ر    
 در

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

11
 

    ر    
   ر         

 

  
    ر

     
   

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

12
 

 
     

    ر       
   ر     

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

  د               دد
     د 

   
               ر     

 
    

  
    :   ي   

 
   

        
               

    
   

 
 

    
 
      

                                                                   
                                         

 
      

                       
              

    /     ر
   ر

   
 

 
    

 
     

     
   ر

                                                                        
 
     

    
   ر

                 

     
    

  ي    
 

 

    
         

  
 
              

 
     

                        ( ............................   
  
 
       

 2 
      

     
                      (   )  

     
7 

     
          در ر

 در

3      
                    (  )  

          
 

 )   
         

     
                 در ر

 در
 

                 ر    
       

      
 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 26 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

)      
    

     ر ي          )
 

 
                                                                                                             

 
     

    ر     
 
  ر        

    
  ي           

            ي     / 
    

:    
   

    
            ر   

        
  در        ر

 
        ي

    
     

            
 


 

  
            

      
       

  
  

   در      در    دد.
  ر          

              
 

3(   
   ر  

             
 )

1 
           

  
 

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

2 
   ر        

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

3 
      ي        

   
 

 
      ي     
 

  
  ر

 

  
              
 

.....................................................ري  
 

  
        

        
 

 

  
          

  
 

  
  
    

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

7 
     رد د(

      ر     )  
 

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

  
            

  
   ري

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

  
              

  ري
 

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

1 
 

    ر    
 در

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

11
 

    ر    
   ر         

 

  
    ر

     
   

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

12
 

 
     

    ر       
   ر     

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

  د               دد
     د 

   
               ر     

 
    

  
    :   ي   

 
   

        
               

    
   

 
 

    
 
      

                                                                   
                                         

 
      

                       
              

    /     ر
   ر

   
 

 
    

 
     

     
   ر

                                                                        
 
     

    
   ر

                 

     
    

  ي    
 

 

    
         

  
 
              

 
     

                        ( ............................   
  
 
       

 2 
      

     
                      (   )  

     
7 

     
          در ر

 در

3      
                    (  )  

          
 

 )   
         

     
                 در ر

 در
 

                 ر    
       

      
 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 27 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

)          
     ر ي          )

 

 
                                                                                                             

 
     

    ر     
 
  ر        

  ي               
            ي     / 

    

:    
   

    
            ر   

        
  در        ر

 
        ي

    
     

            
 


 

  
            

      
       

  
  

   در      در    دد.
  ر          

              
 

   ر     ر ) 
             

 )

1 
           

  
 

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

2 
   ر        

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

3 
      ي        

   
 

 
      ي     
 

  
  ر

 

  
              
 

.....................................................ري  
 

  
        

        
 

 

  
          

  
 

  
  
    

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

7 
     رد د(

      ر     )  
 

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

  
            

  
   ري

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

  
              

  ري
 

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

1 
 

    ر    
 در

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

11
 

    ر    
   ر         

 

  
    ر

     
   

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

12
 

 
     

    ر       
   ر     

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

  د               دد
     د 

   
               ر     

 
    

  
    :   ي   

 
   

        
               

    
   

 
 

    
 
      

                                                                   
                                         

 
      

                       
              

    /     ر
   ر

   
 

 
    

 
     

     
   ر

                                                                        
 
     

    
   ر

                 

     
    

  ي    
 

 

    
         

  
 
              

 
     

                        ( ............................   
  
 
       

 2 
      

     
                      (   )  

     
7 

     
          در ر

 در

3      
                    (  )  

          
 

 )   
         

     
                 در ر

 در
 

                 ر    
       

      
 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 28 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(
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 )قبلی کارهای )سوابق سابقه حسن :2شماره فرم 

 :مهم تذکرات و توضیحات
 

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

 پيمان باشد. 2ربه کاری وسوابق اجرائی( حداکثر مندرج در فرم شماره يك )تج کارهای مشابه حسن سابقه کار بايد مربوط به  -2

( در 0.3کار غير مشابه )ضريب  و (0.5کار 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 تشار آگهی مناقصهسال قبل از ان 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 اطالعات مربوطه به هر يکی از سوابق پيمانی پس از تکميل دقيق توسط مناقصه  -5

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

نعت صگزار تعيين خواهد شد. امتياز متقاضيانی که با شرکت امتياز اين بخش با توجه به نظرات کارفرمايان قبلی و با تشخيص مناقصه  -6

 گذشته صورت خواهد پذيرفت.سال  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 سابقهاست، لذا 

 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

 امضاء کارفرمای قبلی رسانده شود.

ت صحيح و قابل پيگيری تکميل های حسن سابقه بايد بطور دقيق و با ذکر اطالعاگر 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 میدر اخذ استعالم از کارفرمايان قبلی، بر عهد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 29 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 کارفرمايان 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  

ع 
ضو

مو
ه 

ص
ال

خ

د:
دا

رار
ق

 

    
 بر، پيمانکار سابقه حسن ارزيابی: 1 تذکر

 کارفرمايان ارزيابی امتيازات ميانگين اساس

 کارهای خصوص در) گذشته سال 5 در قبلی

 تجربه امتياز محاسبه جدول در شده ارزيابی

 .گيردمی صورت( سابقه و

 هب 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

 جامان کار کيفيت لحاظ با) قبلی کارفرمايان

کليدی و رعايت  کارکنان کفايت، شده

 .است الزامی( زمانبندی

در صورت ارائه رضايت نامه و : 6تذکر

 مفاصاحساب قرارداد قبلی جهت هر قرارداد

 امتياز برای هر پيمان( و در صورت تأخير 25)

تياز به تناسب مدت تأخير کاهش میاين ام

 يابد.

 :سال انجام
    

 نام کامل کارفرما:
    

 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

 

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



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 30 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 100مربوط به ارزشيابی عالی برابر توضيح: امتياز 

 1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

   ره م من  صه -1

  اوت سین   موضو  -2

   سین  ان ر  -3

 مب غ سین   )ری ت( -4
به           ........................ ری ت........................................به  ات.........................

 ....................... ری ت..............................................................................حرو :.........................................................................................

  ک رفرم  ه م -5

  لن چ و آترچ ل ف  -6
  ..............هظ رت:.......................................................................................................................ل ف    ی تطه    

                        ..................................ک رفرم :.....................................................................................................................آترچ 
  ما  ائرای سین   -7

 .....................................لغ ی  ا  ل ریخ................................                   ..................... ط ت مات سین   -8

  سین  ب و ار ی مب غ  -9

  ار ای بی ک ی ک رفرم -10

  ار ای بی کیفی  ک ر-11

  ار ای بی  م هبنای ک ر-12

  ار ای بی کف ی  ک رکن   ک یای-13

 2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

   ره م من  صه -1

  اوت سین   موضو  -2

   سین  ان ر  -3

 مب غ سین   )ری ت( -4
به           ........................ ری ت........................................به  ات.........................

 ....................... ری ت..............................................................................حرو :.........................................................................................

  ک رفرم  ه م -5

  لن چ و آترچ ل ف  -6
  ..............هظ رت:.......................................................................................................................ل ف    ی تطه    

                        ..................................ک رفرم :.....................................................................................................................آترچ 
  ما  ائرای سین   -7

 .....................................لغ ی  ا  ل ریخ................................                   ..................... ط ت مات سین   -8

  سین  ب و ار ی مب غ  -9

  ار ای بی ک ی ک رفرم -10

  ار ای بی کیفی  ک ر-11

  ار ای بی  م هبنای ک ر-12

  ار ای بی کف ی  ک رکن   ک یای-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 31 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 100ارزشيابی عالی برابر توضيح: امتياز مربوط به 

 

 

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

 3حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

   ره م من  صه -1

  اوت سین   موضو  -2

   سین  ان ر  -3

 مب غ سین   )ری ت( -4
به           ........................ ری ت........................................به  ات.........................

 ..................... ری ت................................................................................حرو :.........................................................................................

  ک رفرم  ه م -5

  لن چ و آترچ ل ف  -6
  ..............................ل ف    ی تطه    هظ رت:.......................................................................................................

                        ..................................ک رفرم :.....................................................................................................................آترچ 
  ما  ائرای سین   -7

 .....................................لغ ی  ا  ل ریخ................................                   ..................... ط ت مات سین   -8

  سین  ب و ار ی مب غ  -9

  ار ای بی ک ی ک رفرم -10

  ار ای بی کیفی  ک ر-11

  ار ای بی  م هبنای ک ر-12

  ار ای بی کف ی  ک رکن   ک یای-13

 4حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

   ره م من  صه -1

  اوت سین   موضو  -2

   سین  ان ر  -3

 مب غ سین   )ری ت( -4
به           ........................ ری ت........................................به  ات.........................

 ..................... ری ت................................................................................حرو :.........................................................................................

  ک رفرم  ه م -5

  لن چ و آترچ ل ف  -6
  ..............................ل ف    ی تطه    هظ رت:.......................................................................................................

                        ..................................ک رفرم :.....................................................................................................................آترچ 
  ما  ائرای سین   -7

 .....................................لغ ی  ا  ل ریخ................................                   ..................... ط ت مات سین   -8

  سین  ب و ار ی مب غ  -9

  ار ای بی ک ی ک رفرم -10

  ار ای بی کیفی  ک ر-11

  ار ای بی  م هبنای ک ر-12

  ار ای بی کف ی  ک رکن   ک یای-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 32 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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  بايدگران مناقصه  -1

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

 ست.ا نج سال اخير( ضروری( ارائه مستندات مرتبط )گواهی ماليات پرداختی در پ1) 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.روری میسال گذشته ض 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 دارائیرسمی 

 

 باشد:روش محاسبه امتياز به شرح ذيل می
 

Pest =  مناقصه مورد نظر  برآوردمبلغ 

P = اسبه شده جدول فوق مبلغ مح ميانگين 

 

  IF Pest ≤ P            گرفته می شود( در نظر 100حداکثر امتياز توان مالی مناقصه ) 

 

100×  Pest /P  =  امهی         IF P < Pest



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 33 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 ⟹ امهی   =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎   𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امهی   = 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 گذشته 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 تذکر  
 

.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 تأييدليات ساالنه بر اساس ما 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

           کارفرمای مربوطه 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 پيمانکارمالی واعتباری معتبر برای 
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 تهیکم یبخش از سو نیمحاسبه شده در ا یینها ازیامت



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 34 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

  :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 به منظور ارزيابی توان تجهيزاتی مناقصه حاضر، مناقصه  -1

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

 آورند.گزار ضروری تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين آالت مذکور را فراهم گران 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 گزی توسط مناقصهو درصد وزنی هريك جهت محاسبه امتياز توان تجهيزات 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  آالت خاص و يا تجهيزات ويژه در موضوع مناقصهگزار به استفاده از ماشين در صورت لزوم وتشخيص مناقصه  -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 تجهيزات ونوع  (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) 

 نوع مالکيت تجهيزات 

 و ماشين آالت

(6) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

 )حااکثر امهی    ر رتی 

 خوا ا بوت.( 100برابر 

(7) 

حاصل ضرب 

درصد وزنی 

( 3ستون )

 امتياز در

 (6) ستون
 اجاره ای

 قطعی 

)در مالکيت 

 (گرمناقصه

1 

لجن کش  یتریل 6000دستگاه 

جن ل ستمیبنز خاور مجهز به س

 یمجوزها یلجن و دارا کش

 الزم

2 75%      

2 

فان کش  ونیدستگاه کام

حمل زباله برابر مشخصات 

 مندرج در قرارداد 

1 25%      

   1ئاوت ان ر   4ترج تر رتی   مجنو  امهی   رتیفه ی طهو 
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  :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 گرمناقصه ریزیبرنامه و فنی توان ارزیابی
 

 رتی 

 

 معی ر  نوا 

 
 A ل صیصی خ م امهی  

(0 ~ 100) 
 B معی ر و هی ترصا

(%) 

 

 اا  کمب امهی  

100  /A X B 

 

 ترج ذی  ئااوت تر هظر مورت اطال  ت

  رتت

1 

ارط ت لیم  حاا   یکم ت ئه  

ک ران چ بهااا  و سرطن  مرلبد 

 ب  حو   ل  یه سمبب

 1-5فرم ان ر    70% 

 2-5ان ر   فرم  %30   ریزیبره مه لوا  2

 1ان ر   ئاوت 5رتی   تر ترج  (100 ~ 0) سین هک ر ریزی بره مه و فنی لوا  امهی   ئن 

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

 الزامیست. سابقه کار در شرکت

 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 تشکیالتی و مسئولیتهای پرسنل برای ان همراه کلیه مستندات مربوطه شاملجداول فوق ب تکمیل جداولی مشابه

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

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

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

 شود . به نسبت امتیاز تعیین می

 گیرد . علق میاز امتیاز این بخش به گواهینامه استاندارد ذکر شده در این بخش ت% 50 - 5

 سیستم مدیریت یارزیاب
 باشد یت به شرح ذیل ممدیری معیار سیستم یارزیاب نحوه
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  دارند فعالیت شرکت آن فعلی سازمان در که گرمناقصه کلیدی کادر فردی مشخصات :1-5 شماره فرم

 نفرات تخصصی و کلیدی  ارسال لیست بیمه جهت جدول

 توسط مناقصه گران تکمیل گردد   1-5ماره شجدول 

 ردیف
سازمانی در دستگاه سمت 

 مناقصه گر

 جدول فهرست و نفرات کلیدی و تخصصی مناقصه گران

 مدت اشتغال در شرکت مستند به لیست بیمه  سوابقه کاری مدرك تحصیلی نام و نام خانوادگی

     بهداشتکارشناس  1

     کارگر تخلیه پسآب 2

     تخلیه مپسماندکارگر  3

     1راننده لجن کش  4

     راننده فان کش  5

      

      

      

      

      

      

      

گاه دست یفن یابيارز تهيکم یبخش از سو نيمحاسبه شده در ا يینها ازيامت

 مناقصه گر
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  :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

ن 
زي

وا
ت م

عاي
ر

H
S

E
 

   HSEE 30ط خه ر ط  م هی مایری   1

   20 موضو  من  صه HSE Planاراخه  2

   15   ی  ب تر سین   HSEEحم   ن کرت  3

   HSEE 15ار ی بی  ن کرت طوابق آمو ش  4

   HSEE 10اطهقرار طیمهنه ی مایری   5

   10 تااه  مجو  ل  یه سمن ها و سمبب تر منطقه 6

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

 

م زم به اراخه  وا ین مه ل ییا صالحی  ایننی معهبر ص تر  ا  و ارت لع و پ ک ر و رف   ائهن  ی می ب انا و تر صورت   را من  صه :مهم

 نچنی  ئه  کمب امهی    رکاام ا    ام اراخه  وا ین مه مرکور ا  مرح ه ار ی بی کیفی حر  و سیشنه ت آهه  مرتوت ا الم خوا ا اا.

 ات آ  الزامیم .  ی فوقپ اراخه ممهنارتی 

تر صورت اراخه ه مه کهبی ا  اتار  لع و پ ک ر و  پب اای که ل ریخ  وا ین مه ل ییا صالحی  ایننی آهه  ف  ا ا هب ر می راهمن  صه :1تبصره 

 ه اراخه  وا ین مهموظ  ب  را من  صهرف   ائهن  ی اهرطه   ی  اطه   مبنی بر لنایا  وا ین مهپ امک   حضور تر من  صه را تارها. ای  

 مزبور ل   م   اهعق ت  رارتات می ب اا.

 ر تر   لب کنمرطیوم تر من  صه حضور تااهه ب اناپ  وا ین مه لأییا صالحی  ایننی مجری  ن ی ت تر ارایطی که دنا من  صه :2تبصره 

 موضو  من  صهپ مال   ن  خوا ا بوت.

مرائ    هوهی ذیربدپ ای  مجو  مورت  بوت خوا ا بوت و برها  من  صه موظ  اط   وا ین مه تر صورت تارا بوت  مجو  مو   ا   :3تبصره 

 ل ییا صالحی  خوت را ل   م    قا  رار تات اراخه هن یا.

 

 

 

 

 

 گرمناقصه بودن و تجربه کار در منطقه بومی ارزیابی :7شماره  فرم
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 (1از جدول شماره  7)مربوط به ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نوا  رتی 

 ضریب

 و هی

Aترصا(( 

  رمعی ر امهی  

B (0-100) 

 کمب اا  امهی  

A*B/100 
 لوضیا ت

    50 خو طه   اطه   تر ارک  ثب  1

    25 خو طه   اطه   تر تاخل تفهرک ر بوت  تایر 2

3 

 تر  ب ی مرلبد  رارتات  ی تااه 

 اطه   خو طه   
20~0 

25    

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

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

 . رتت راخها هیب یم فوق   یرتی  ا  ی   ر ممهناات لیم  امهی   احرا  ئه  :1 لرکر
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 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

د  لیم   

  ر)مهق ضی(من  صه
  زار )ک رفرم (د  لیم  من  صه

 وضعی  کنهرت اطن ت وضعی  کنهرت اطن ت

 ه م فرم

 ار ی بی
  نوا  طنا / مار  /  وا ی

یا
رت
  
اخه
ار

یا 
رت
ه 
ه 
راخ
ا

ت 
ا 
صف

ت 
اا
لع

 

 
اط
  

نی
لک

 

 
اط
ص 

ه  
ت 
ا 
صف

ت 
اا
لع

 

خه
ارا
م 
 ا

 

 لوضیا ت

 8 7 6 5 4 3 2 1 رتیفففففففف  -

صه
ن  

ی م
یف
 ک
ی
ی ب
ر 
ی ا

وم
 ن

  
اار

و م
ت 
طن 

ا
ا 
 ر

 

1 
 ر ئه  ه مه ترخواط  ارک  مهق ضی / من  صه

 ارک  تر من  صه
        

         ارک  اط طن مه 2

         ارک  لأطیا آ هی رطنی رو ه مه 3

         ارک  لغییرات آخری  آ هی رطنی رو ه مه 4

5 
  یأت ا ض ء آخری  م ی ک رت و ان طن مه لصویر

 ارک  مایر 
        

6 
ا هص تی و کا ثب  ه م تر س ی    اطال  کا لصویر

  رمن  صه ارک  رط هی من  ص ت
        

7 
و ارت لع و پ  صالحی  ایننی ا  ه مهلصویر  وا ی

 ک ر و رف   ائهن  ی 
        

8 
 بنایرلبه و صالحی  لش یص لصویر وا ی

 ریزی کشورط  م   مایری  و بره مه
        

         یریهیما ی   یمهلط   ین مهی وا  9

         فرم خوتاظه ری ظرفی  آ اتک ری 10

         ارک  م ی ان طه لصویر 11

12 
 طه ماارا و  یر ت ماأمش ص ت  ی یم ل

  رمن  صه
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 د  لیم  

  ر)مهق ضی(من  صه
  زار )ک رفرم (د  لیم  من  صه

 اطن توضعی  کنهرت  وضعی  کنهرت اطن ت

 ه م فرم

 ار ی بی
  نوا  طنا / مار  /  وا ی

یا
رت
  
اخه
ار

یا 
رت
ه 
ه 
راخ
ا

ت 
ا 
صف

ت 
اا
لع

 

 
اط
  

نی
لک

 

 
اط
ص 

ه  
ت 
ا 
صف

ت 
اا
لع

 

خه
ارا
م 
 ا

 

 لوضیا ت

 8 7 6 5 4 3 2 1 رتیفففففففف 

ه 
جرب

ی ل
ی ب
ر 
م ا

فر

ی
رای
ائ
ق 

واب
ط

 

1 
 مش به سین   همخ

 ح ضر( من  صه آ هی ا  اههش ر  ب  ط ت 5 ا هب ر ب )
        

2 

 ک ر 4 وئوت  ام صورت تر) مش به غیر سین   همخ

 مش به(

 ح ضر( من  صه آ هی ا  اههش ر  ب  ط ت 5 ا هب ر ب )

        

ی
 ب 

ق 
واب
 ط
 
م
 ح
ی
ی ب
ر 
م ا

فر
 

3 

 غیر و مش به معهبر اا  اهج م ک ر ط بقه حم   وا ی

 ا  (مش به ک ر 4 وئوت  ام صورت )تر مش به

 (ی  ان ر  سیوط  هنوهه )مط بق . ب ی ک رفرم ی  

 مش ص حجل و ک ر ارح پمب غ ب  موضو  لی ئه (

 )ح ضر من  صه موضو 

        

4 

  ام صورت تر) مش به غیر و مش به سین   همخ لصویر

 ) مش به ک ر 4 وئوت

 ) من  صه آ هی ا   ب  ط ت 5 ا هب ر ب  (

        

5 
   یسین   ک رفرم ی   آترچ و فکا پل ف  ان ر 

 الرکرفوق
        

ی
م ل
  
لوا
ی 

ی ب
ر 
م ا
فر

 

6 
 به مربوط سرتاخهی م لی ت مب غ به مربوط ممهناات

  ب  ط ت 5
        

7 
  طعی ائهن  ی ل می  بینه (حم ب )مف ص  ممهناات

 . ب  ط ت 5 به مربوط اا  سرتاخ  الام ب  ی ی 
        

8 
 کپی ی    تارایی بینه  وا ی ی  م لی لی اظه ره مه

 ث ب    یتارایی ار ش لعیی  ئه    هوهی تف لر
        

9 

 و م لی موطم ت ی  ب ه  طوی ا  ا هب ر لأییا اص 

به  من  صه موضو  مب غ طق  ل  معهبر ا هب ری

 ) تو ان ر  سیوط  هنوهه  زار )مط بقمن  صه

        

          ب  ط ت 5 به مربوط اا  حم برطی م لی   یصورت 10

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 41 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 د  لیم   

  ر )مهق ضی(من  صه
  زار )ک رفرم (د  لیم  من  صه

 وضعی  کنهرت اطن ت وضعی  کنهرت اطن ت

 ه م فرم

 ار ی بی
  نوا  طنا / مار  /  وا ی

یا
رت
  
اخه
ار

یا 
رت
ه 
ه 
راخ
ا

 

ت 
اا
لع

ت
ا 
صف

  
اط
  

نی
لک

 

 
اط
ص 

ه  
 

ت 
اا
لع

ت
ا 
صف

خه 
ارا
م 
 ا

 

 لوضیا ت

          رموئوت من  صه یزاتآالت و لجه ی م ا 11 لوا  لجهیزالی

فرم لوا  فنی و 

 بره مه ریزی

12 

 برای   ممدولی  و لشکیالت ط خه ر ک یای )اراخه ک رکن   کف ی 

 و طوابق پلاصیالت پمش ص ت من  صه( به  نرا  موضو  ک ر اهج م

 غیر 

        

          رمن  صه ط  م   و کنهرت سروژ  تر یزیر لوا  بره مه 13

ر  ی  موا ی  
HSE 

         HSEماار  مرلبد ب  طیمهل مایری   14

         HSEد رت ط  م هی  15

         HSEهیروی اهم هی  16

         HSE  ی  ب ی حم   ن کرت تر سین   17

         HSE ن کرت آمو ای  18

         ان ط یی خطرات و را ک ر  ی اصالحی تر تو سروژ  اخیر 19

         HSE PLANهنوهه  20

 بومی بوت 

         اطن ت ثب  ارک  تر اطه   خو طه   27

         اطن ت تفهر ک ر ارک  تر اطه   خو طه   28

         اطن ت  رارتات  ی مرلبد تر اطه   خو طه   29



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 42 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 

 ........................................................: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

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

 ارزيابی گرديده است.         □  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 در مجموع ارزيابی اين شرکت از کارکرد شرکت پيش گفته در قرارداد فوق الذکر

 می باشد.   □ضعيف 

 

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

 مربوط به قرارداد فوق به اين شرکت ارائه گرديده است.

 

 

 

 مهر و امض ء تطه    هظ رت                                              مهر و امض ء امور سین هه 

 :ل ریخ                                                                      :ل ریخ

 

 

 

تهیه شود. جهت هر قرارداد فرم مجزا ،توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد گرمناقصهشرکتهای متقاضی / 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 43 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 ......................... :ان ر  ه مه 

 ............................ :ه مه ل ریخ

 ........................................ :............................................................................................. ان ر  :من  صه موضو 

 صنع  فوالت ا ت    ارک 

 مطال ب 

حضور تر من  صه  یمهق ض  رمن  صه... ..................................................................و ا هب ر ارک  ................. یب هک ی    ت حم بالتر ذی  اط 

 . رتتیم ما ال  الئه  اط پ....... آ  ارک  هزت ای  ب ه ...........................  ر ان

 )ری ت( می ه ی  حم ب )ری ت( بمه هک ر )ری ت( با ک ر ان ر  حم ب هو  حم ب

     

     

     
 

 یا هب ر ب هک ایی  ط ت  ب  ا  ل ریخ صاور ه مه ل ی یتور   م ه یارک ................................ برا ی   رتش حم ب   تطالا- 1

 فع ت ...................................................................... ری ت ی  ه مهضن ه  زا یم- 2

ری ت  .................................................................................... (و به حر)..................................... ری ت  (به  ات)ل  طق   یا هب ر م ل یالرکر تاراارک  فوق- 3

 ب اا. یم ایم اا  مورت ل خا ال طق  مرکور ل  یهزت ای  ب ه  بوت  و ا هب ر م ل

 .................................................. :یا هب ر یمج   ب ه  / موطمه م ل یمهر و امض ................ ..................: ......... رمن  صهص حب   امض ء مج    یمهر و امض  

 

 

 

 

 

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
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 46 از 44 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 :شود می گواهی و تائيد بدينوسيله

رم ف  یا نهیضن   یه مورت ماار  هیتات  اا  اط  و ک  حیفرم س طخ صا  یطواالت و مط لب مورت ترخواط  مشروح تر ا هیبه ک  الف:

 . مهنا یو وا ع حیماار  صا

و   هو   ی  هو  اط ط 141مقرر تر اص   ی  م  ارک پ مشنوت مننو  ریو ما ر یما  تی  یا ض  (طه ماارا )ا  ارک ء   ی چی  :ب

 ب اا. یهن 1337م    یت 22مصوب  یمن  مااخ ه ک رمناا  تر مع مالت توله

 ب انا.یهن ه ماارط ارک   یاها تر ا فههی  یماکوم ی  هو  اط ط 4ء تر ارلب ط ب  اص  ا  اها  یکه بناو یا  اا  ص  ی چی  :ج

  یلن م و   تر ا بطور طه م ارک  که %5ا   ویب یو طه ماارا  تارا ر  م یپ مار یما  تی  یا ض   و طن یه م و ه م خ هوات  :د

ذکر اا    ناپیهن یم  یفع ل زیه (ذکر ه م موطمه ب )   ریموطم ت ت  یمش ور  یو مهناط ین هک ریس ی   تر ارکا غ  هبوت  و  ارک 

 اط .

 وتپموئ یاطه هاارت   ریط  وی ننیا و یبهااا  اغ  پیطیما م ی   پیفیک  یریما اطه هاارتپ ی   ن مهیتر صورت تارا بوت   وا  :ه

 ماار  مربوطه اراخه اا  اط . ریلصو

برطا  الو  بر  بوت  اثب تبه سرطشن مه   یمنارئ ت ا زیو ه فوق ( تپ  جپ بپ ال پ) یمنارج تر بنا   ااتیا  ل خ  یدن هچه خال   ر و:

همن  ص یه    ائراختط لیبه لصن یهو  ا هراض چی  پیبه مرائ  توله یوا ع ریمهرلب بر اراخه ماار  و اطال  ت غ ی  هوه یمج  ات   

ا   ر هو  ارئ   ک ر   یماروم  یلعهاات  رارتات منعقا  و  یحم  ائرا ه مهضن ه   یبر ضبد ضن ههن مه ارک  تر من  صه  ی زار مبن

 ه وا ل تاا .

 :ازيمدارک مورد ن ريسا

رک ء  و ا را یما یاط م که هش   ت نا  راتییلغ  یثب  و آخر اپیلأط یآ ه یبرابر ب  اص  اط طن مه ارک پ رو ه مه رطن ریلصو .1

 ارک  تر ح ت ح ضر ب اا. (طه ماارا )

   ر  میو ما ر یما أتی  (طه ماارا ) طوابق هش   ت نا  لجربه ارک ء و ی یلاص ماار  پیک رت م  صفاه اوت ان طن مهپ ریلصو .2

 ارک .

 طه ماار. ریغ یو طوابق هش   ت نا  لجربه ک تر فن ی یماار  لاص ریلصو .3

وط  اا  مرب ایل خ  یوضع صورت  یآخر ریو تر تط  ائرا و لصو  فههیخ لنه  یتر مورت ک ر   (باو  ضن خل) ن  یتفهرده س ریلصو  .4

 تر تط  ائراء. ی  ن  یا  س  یبه  ر 

 رارتات  یهک ت اط ط ریلصو ب ااپیکه سروژ  / ک ر تر تط  ا اام م یتر صورل ه مه تطه    هظ رت و یرض  پن  یتر صورت خ لنه س .5

 . رتت نهیضن

 . رتت وط یس صالحیذ مرائ  ریط   یو  یاتار  ک ر و مور ائهن   پیزیرو بره مه  یریط  م   ما یطو ا  « یصالح ایل خ» .6

 .اا  لوطد ب ه  تر طه ط ت  راهه ایارک پ ل خ ی  حم ب / حم ب یصورلام ب ب هک ن یسر  .7

ب  به مرائعه و هم یا هص ت و امور یبه اتار  تاراخ یمهیب ااپ ب  یکه ارک  ف  ا کا ا هص ت یتر صورل پیک رت کا ا هص ت ریلصو .8

 .ایکا مرکور ا اام هن   ف یتر

 ار ش افزوت  ی وا  .9

 .رتتاراخه   مربوطه ال م تر  من  ا تیلوض پاب ایهن ریامک هپر قیاطال  ت خواطهه اا بطور ت  هیه لهک یموارت تر :1 حیلوض

 .نایهن  ب ر راری هواهه و  ریصفا ت ت یخوت را بر رو ا تیلواهنا لوضیاراخه س طخپ م یتر صورت کنبوت ئ  برا :2 حیلوض



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 45 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

 

 

 

لجن کش و فان ) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یو دفع پسماند و پسآب بهداشت یجمع آور :خدماتمربوط به 

  یشده واحد خدمات شهردار نییدر محل تع هیو تخل یلومتریک 45کش( و حمل به فاصله حداقل 

......  .............................................................................  م / هن ینا  مج   ارک ....................... مایر .............................................اینج هب..................

هن یل اطال  ت اراخه اا  تر ای  اظه ر ل ییا می پب  آ   ی ک م  ا  مط لب منارج تر اطن ت ح ضر ار ی بی کیفی و  واهی  و ضوابد مربوطه

 ب اا.ه مه و ماار  منضل به آ  صایح اط  و ممدولی  مط لب اراخه اا  بر  ها  اینج هب می

 زار به  ر هاو مقهضی مافوظ اا  به اثب ت بر طاپ ا  ت  حق برای من  صه سروژ  خال  موارت ا الم فرآینا نچنی  دن هچه  ر    تر 

  ی وارت  به هن یل و مک   به ئبرا  خم رتمی ا  خوت ط ب خصو  هراض را تر ای اط  و ب  امض ی ای  لعهاه مهپ حق  ر وهه ا 

 ب ال.ک رفرم  می

 

 

ل ریخ:                               آور ارک : ج   و لعهامهر و امض ی م                                       ه م و ه م خ هوات ی:



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 46 از 46 صفحه

 213663شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

/فان لجن کش) زهیو با استفاده از دستگاه مکان زهیبه صورت مکان یبهداشت پسآبو دفع پسماند و  جمع آوری خدماتموضوع مناقصه : 

 کیلومتر و تخلیه در محل اعالم شده واحد خدمات شهرداری  45و حمل به فاصله حداکثر  یمیبر اساس برنامه تنظ کش(

 

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

و  یجمع آور 

حمل به  ( وو فان کش )لجن کش زهيو با استفاده از دستگاه مکان زهيبه صورت مکان یدفع پسماند و پسآب بهداشت

   یشهردار واحد خدمات شده تعييندر محل  هيو تخل یلومتريک 45فاصله حداقل 

 تاريخ بررسی:

 □ناقص است               □کامل است           گرمناقصهمدارک و مستندات 

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيص صالحيت:حداقل امتياز جهت تش   :گرمناقصهامتياز کل 

 

   □رد                     □قبول                يجهنت

 نام و نام خانوادگی و امضا بررسی کنندگان:

 

 

 


