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

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

نامه داخلی شرکت صنعت فوالد شادگان کليه متقاضيان شرکت در ارزيابی کيفی می بايست پس از مراجعه به سامانه تامينبر اساس آيين (1

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

)در صورت خارج  عبور نسبت به تکميل اطالعات مندرج در سامانه و بارگذاری کليه مدارک و مستندات ضميمه اسناد حاضر اقدام نمايند.

 نجام شود(از دسترس بودن سامانه، در زمان ديگری ا

 تکميل گرديده و گرمناقصهحاضر )به غير از محل های درج نمره کميته ارزيابی( می بايست توسط  اسنادکليه فرم ها و جداول موجود در ( 2

( به دفتر پيوست مستندات بدونمهر و امضاء گرديده و نسخه اصل آن ) ،ذيل کليه صفحات دستورالعمل توسط صاحبان امضاء مجاز

ت حاضر می بايس اسناداصل مهر و امضاء شده فقط نسخه عامالت شرکت صنعت فوالد شادگان تحويل گردد. الزم به ذکر است کميسيون م

 گردد. در سامانه بارگذاریبايست پيوست آن میو مستندات و کليه اسناد و مدارک  بصورت فيزيکی ارائه گردد

 :مايندن 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

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

/ باشد()ارائه گواهی صالحيت ايمنی الزامی می ها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعیگواهينامه -3-3

 های مرتبط برابر با اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی. ( و ساير گواهينامه/ سازمان برنامه و بودجه کشورشورای عالی انفورماتيك

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

 قرارداد نيمه مشابه با موضوع مناقصه( 3مستندات مربوط به سوابق قراردادهای نيمه مشابه اجرا شده قبلی. )حداکثر تعداد  -5-3

مشابه با موضوع مناقصه در صورت  قرارداد غير 2مشابه اجرا شده قبلی. )حداکثر تعداد ادهای غيرمستندات مربوط به سوابق قرارد  -6-3

 عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(

مربوط به سوابق مشابه. )حداکثر  نامه کارفرمايان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارمستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -7-3

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

 مربوط به سوابق نيمه مشابه. )حداکثر نامه کارفرمايان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارمستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -8-3

 مشابه با موضوع مناقصه(نيمهقه مربوط به قرارداد حسن ساب 3تعداد 

اکثر مشابه. )حد به حسن سوابق و رضايت نامه کارفرمايان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارمربوط به سوابق غير مستندات مربوط  -9-3

 مشابه با موضوع مناقصه( حسن سابقه مربوط به قرارداد غير 2تعداد 

 ن مالی(مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توا ارائه مستنداتمستندات مربوط به توان مالی. )  -10-3

 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توان تجهيزاتی( ارائه مستنداتمستندات مربوط به توان تجهيزاتی. )  -11-3

مطابق اسناد خواسته شده  ارائه مستنداتريزی شامل رزومه نفرات کليدی و چارت سازمانی. )مستندات مربوط به توان فنی و برنامه  -12-3

 ريزی(ی و برنامهدر فرم ارزيابی فن

 ( (HSEزيستمستندات مربوط به بهداشت، ايمنی و محيط -13-3

http://pim.ssico.ir/
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 های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمیآخرين صورت  -14-3

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

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

 .تنخواهد گرف

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

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

گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به عدم ( نقص مدارک يا عدم تکميل اسناد مناقصه به طور مستقيم در روند ارزيابی کيفی مناقصه6

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

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

 اسناد بارگذاریها، بايد تا قبل از اتمام مهلت تکميل آن ونه ابهام در اسناد ياگران( در صورت نياز جهت رفع هرگ( متقاضيان )مناقصه7

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

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

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

 .باشدمی گزارمناقصه به مدارک و اسناد اصل ارائه به موظف

در اسناد و مدارک ارائه شده ايجاد گردد،  یالعات اظهارشده و يا تغييردر اط یگران تغييرمناقصه یکيف ی( چنانچه در طی مراحل ارزياب9

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

 بود. دخواه

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

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

ناد ينصورت اسباشد؛ در غير اها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتبايست به نام شرکت مناقصه( تمامی اسناد و مدارک می11

 باشد.و مدارک فاقد اعتبار می

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

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

ريزی های انفورماتيکی از شورای عالی انفورماتيك و صالحيت پيمانکاری از سازمان مديريت و برنامهشرکت تبندی و احراز صالحيرتبه

 بايست توسط دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.کشور( می

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

 کرد. 

 بايست از لحاظ زمانی معتبر باشند.می از مراجع ذيصالح صالحيت صادره شده (14

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

. باشدیگران مو مستندات و مدارک ارائه شده بر عهده مناقصه یکيف یت صحت و اصالت مطالب ذکر شده در استعالم ارزياب( مسئولي16

ادها قبول پيشنه یگزار ارائه گرديده و يا از تهديد، تطميع و رشوه برايا اطالعات خالف واقع به مناقصه یهرگاه مشخص شود که مدارک جعل
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ند ت )مطابق ب یکيف یگر مرتکب اعمال فوق را از ادامه فرآيند ارزيابگزار مجاز خواهد بود تا ضمن آنکه مناقصهصهاستفاده شده است، مناق

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

گران ابطال و فاقد اعتبار الزم تشخيص صالحيت مناقصه یگواه گران، مشخص گردد کهمناقصه یکيف یزيابکه در حين ار یرت( در صو17

اصل و هلدينگ فوالد خوزستان یهااز شرکت یگر در ليست سياه صالحيت دهنده و يا يکبر درج نام مناقصه یمبن یو يا اطالعات باشدمی

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

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

سال  2اند به مدت حداقل کرده اطالعات خالف واقع استفاده ايو  یاز مدارک جعل یفيک یابيارز فرآينددر  گرانمناقصهاگر اثبات شود ( 81

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

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

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

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

 باشد.می

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

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

 وجود دارد.

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

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

گزار ارائه گرديده، موثق و يا ادعای نادرستی به مناقصهواقع، غيرکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غيرورتی( در ص22

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

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

ليست های ارزيابی مرتبط خود را در چكمطابق فرم بارگذاری شدهبايست وضعيت کليه اسناد و مدارک گر میگزار، مناقصهتوسط مناقصه

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

ورتی امتيازدهی خواهد شد، در ص گر،که معيارهای ارزيابی کيفی صرفا بر اساس اسناد الکترونيکی ارائه شده توسط مناقصهبا توجه به اين( 24

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

 .نخواهد داشت

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

 گر خواهد بود.مسئوليت عدم لحاظ آن به عهده مناقصه

گزار رت عدم ارائه گواهی مزبور، مناقصه( ارائه گواهی امضای صاحب/صاحبان امضای مجاز به همراه رزومه ارسالی الزامی بوده و در صو26

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

 باشد.پذير نمیمديره مشترک دارند، در يك مناقصه امکان هيأتهايی که عضو ( حضور همزمان شرکت27

 .باشدی می فيک یابيدر ارز ازيامت 65 حداقل منوط به کسب گرانمناقصهاز  كيدر هر  یفيک تيصالح ديتائ( 28
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 ،ینسبت درصد مشارکت مال بهی فرع گرانمناقصه ازاتيامت نديبه صورت مشارکت در مناقصه شرکت نما گرمناقصهچند  کهيدر صورت( 29

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

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

باشد. در یم یالزام یاقتصاد کد مصدق کارت ريارائه تصو نيباشند، بنابرا یکد اقتصاد یدارا یستيشرکت ها با هي، کلبر اساس مقررات (30

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

 .ديکارت مربوطه را ارائه نما

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

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

بايست در بخش اطالعات عمومی منوی مستندات بارگذاری می ...ريزی، تجربه در زمينه تأمين کاال وجمله مستندات توان فنی و برنامه

 شوند.

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

 601و  668 یداخل 061-52227915شماره تلفن دستگاه نظارت به   يا با)آقايان کريمی و حسينی نيا(  121و  122 یداخل 52227932-061

با   ( pim) کاال و خدمات شرکت صنعت فوالد شادگان انکنندگنيتام يا برای اطالعات مربوط به سامانه و  )آقايان طاهری و صباحی مقدم (

 .دينماس حاصل فرمات(  شاهجهان پورو  پارسا اني)آقا222و  220 یداخل 061-52227915به شماره تلفن بخش فناوری و اطالعات 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  10 شادگان کيلومتر :نشانی

  061-52238674 :نمابر  061-52227915 :تلفن

      commission@ssico.irآدرس پست الکترونيك شرکت:

 https://ssico.ir  آدرس اينترنتی:

 :اطالعات کلی مناقصه

 213664 شماره مناقصه:

به منظور حفظ آماده بکاری و انجام  پست های جنبی کيلو ولت و 6.6و  33تعميرات پست های برق  نگهداری و موضوع مناقصه:

 مطابق با شرح خدمات تدوين شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان ،فعاليت های مورد نياز

  مرحله ای دونوع مناقصه: 

 دوره یکساله( سهماه ) 36 :مدت زمان اجرای پیمان آتی

 ریال  40.000.000.000 :تقریبی مناقصه برآورد مبلغ

 1.200.000.000 :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در 

 ندارد :مبلغ پیش پرداخت

مونتاژ  ،کيلو ولت، )مونتاژ و دمونتاژ، نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت 6.6و  33تعمير و نگهداری پست های برق  شرح مختصر:

، رله های حفاظتی، بريکرها و ترانس های انجام تست های الزم برای ترانسفورماتورهای قدرتکيلوولت،  6.6و  33و دمونتاژ تابلوهای 

 33ترانسفورماتورها، تعويض مقره های اتکايی و خازنی تابلوهای و نوترال  LVو  HVسمت  بوشينگ هایتعمير و تعويض ، جريان و ولتاژ

و انجام آزمايش های مربوط به کيلو ولت،  6.6و  33سرکابل کابل های کيلوولت،  6.6 و 33کيلوولت، تعويض بوشينگ تابلوهای  6.6و 

 (، فيلتراسيون روغن ترانسفورماتور با دستگاه فيلتر پرس، خشك کردن ترانسفورماتور و ...روغن های ترانسفورماتور

  :گرانو سایر مدارك معتبر مورد نیاز جهت ارزیابی صالحیت مناقصه نامهگواهی

  :گرانحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی کیفی مناقصهم

بايست با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت ( ميبدون مستندات پيوست ي كيفي )استعالم حاضراسناد ارزياب

كه  د. به اسناد و مداركيدربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گرد

 شد.ت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد بعد از مهلت مقرر ارسال و درياف

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

 دفتر كميسيون معامالت
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 بی کیفییاه تکمیل و ارائه مدارك ارزنحو شرح ردیف

1 
اطالعات کلی 

 مناقصه گزار

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

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

2 

اطالعات کلی 

 گرمناقصه

 

 

 

 

 کلیه مناقصات

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

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

 قید گردد. مشخصاً

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(:

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

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

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

 مدارك سهام داران  ضمیمه )هـ(:

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

 بر اصل کارت ملی سهام داران عمدهکپی برا ضمیمه )ز(:

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

 شده توسط صادر کننده و یا دادگستری(

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

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 

 

 

گر در زمینه خدمات پیمانکاری، در زمینه خدمات طراحی مهندسی، به مناقصهدر این قسمت اطالعات مربوط به تجر

 خواهد شد. گر در زمینه خدمات تامین کاال عنواننظارت و مدیریت طرح و یا پیمان و تجربه مناقصه

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

 اول یا دست دوم انجام شده ذکر گردد.

 در مورد کارهای در دست اجرا درصد پیشرفت فیزیکی و مالی از کارفرما اخذ گردد. ب:

رسی و کنترل مدارك ارائه شده الزم است ضمایم به ترتیب ذکر شده در الزم به ذکر است جهت سهولت در بر ج:

 این دستورالعمل تهیه و بارگذاری گردد. 

ردیدهگ د: از بررسی ضمایمی که بصورت پراکنده و در جایی به جز قسمت قید شده در این دستورالعمل بارگذاری

 اند خودداری بعمل خواهد آمد.

 جداگانه در منوی تجربیات بارگذاری گردد.مدارك ذیل باید به بصورت  - 1
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های منعقده ) سند/موافقتنامه( که شامل عنوان طرفین و موضوع پیمان، : کپی برابر اصل صفحاتی از پیمان1ضمیمه   

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

 اند. ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(ل گواهی کارهایی که تحویل موقت شدهکپی برابر اص: 2 ضمیمه

 اند. ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(کپی برابر اصل گواهی کارهایی که تحویل قطعی شده: 3ضمیمه 

ار ککپی برابر اصل مصدق کارهای در دست اجرا و آخرین صورت وضعیت یا گزارش پیشرفت فیزیکی : 4ضمیمه 

 که به تایید کارفرمای مربوطه رسیده باشد.

 بینی شده. ) حداکثر یک صفحه (بندی پیشزمان دالیل تاخیرات حاصله نسبت به برنامه: 5ضمیمه 
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 حسن سابقه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

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

ین در زمینه خدمات تام گرمناقصه حسن سابقه و نظارت و مدیریت طرح و یا پیمان ،زمینه خدمات طراحی مهندسی

  ال عنوان خواهد شد.کا

 سال گذشته ( باید بارگذاری گردد.  5رتبط با کارهای قبلی ) حداکثر برای مدارك م

ت کارفرمایی و نام و نشانی دستگاه نظار مقام مطلع و یا دستگاه درج اطالعات شامل نشانی، موضوع، مبلغ قراردادها،

 الزامی است.

 مدارك ذیل بصورت جداگانه در منوی حسن سابقه بارگذاری گردد: – 1

 سال گذشته 5های پایان کار دال بر عدم تاخیر غیر مجاز در : کپی برابر اصل گواهینامه1ضمیمه 

 یابی کارهای انجام شده.های ارزش:  کپی برابر اصل فرم2ضمیمه 

 ها / تاییدات.: کپی برابر اصل تقدیرنامه3ضمیمه 

5 

توان مالی و 

 اعتباری

 گرمناقصه 

 

 

 

 کلیه مناقصات

 دارك ذیل در منوی توان مالی بارگذاری گردد. م – 1

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

الحساب پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی بر اساس تایید : مفاصا حساب تامین اجتماعی قطعی یا علی2ضمیمه 

 .سال گذشته 5سازمان تامین اجتماعی در 

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

 .سال گذشته 5کارفرمای مربوطه در 

 سال گذشته  5های ثابت ) اظهارنامه مالیاتی، گواهی بیمه دارائیها( در : مدارك تایید کننده میزان دارایی4ضمیمه

ی مناقصه مورد نظر معادل یا کمتر برآوردشود که مبلغ گر در صورتی احراز میحداکثر امتیاز توان مالی مناقصه *

 .گردده مقادیر زیر الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مدارك حذف میاز یکی از مقادیر زیر باشد درج کلی

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

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

 ابت، مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائی ها یا دفاتر قانونیهای ثج: پنج برابر دارائی

 سال گذشته 3گر طی : ترازنامه ها و حساب سود و زیان مناقصه5ضمیمه 

 کند با قید نام شعبه و آدرس و تاریخ افتتاح حسابهایی که شرکت با آنها کار می: نام بانک6ضمیمه 
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  میزان آن از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر: تاییدیه اعتبار و 7ضمیمه 
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توان تجهیزاتی 

 گرمناقصه

 

 کلیه مناقصات

 توان تجهیزاتی: مدارك ضمیمه جدول

 ه باشد.تایید شد برابر اصل وکپی برابر اصل اسناد مالکیت ماشین آالت که توسط مراجع ذیصالح : 1ضمیمه 

 هت ماشین آالت و تجهیزات همراه با اسناد معتبر موافقت نامه اجاره معتبر ج :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 اینرم افزاره: 3 جدول
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 توان فنی و

ریزی برنامه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 گرمناقصههای انجام شده توسط انواع خدمات و عملیات :1ضمیمه 

 های مختلفهای همکار در زمینه: فهرست شرکت2ضمیمه 

 اندهای اجرایی آن شرکت را بعهده داشتهون بازرسی فعالیتهایی که تا کنشرکت :3ضمیمه 

 گرهای مورد عمل تدوین شده توسط مناقصهش: فهرست رو4ضمیمه 

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

 HSE: نظام نامه 5ضمیمه 

 ذاری گردد.کپی آن در این قسمت بارگ HSEدرصورت داشتن نظام نامه 

 گر: چارت سازمانی مناقصه6ضمیمه 

  شود.بارگذاری گر بصورت کامل در این قسمت چارت سازمانی مناقصه

 :ریزیاطالعات تکمیلی در موارد توان فنی و برنامه :7ضمیمه 

باید عالوه بر ارائه دستورالعمل چگونگی کنترل عملیات پروژه به تشخیص خود سایر مدارك و  گرمناقصه

 باشد را در این قسمت لحاظ نماید.ریزی موثر میاهدی را که در بررسی توان فنی و برنامهشو
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 توان فنی

طراحی در زمینه  

 و مهندسی

 

 مناقصات 

EPC-EP 

 های قبلیخالقیت و ابتکار در طرحها و پروژه :1ضمیمه 

 : مدارك برنامه مهندسی ارزش 2ضمیمه 

 واحد تحقیقات و توسعهمدارك تایید کننده داشتن  :3ضمیمه 

 های تایید شده دستگاه اجراییگواهی مربوط به نوآوری:4ضمیمه 

 ها و مجالت معتبرفنی و تخصصی در همایش ،: مقاالت و دستاوردهای پژوهشی5ضمیمه  

 های علمی و صنعتی : حضور در انجمن6ضمیمه 
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 رگمناقصهتجربه 

در زمینه تامین 

 کاال

 

 مناقصات

 مدارک مناقصات مرتبط با تامين کاال و شرکتهای تامين کننده کاال 

 : نظام کیفیت و نحوه تضمین کاال1ضمیمه 

 گرمناقصه: خط مشی نحوه تضمین محصوالت و گارانتی 2ضمیمه 

 فروش )وارانتی( در محل خط مشی نحوه تضمین خدمات پس از  :3 ضمیمه

 گرمناقصهبندی و حمل و نقل کاال توسط بسته هایروش :4 ضمیمه

 های نصب تجهیزات جهت مشتریروش :5ضمیمه 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 10 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

EPC,PC,P 
 

 

 

 

 

 

 

 رگمناقصهتجربه 

در زمینه تامین 

 کاال

 

 

 

 

 مناقصات

EPC,PC,P 

  های کاربرد و نگهداری تعمیراتآموزش :6 ضمیمه

 ظرفیت تولید/تامین کاال :7ضمیمه 

 مدارك موید ظرفیت فعلی :8 ضمیمه

 جهت افزایش تولید/ تامین با استداالل و مستندات گرمناقصهامکانات  :8ضمیمه 

 سال گذشته با ارائه مدارك  5میزان تولید/ تامین در  :9 ضمیمه

  تامین کاال های بازرگانیبرداری یا پروانه: کپی برابر با اصل پروانه تولید یا بهره10ضمیمه 

 فهرست شرکت های توليد کننده کاال 

 گرمناقصهای مهم تامین شده توسط ماشین آالت و کااله: 11 ضمیمه

 های ارسال شده به کارفرما کپی صورتحساب :12 ضمیمه

 گرمناقصهکپی قراردادهای مربوط به تامین کاال توسط  :13 ضمیمه

 همکاری دارند گرمناقصهکنندگان معتبری که با فهرست سازندگان / تامين

 گان / سازندگانکنندکپی قراردادهای منعقد شده با تامین :14 ضمیمه

 گرمناقصهکنندگان مبنی بر همکاری با : تاییدیه از سازندگان / تامین15ضمیمه 

 گرمناقصههايی که در زمينه بازرسی کاالهای تامين /توليد شده توسط شرکت

 کنندههای صادر شده توسط شرکت بازرسیکپی گواهینامه :17 ضمیمه

 کنندهبازرسی مابین با شرکتکپی قرارداد فی :18ضمیمه 
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توان مدیریتی 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 .عنوان خواهد شد گرمناقصه در اين قسمت اطالعات مربوط به توان مديريتی

 گران:مناقصهضمایم مربوط به جدول توان مدیریتی  – 1

 مدیره. هیأتکپی برابر اصل کارت ملی اعضاء  :1ضمیمه 

 .مدیره هیأتاسنامه اعضاء کپی برابر اصل صفحات شن :2ضمیمه 

 مدیره. هیأت: گواهی مصدق یا کپی مصدق مدارك تحصیلی اعضاء 3ضمیمه 

  مدیره هیأتهای دریافتی اعضاء : گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه4ضمیمه 

 :ضمایم مربوط به جدول توان مدیریتی –2

 کپی برابر اصل کارت ملی کارکنان کلیدی. :5ضمیمه 

 برابر اصل صفحات شناسنامه کارکنان کلیدی. کپی: 6ضمیمه 

 گواهی مصدق یا کپی مصدق مدارك تحصیلی کارکنان کلیدی. :7ضمیمه 

 های دریافتی کارکنان کلیدی.: گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه8ضمیمه 

 :توان مدیریتیضمایم مربوط به جدول  – 3

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

 های مدیریتی های مربوط به استفاده از مدلگواهی مصدق گواهینامه: ضمیمه 

 های جامع انفورماتیک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان مدارك موید استقرار سیستم :ضمیمه



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 11 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :بایست در سامانه بارگذاری گردند()که می ارزیابی کیفی اسناد الزامی پیوست ضمائم

 

 اساسنامه شرکت  ضمیمه )الف(:

 ضمیمه )ب(: آگهی تاسیس شرکت

  یمه )ج(: آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیضم

 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

 ان عمدهضمیمه )ز(: کپی برابر اصل کارت ملی سهام دار

 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

 

11 
نحوه ارزیابی 

 مدارك 

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

 مستندات برابر اصل شده قابل محاسبه می باشد.

 گر مناقصه کلی اطالعات



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 12 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 گرمناقصهکلی اطالعات 
 ...................:............................................................................................................................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

 هارت راهبردی ریاست جمهوری یا استانداریریزی و نظامعاونت برنامه – 1

 سازمان کار و امور اجتماعی -2

 ایهای فنی/ حرفهسازمان – 3

 های مرکزی دستگاه – 4

ف
ردی

 

 پایه رشته

 نوع
 مرجع

 صادر کننده 

 نام مرجع

 تعداد

 کار  

 همزمان

 حجم ریالی مجاز

ری
شو

ک
 

نی
ستا

ا
هی 

گا
ست

د
 

نی
زما

سا
 

1 2 3 4 

              

              

              

              

   سایر موارد        ملکی      استیجاری     :وضعیت دفتر مرکزی شرکت

 .........................................شعبه استان خوزستان مستقر در  .................................................. شهرستان.استان :موقعیت دفتر مرکزی

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

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



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 13 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 :سهامداران اصلی شرکت با قید میزان سهام هر یک

 درصد سهام  نام سهامدار ردیف
 نوع شخصیت

 حقوقی حقیقی

1     

2     

3     

4     

5     
 

 ه رسمی الزامی است. آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنام ،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

الف هر یک از تاییدات و مندرجات اسناد و مدارك ارائه شده یا استفاده از مدارك جعلی در هر زمان به اثبات برسد عالوه بر قبول چنانچه خ

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

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

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

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

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

 :امضاء و مهر شرکت

 

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

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 14 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 کنندگان کاالبخش تامین – بانکی جهت دریافت وجوهفرم اعالم شماره حساب 

 

 

 

 اطالعات شخصی فروشنده

 

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

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

 ملي: شناسه ملي/كد

 اقتصادي: كد

 شماره همراه:

 پيش شماره:                  شماره تلفن ثابت:

 

 

 مشخصات بانکی فروشنده

 

 نام و كد شعبه:                     نام بانک:

 نوع حساب:                   شماره حساب:

 نام صاحب حساب:

 شماره شبا:

 زمجا توسط صاحبان امضاء تأييد
 امضاء:                 اريخ:ت                 سمت:                   نام و نام خانوادگي:

 امضاء:                 تاريخ:                 سمت:                   نام و نام خانوادگي:

 گردد.اين قسمت توسط شرکت صنعت فوالد شادگان تکميل می

 

 تأييد جهت ثبت در سيستم

 مدير مربوطه:                    كارشناس:

 تاريخ:                      تاريخ:

 امضاء:                       امضاء:

 

 واحد ثبت

 :كنندگانتأمينكارشناس ارزيابي 

 تاريخ:

 امضاء:

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 15 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 گرمدیره شرکت مناقصه هیأتجدول مشخصات اعضای 
 ج گرددبر اساس آخرين آگهی تغييرات شرکت در روزنامه رسمی، در جدول ذيل در مديره هيأتلطفاً مشخصات اعضای فعلی 

 نام و نام خانوادگی رديف
سمت در هيأت مديره 

 يا شرکت
 رشته/مدرک تحصيلی

سال اخذ 

 مدرک

 سابقه )سال(

 در اين شرکت کل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

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

 گردد.

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 16 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
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 شرکت در مناقصه فرم اعالم آمادگی

 

 صنعت فوالد شادگانشرکت 

 

 باسالم

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

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

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

فتار كميسايون معاامالت فاواد شاادگان نماوده و       امضاء شاده اصال آن را )بادون مساتندات پيوسات( تحويال د      

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

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

 .است

ند و مادار  پيوسات آن را تأيياد و مساتوليت ااهاارات خاال        ضمناً ايان شاركت اطالعاات منادرج در ايان سا      

از آن و همچنااين مسااتوليت عاادم ارزيااابي و محاساابه امتيااازات توساا  مناقصااه  يناشاا يواقااو و عواقااب قااانون

 .نمايدميناقش اسناد و مدار  ازم را تقبل  بارگنارييا  ارا هگزار را به دايلي ن ير عدم 

 

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

 

 .........................................................مهر و امضاء مجاز:
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 های در دست اجرا و ظرفیت آزاد کاریپروژه فرم خود اظهاری

 

جدول ذيل بوده و جهت عقد قرارداد و اجراي هاي در دست اجراء اين شركت به شرح گردد كه پروژهامضاء كنندگان ذيل، متعهد مي

........................... داراي ارفيت آزاد كاري )از ن ر تعداد ............................................................................................................................ خدمات/پروژه

باشد. ینانچه ارفيت آزاد كاري توس  سازمان مديريت و برنامه ريزي تاييد نگردد و يا در صورت هر گونه موارد ميو مبلغ قرارداد( 

تناقض و خال  واقو، تبعات قانوني آن مطابس ضواب  سازمان مديريت و برنامه ريزي و قانون برگزاري مناقصات متوجه آن شركت خواهد 

 بود.

 

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

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

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

 

 رشته کار نام پروژه رديف
دستگاه نام 

 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        

  مبلغ پروژه        
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 گـرانمناقصه کیفـی ارزیابـی هایفرم

 جدول معیارهای ارزیابی کیفی :1 شماره جدول

 هاگران و درصدهای وزنی آنمناقصه

 

که  شودگران از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد میکیفی مناقصههای استعالم ارزیابی نماید 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 میمناقصه :2تذکر 

 ایجاد نخواهدکرد. ( صنعت فوالد شادگان)شرکت 

ن اعالم خواهد آکه به تناسب هر مناقصه میزان  باشدامتیاز در ارزیابی کیفی می 65صالحیت کیفی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب حداقل  تأیید :3تذکر 

 شد.

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

 باشد.، الزم نمیشده استها و ارائه مستندات مربوط به معیارهایی که در جدول فوق وزن آنها صفر در نظر گرفته تکمیل فرم: 5تذکر 

 محاسبه و درج خواهد گردید. 1.2ها و مؤسسات دانش بنیان پس از دریافت تأییدیه صالحیت مربوطه با ضریب امتیاز نهایی شرکت :6تذکر 

 باشد.( ضروری و الزامی می8)به استثناء معیار ردیف  1در هرکدام از معیارهای تعیین شده در جدول شماره  30: کسب امتیاز حداقل 7تذکر 
 

 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان معیارهای ارزیابی کیفی

امتیاز خام 

 تخصیصی

A 

(100 ~ 0) 

درصد وزنی 

 پیش فرض

B ( بر حسب

 درصد(

امتیاز 

 کسب شده

A× B 

/100 

جدول درج 

 اطالعات
 توضــیحات

  20  (سوابس اجرايي) تجربه و دانش 1
 فرم شماره

1 
 

  15  حسن سابقه در کارهای قبلی 2
 فرم شماره

2  

  10  و پشتيبانی توان مالی 3
 فرم شماره

3  

  20  توان تجهيزاتی 4
 فرم شماره

4  

  5  ريزیتوان فنی و برنامه 5
 فرم شماره

5  

  HSE  10موازين نظام کيفی و رعايت  6
 فرم شماره

6  

  5  يريتیمد توان 7
 فرم شماره

9  

8 
ودن و تجربه کار در بومی ب

 منطقه
 15  

 شمارهفرم

10  

   100 (0 ~ 100امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار )
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 (قبلی مشابه ابق کارهایسو) تجربه ارزیابی :1شماره  فرم
 

 :قبل از تکمیل فرم مهم تذکرات ویحات توض
 

 .مورد ن ر باشد سال قبل از انتشار آگهي مناقصه 5گردد بايد صرفاً در خصوص هايي كه در جداول ذيل منعمس مياطالعات پيمان (1

واهند بود و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت. هاي انجام شده پيش از بازه زماني ياد شده به هيچ عنوان مال  امتياز دهي نخپيمان (2

 بنابراين از ارسال قراردادهاي غير معتبر و خارج از اين مدت اكيداً خودداري گردد.

صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار ها بايد ضميمه فرم گردند در غير اين صورت مدار  و مستندات مثبته و مرتب  با پيمان (3

 اهد شد.بوده و امتيازی داده نخو

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

ي را هايباشد به من وركسب امتيازات بااتر، اطالعات پيمان مشابه ها با موضوع مناقصه مورد ن ر كارفرما،كه موضوع پيماندرصورتي (5

 شابهغير مها با موضوع مناقصه موردن ر كارفرما، كه موضوع پيماندرج گردد و درصورتيكه داراي بااترين مبلغ مي باشند در جداول 

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

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

 .وبراي مقاديركمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابد

موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات هاي ارسالي بايد بصورت خوانا و داراي مهر و امضاء طرفين باشند بطوريمه كليه پيمان  (7

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

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

 باشدتنهايي موردقبول نميه وقيد عنوان وموضوع كلي پيمان ب

آنها مطابقت داشته  الی يا مفاصا حسابقراردادهای ارستمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه بايد با اطالعات مندرج در  (9

 باشد و تناقضي بين آنها وجود نداشته باشد.

)شركت صنعت فواد شادگان( مبني بر لزوم بررسي صحت اسناد ارسالي، ارا ه اصل يا مصدق  گزاردر صورت درخواست مناقصه (10

 است. های متقاضی الزامیشرکت)برابر اصل( مدار  يا ساير اسناد ديگر از سوي 

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

 تکميل نمايند.
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 نحوه امتيازدهی معيار تجربه )سوابق اجرايی(

 تعداد شرح رديف

1 
ر ع مناقصه )حداکثر هموضو برآوردز مبلغ ه با حجم کمتر، معادل يا بيشتر اپيمان در رشته مشاب

 امتياز( 25پيمان 
 پيمان 4حداکثر 

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

 .گرددامتياز در رشته مشابه لحاظ می درصد
 پيمان 3حداکثر 

 پيمان 2حداکثر  از پيمان در رشته مشابه(امتي درصد 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. دبرآورمبلغ 

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  5 به سوابقی که بخشی از آن طی (2

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

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

 شود.نمی

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

 باشد.گزار میمناقصه

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

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

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

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

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

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

 (گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر برای فرم این مشارکت درصورت)
 (1 شماره جدول از 1 رديف به مربوط)
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ر

 

موضوع قرارداد / شماره 

 قرارداد
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ن

 
داد
رار
ق

ي 
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ه 
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جرا
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قرارداد  بخشهاي از هريک به مربوط مبلغ

 )ميليون ريال(
 مبلغ كل قرارداد 

 )ميليون ريال(

 ماهيت كار

 (1( مشابه)1

 (0.7مشابه)(نيمه 2

 (0.3مشابه)(غير 3

هر  امتياز

 كار

 25حداكثر

 مجموع 

(100-0) 

نصب و 

 ساختمان

((C 

  كاا تأمين

 (P) 

 يمهندس

(E) 

1             

2             

3             

4             

  1ج در جدول شماره مجموع امتياز جهت در
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 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان
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 47 از 23 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنبنجایشده و مورد قبول ا خواندهمطالب  هیکل
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 47 از 24 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 47 از 25 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 )قبلی ارهایک )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

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

 پيمان باشد.4حداکثر 

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

 امتياز هر کار اعمال خواهد شد.

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

 ده قبلی مالک امتيازدهی نخواهند بود.ش

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

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

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

رفرمايان قبلی شامل کيفيت کار انجام شده، کفايت کادر فنی / غير فنی و زمان بندی پروژه ضروری ارائه گواهی حسن سابقه از کا  -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 مفنی / غير فنی و زمانبندی پروژه بايد در گواهی مربوطه در بند فوق نحوه کيفيت اجرای کار و کفايت کادر  -8

 امضاء کارفرمای قبلی رسانده شود.

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

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

 باشد.گر میدر اخذ استعالم از کارفرمايان قبلی، بر عهد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 26 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنبنجایشده 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

ر کارهای د چهارم کار سوم کار دوم کار اول کار شده کسب

 پيمانکاری

1 
رضايتنامه کتبی کارفرمايان قبلی 

 مبنی بر رضايت کلی از پيمانکار
     4/0  

ارزيابی  2

 کارفرمايان

 قراردادهای قبلی

)در خاتمه 

 قرارداها(

  3/0      کيفيت کار

3 
 يترعا

 یزمانبند

     2/0  

4 
کفايت کارکنان 

 کليدی

     1/0  

د:
دا

رار
ع ق

ضو
مو

ه 
ص

ال
خ

 

 اساس بر، پيمانکار سابقه حسن ارزيابی: 1 تذکر    

 در قبلی کارفرمايان ارزيابی امتيازات ميانگين

 ارزيابی کارهای خصوص در) گذشته سال 5

 (سابقه و تجربه امتياز محاسبه جدول در شده

 .گيردمی صورت

 به توجه با فوق هایرديف برای امتياز: 2 تذکر

 با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات

 .شد خواهد تعيين گزارمناقصه تشخيص

 گواهينامه، هارضايتنامه تصوير ارائه: 3 تذکر

 (قرارداد خاتمه و کار حين) ارزيابی و کار پايان

 امانج کار کيفيت لحاظ با) قبلی کارفرمايان

کليدی و رعايت  کارکنان کفايت، شده

 .است الزامی( زمانبندی

 مفاد با مبتنی هرضايتنام هر امتياز: 4 تذکر

 و امتياز 25( 1 رديف موضوع) کلی رضايت

 .باشدمی 100 رديف امتياز حداکثر

 مشابه تقريباً کار 1 ضريب با مشابه کار: 5 تذکر

 .شودمی محاسبه /.5 غيرمشابه /. کار8

ر پيمان در موعد در صورت انجام ه: 6تذکر

حداکثر امتياز ی زمانبند يترعامقرر شاخص 

 رای هر پيمان( و در صورت تأخيرامتياز ب 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:

    



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
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 47 از 27 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

  1 شماره جدول 2 رديف در ج                                             (0- 100) پيمانکار امتياز جمع

 

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

 

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

 1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

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

 ....................... ريال..............................................................................حرو :.........................................................................................

  رفرماكا نام -5

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

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

 .....................................لغايت از تاريخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي-13

 2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

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

 ....................... ريال.................................................................................................................................................حرو :......................

  كارفرما نام -5

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

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

 .....................................لغايت از تاريخ................................                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ماارزشيابي كلي كارفر-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 28 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

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

 

 

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

 3حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

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

 ....................... ريال..............................................................................حرو :.........................................................................................

  كارفرما نام -5

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

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

 .....................................لغايت از تاريخ................................                   ..................... سال پيمانمدت  -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  اركنان كليديارزشيابي كفايت ك-13

 4حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پيمان موضوع -2

  نپيما شماره -3

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

 ..................... ريال................................................................................حرو :.........................................................................................

  كارفرما نام -5

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

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

 .....................................لغايت ..................از تاريخ..............                   ..................... سال مدت پيمان -8

  پيمانبخش ارزي مبلغ  -9

  ارزشيابي كلي كارفرما-10

  ارزشيابي كيفيت كار-11

  ارزشيابي زمانبندي كار-12

  ارزشيابي كفايت كاركنان كليدي-13



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 29 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنبنجایشده 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.ل گذشته باشد و سالسا 5مربوط به  بايداطالعات ارائه شده صرفاً   -2

 ست.ا ( ارائه مستندات مرتبط )گواهی ماليات پرداختی در پنج سال اخير( ضروری1) رديفدر خصوص   -3

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

 باشد.ضروری می

 باشد.سال گذشته ضروری می 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 مناقصهرسمی دادگستری مبنی بر ميزان دارائی

 

 باشد:روش محاسبه امتياز به شرح ذيل می
 

Pest =  مناقصه مورد نظر  برآوردمبلغ 

P = اسبه شده جدول فوق مبلغ مح ميانگين 

 

  IF Pest ≤ P            ( در نظر گرفته می شود100حداکثر امتياز توان مالی مناقصه ) 

 

100×  Pest /P  =امتياز         IF P < Pest



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 30 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

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

 

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

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتياز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎   𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتياز = 𝟏𝟎𝟎 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

 پيمانکار 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 تأييدماليات ساالنه بر اساس  1
          a = 50 × a = 

2 

-علی اجتماعی قطعی يا تأمينمبلغ حق بيمه 

اجتماعی بر  تأمينالحساب پرداخت شده به سازمان 

           اجتماعی أمينتسازمان  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 رائیاد

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

5 
موسسات  ها يامبلغ اعتبارصادر شده ازطرف بانك

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

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

 = C اولیه کارهای موضوع مناقصه  برآوردمبلغ   

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



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 31 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنبنجایشده 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.

 ری تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين آالت مذکور را فراهم آورند.گزار ضروگران 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 گزو درصد وزنی هريك جهت محاسبه امتياز توان تجهيزاتی توسط مناقصه 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

 ر ضروری است.گسوی مناقصه

ذکر نام آن با امتياز ويژه  گزار به استفاده از ماشين آالت خاص و يا تجهيزات ويژه در موضوع مناقصهدر 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.

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 32 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

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

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

ف
دي

ر
 

(1) 

 

شرح حداقل تجهيزات و ماشين 

 آالت عمده مورد نياز کارفرما

(2) 

تعداد 

 مورد نياز

(N) 

(3) 

درصد 

وزنی 

 آيتم

)%( 

(4) 

تعداد 

 موجود

(M) 

(5) 

 نوع مالکيت تجهيزات 

 و ماشين آالت

(6) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

 )حداكثر امتياز هر رديف

 خواهد بود.( 100برابر 

(7) 

حاصل ضرب 

درصد وزنی 

( 3ستون )

 امتياز در

 (6) ستون
 اجاره ای

 قطعی 

)در مالکيت 

 گر(مناقصه

      10 يک ليتري 8000س دستگاه فيلتر پر 1

2 
دستگاه تست رله هاي حفااتي، 

 و ... ، بريمرهاترانسفورماتورها
      10 يک

3 
 تات دلناندازه گيري تانژادستگاه تست 

 )ضريب تلفات عايقي( و ارفيت خازني
      5 يک

      10 دو كيلو ولت 5و  10دستگاه تست ميگر  4

      5  تايد تست 5

      5  يستانسكنتاكت رز 6

7 
دستگاه اندازه گيري جريان نشتي 

 برقگير
 5      

8 
 كيلو ولت 60 هايپاتتست دستگاه 

AC   وDC 
      10 يک

9 
ي اسيدي ابزار تست و نگهداري باتري ها

 و نيمل كادميوم
      5 بطور كامل

10 
ابزار كار مناسب  و به طور كامل )مولتي 

 متر، آمپر متر و ...(
      10 كامل

11 
دستگاه تست گازهاي ايجاد شده در 

 روغن، گاز كروماتوگرافي
 10      

12 
 دستگاه اندازه گيري مقاومت زمين

 اپي(پر)كلمپي و 
      5 دو

      10 يک ابر استانداردبا باخودرو  13

14         

    1جدول شماره  4درج در رديف  (7مجموع امتياز رديفهاي ستون)

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 33 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

  توان فنی و برنامه ریزی :5شماره  فرم

 

 (1 ارهشم ازجدول 5 ردیف به )مربوط گرمناقصه ریزیبرنامه و فنی توان ارزیابی
 

 رديف

 

 معيار عنوان

 
 A تخصيصي خام امتياز

(0 ~ 100) 

 B معيار وزني درصد
(%) 

 

 

 شده كسب امتياز

100  /A X B 

 

 درج ذيل جداول در ن ر مورد اطالعات

 گردد

1 
 شاغل كليدي كاركنان كفايت

 گرمناقصه فعلي درسازمان
 1-5فرم شماره   70 

 2-5فرم شماره   30  پروژه  كنترل و ريزيبرنامه توان 2

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

  

 تعلق مربوطه ردیف به امتیازی هیچ اینصورت غیر در است؛ الزامی گرمناقصه سوی از ،جدول این هایردیف از یک هر به مربوط مستندات تصویر ارائه: 1 تذکر

 .گیردنمی

 .شد خواهد استفاده 2-5شماره  فرم از پیمانکار پروژه کنترل و ریزیبرنامه توان برای :2 رتذک

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 34 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

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

 (5 شماره فرم از 1 ردیف به )مربوط 

 

 .گردد ضميمه بايد كليدي به همراه ليست بيمه كاركنان افراد تجارب و سوابس و شركت سازماني نمودار :1تذکر

 .گردد ضميمه بايد مدار  تحصيلي به مربوط هايگواهي ونوشتر :2تذکر

 ( قيد گردد.8گردد نبايد در جدول مربوط توان مديريتي )فرم شماره نام افرادي كه به عنوان كاركنان كليدي در اين جدول قيد مي :3تذکر

مشابه  جداولي تمميل به نسبت بايد گرانمناقصه ،گر(شركت )مناقصه كليدي نفرات كل مشخصات كامل درج جهت النكرفوق جداول محدوديت به توجه با :4تذکر

 دهي امتياز و ارزيابي جهت كار انجام براي پرسنل هايمستوليت و تشميالتي ساختار و شركت سازماني )یارت :شامل مربوطه مستندات كليه به همراه فوق جداول

 .نمايند اقدام / ليست بيمه( اريك سوابس / تحصيلي مدار  / نفرات ليست / كفايت كاركنان

 كهصورتي در شود، مي تعيين شناخت گزارش در گزارمناقصه لازوم( توس  صورت )در گرمناقصه كليدي كاركنان مشخصاات ساير و تخصش ،تعداد حداقل :5تذکر

 .شودمي تعيين امتياز نسبت به اينصورت غير در شوديم گرفته ن ر در 100 امتياز شوند معرفي ن ر مورد كار براي دارصالحيت و مناسب كاركنان كليدي

 باشد.اوليه كارهاي موضوع مناقصه مي برآوردمبلغ  C: 6تذکر
 

ف
دي
ر

 

 خانوادگي نام و نام
 و در م آخرين

 تحصيلي رشته
 مدر  اخن تاريخ و محل

 شروع تاريخ

 آن با همماري

 شركت

 مشابه كار تجربه شركت در سمت
 آموزشي دورهاي

 تخصصي

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

ف
دي
ر

 

 معيار عنوان
 تعداد

 نفر()

 معيار احدو امتياز 

 (نفر هر امتياز)
 Aتخصيصي  خام امتياز رديف امتياز حداكثر

(0 ~ 100) 
 Bمعيار  وزني درصد

(%) 

 شده كسب امتياز

A X B /100 

1 
 تحصيلي مدر  با كليدي كاركنان تعداد

 دكتري
  35  امتياز 100 حداكثر امتياز 50 نفر هر 

2 
 تحصيلي مدر  با كليدي كاركنان تعداد

 ارشد كارشناسي
  25  امتياز 100 حداكثر امتياز 30 نفر هر 

3 
 تحصيلي مدر  با كليدي كاركنان تعداد

 كارشناسي
  20  امتياز 100 حداكثر امتياز 20 نفر هر 

4 
 تحصيلي مدر  با كليدي كاركنان تعداد

 ديپلد فوق
  15  امتياز 100 حداكثر امتياز 10 نفر هر 

5 
 صيليتح مدر  با كليدي كاركنان تعداد

 ديپلد
  5  امتياز 100 حداكثر امتياز 5 نفر هر 

  5 شماره فرم 1رديف در درج (100 ~ 0)گزارمناقصه تشخيش به پيمانمار كليدي كاركنان كفايت امتياز جمو



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 35 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 (5 شماره فرم از 2 ردیف به )مربوط پروژه کنترل و ریزیبرنامه توان ارزیابی :5-2 شماره فرم

 

ف
دي
ر

 

بدون  قراردادهاي عنوان

 گنشته سال 5 در تأخير

 قرارداد مبلغ 
A 

 ريالميليون 

ت
مد

 
داد
رار
ق

)
 )ماه

يخ
تار

 
وع
شر

 

 

يخ
تار

 
مه
خات

 
مه
رنا
س ب
طب

 

يخ
تار

 
مه
خات

 
ي
قع
وا

 

ل
وي
تح
(

 
ت(
وق
م

جاز 
رم
خي
 تأ
ت
مد

 

 و كارفرما نام

 مطلو مقام

 كارفرما ي

 كارفرما تلفن

 

 خام امتياز

 تخصيصي

(A/C) * 50 

(0 ~ 50) 

 

1 
 

 
         

2 
 

 
         

3 
 

 
         

4 
 

 
         

5 
 

 
         

  5 شماره فرم 2 رديف در درج (100-0)ي و ساختمان يفن يگر در مناقصات مربوط به كارهاو كنترل پروژه مناقصه يزيتوان برنامه ر يازامت

صوير  : ارا ه1تذکر صلي  صفحات  ت ضوع  به مربوط صفحات ) قرارداد ا ضاي  به مربوط هصفح  و قرارداد خاتمه و شروع  تاريخ ،قرارداد مبلغ ،قرارداد مو (  قرارداد طرفين ام

صوير  صل گواهينامه  برابر ت شتن تأخير غيرمجاز  نيز و موقت تحويل مجلسصورت  يا كار پايان ا  سوي  از النكر فوق هاي جدولرديف نامه تاييديه كارفرما مبني بر ندا

 .ردگينمي تعلس مربوطه رديف به امتيازي هيچ اينصورت غير در است؛ گران الزاميمناقصه

 تناسب  به آن امتياز ،كمتر مبلغ با تأخير بدون قراردادهاي براي و باشد  مي امتياز 50 حداكثر گنشته  سال  5 در مجاز غير تأخير بدون مشابه  قرارداد هر امتياز: 2تذکر

 باشد.مي 100 جدول اين كل امتياز حداكثر يابد.مي كاهش

شته  سال  5سوابس   در كه گيردمي تعلس پيمانمار به وقتي پيمانمار پروژه كنترل و ريزيبرنامه توان امتياز : حداكثر3تذکر شابه  پروژه 2حداقل  پيمانمار گن  معادل و م

 .باشد داشته )تا تحويل موقت( وجود مجاز غير تأخير بدون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 36 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

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

 (1 شماره جدول از 6 ردیف به بوط)مر 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 30ساختار سازماني مديريت  1

   20 موضوع مناقصه HSE Planارا ه  2

   15 هاي قبلدر پيمان HSEEحسن عملمرد  3

   HSEE 15ارزيابي عملمرد سوابس آموزش  4

   HSEE 10استقرار سيستمهاي مديريت  5

   10 ارزيابي سيستمهاي شناسايي و كنترل خطرات / اصالح و بهبود 6

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

 
 

ر و رفاه اجتماعي مي باشند و در صورت ملزم به ارا ه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني معتبر صادره از وزارت تعاون، كا گرانمناقصه :مهم

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

 هاي فوق، ارا ه مستندات آن الزاميست.رديف

در صورت ارا ه نامه كتبي از اداره تعاون، كار و  ،باشدي آنها فاقد اعتبار ميي كه تاريخ گواهينامه تاييد صالحيت ايمنگرانمناقصه :1تبصره 

مواف به ارا ه گواهينامه  گرانمناقصهرفاه اجتماعي شهرستان يا استان مبني بر تمديد گواهينامه، اممان حضور در مناقصه را دارند. اين 

 مزبور تا زمان انعقاد قرارداد مي باشد.

گر در قالب كنسرسيوم در مناقصه حضور داشته باشند، گواهينامه تأييد صالحيت ايمني مجري عمليات كه یند مناقصه در شرايطي :2تبصره 

 موضوع مناقصه، مال  عمل خواهد بود.

نامه در صورت دارا بودن مجوز موقت از مراجو قانوني ذيرب ، اين مجوز مورد قبول خواهد بود و برنده مناقصه مواف است گواهي :3تبصره 

 تاييد صالحيت خود را تا زمان عقد قرارداد ارا ه نمايد.

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 37 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

  گرمناقصه یریتیتوان مد :9مار ه ش فرم
 

 (1 شماره جدول از 7 ردیف به )مربوط گرمناقصه مدیریتی توان ارزیابی به مربوط مدارك

 
 یرهمد هیأتو دو نفر از اعضاء  یرعاملمد یریت،مربوط به کادر مد یازامت -2جدول 

 سابقه كار
 يليتحص يازجدول امت

 كارشناسي ارشد / دكترا كارشناسي

 55 40 سال 5تا 

 65 45 سال 10تا  5از 

 70 50 سال 15تا  10از 

 80 60 سال بيشتر 15از 

 

 با کار مربوطه یلیارتباط مدرك تحص یبضر -3جدول 

 ضريب شرح رديف

 1 رشته تحصيلي مرتب  است 1

 8/0 ريبا مرتب  استرشته تحصيلي تق 2

 5/0 رشته تحصيلي غيرمرتب  است 3

 

 ضریب تداوم مدیریت -4جدول 

 ضريب شرح رديف

 6/0 كمتر از سه سال 1

 8/0 از سه تا پنج سال 2

 1 از پنج تا هشت سال 3

 1/1 از هشت تا ده سال 4

 25/1 از ده سال بيشتر 5

 

 ضريب تداوم مديريت×ضريب ارتباط رشته تحصيلی×تامتيازتحصيال= (ai) امتيازهر يك ازکادر مديريت

 =مديره هيأتامتياز کل کفايت اعضای 
∑ 𝒂𝒊𝟑

𝟏

𝟑
 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 38 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 های سیستم مدیریتینامهگواهی– 1-9فرم شماره 

 

ف
دي
ر

 

 گواهينامه صدور مرجو مربوطه گواهينامه و مديريتي ن ام عنوان
 

 گواهينامه اعتبار تاريخ

 

 كسب امتياز

 (0-25) شده

1     

2     

3     

4     

  9 شماره فرم 1رديف در درج (0-100) هاي مديريتينامه سيستدگواهي امتياز جمو

 
 

 جامو سيستمهاي يمپاریه. استقرار مديريت سيستد ،كيفيت مديريت ن ام گواهينامه شود، )مانندكه در فرم فوق ذكر مي ييهانامهگواهي ليهك :1تذکر

 گردد. يد ارا هبا انفورماتيک و...(

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

 .گيردمي تعلس امتياز 5 باشد گنشته آنها شروع از سال يک از كمتر كه مديريتي هاين ام هاي گواهينامه براي :3 تذکر

 .گيردمي تعلس امتياز قبول مورد مشي خ  يا و گواهينامه يک به فق  ،مديريتي زمينه هر در :4 تذکر

 اند نبايد در بخش كاركنان كليدي مال  ارزيابي قرار گيرند.مديره معرفي شده هيأتنفراتي كه به عنوان افراد امتياز آور  :5 تذکر

گر و مدير مديره طبس پيشنهاد مناقصه هيأتنفر از اعضاي  2ي و كاري فق  مديره و مديرعامل، سوابس تحصيل هيأتاعضاي  در ارزيابي معيار كفايت :6تذکر 

 گردد.عامل بررسي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 39 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 گرمناقصه بودن و تجربه کار در منطقه بومی ارزیابی :10شماره  فرم

 (1از جدول شماره  8)مربوط به ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان رديف

 ضريب

 وزني

Aدرصد(( 

 هرمعيار امتياز

B (0-100) 

 كسب شده تيازام

A*B/100 
 توضيحات

    50 خوزستان استان در شركت ثبت 1

    25 خوزستان استان در دا د دفتركار بودن داير 2

3 

 در قبلي مرتب  قراردادهاي داشتن

 استان خوزستان 
20~0 

25    

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

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

 .گردد ارا ه بايستي فوق هايرديف از يک هر مستندات ليست امتياز احراز جهت :1 تنكر



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 40 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 کیفی ارزیابی مدارك و اسناد چک لیست

 .گردد تکمیل گزارمناقصه توسط 8 الی 4 هایستون گر ومناقصه توسط لیست چک 3 و2 و1 هایستون است ضروری :مهم توضیح

یک ليست  

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

 وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

 نام فرم

 ارزيابي
 عنوان سند / مدر  / گواهي

يد
رد
 گ
ا ه
ار

يد 
رد
نگ
ه 
را 
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
مي
تم

 

نا
ت
اس
ش 
ق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

 ه
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 رديااااااااف -

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

ان
گر

 

1 
گر جهت نامه درخواست شركت متقاضي / مناقصه

 شركت در مناقصه
        

         شركت اساسنامه 2

         شركت تأسيس آگهي رسمي روزنامه 3

         شركت تغييرات آخرين آگهي رسمي امهروزن 4

5 
 هيأت اعضاء آخرين ملي كارت و شناسنامه تصوير

 شركت مديره
        

6 
اقتصادي و كد ثبت نام در پايگاه اطالع كد تصوير

 گرمناقصه شركت رساني مناقصات
        

7 
وزارت تعاون،  صالحيت ايمني از نامهتصوير گواهي

 جتماعي كار و رفاه ا
        

8 
 بنديرتبه و صالحيت تشخيش تصويرگواهي

 ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه
        

         يريتيمد يها يستدس هاينامهيگواه 9

         فرم خودااهاري ارفيت آزادكاري 10

         شركت ملي شناسه تصوير 11

12 
 سهامدارانو  يرهت مدأمشخصات هي يستل

 گرمناقصه
        

 

 

 

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 41 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 

 

 

 یک ليست 

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

 وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

 نام فرم

 ارزيابي
 عنوان سند / مدر  / گواهي

يد
رد
 گ
ا ه
ار

يد 
رد
نگ
ه 
را 
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
مي
تم

 

ت
اس
ش 
ناق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

 ه
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 اااااااافردي

ه 
جرب
ي ت
ياب
رز
م ا
فر

ي
راي
اج
س 
واب
س

 

1 
 مشابه پيمان نسخ

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

2 

 كار 4 وجود عدم صورت در) مشابه غير پيمان نسخ

 مشابه(

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

        

ياب
رز
م ا
فر

ي
قبل
س 
واب
 س
ن
س
 ح
ي

 

3 

 غير و مشابه معتبر شده انجام كار سابقه حسن گواهي

 از (مشابه كار 4 وجود عدم صورت )در مشابه

 (يک شماره پيوست نمونه )مطابس .قبلي كارفرمايان

 مشخش حجد و كار شرح ،مبلغ با موضوعاتي جهت(

 )حاضر مناقصه موضوع

        

4 

 عدم صورت در) ابهمش غير و مشابه پيمان نسخ تصوير

 ) مشابه كار 4 وجود

 ) مناقصه آگهي از قبل سال 5 اعتبار با (

        

5 
 هايپيمان كارفرمايان آدرس و فمس ،تلفن شماره

 النكرفوق
        

ي
مال
ن 
توا
ي 
ياب
رز
م ا
فر

 

6 
 به مربوط پرداختي ماليات مبلغ به مربوط مستندات

 قبل سال 5
        

7 
 قطعي اجتماعي تامين بيمه (حساب )مفاصا مستندات

 .قبل سال 5 به مربوط شده پرداخت الحسابعلي يا
        

8 
 كپي يا هادارايي بيمه گواهي يا مالياتي ااهارنامه

 ثابت هايدارايي ارزش تعيين جهت قانوني دفاتر
        

9 

 و مالي موسسات يا بانک سوي از اعتبار تأييد اصل

به  مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري

 ) دو شماره پيوست نمونه گزار )مطابسمناقصه

        

         قبل سال 5 به مربوط شده حسابرسي مالي هايصورت 10

 

 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 42 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 یک ليست  

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

 وضعيت كنترل اسناد وضعيت كنترل اسناد

 نام فرم

 ارزيابي
 سند / مدر  / گواهيعنوان 

يد
رد
 گ
ا ه
ار

يد 
رد
نگ
ه 
را 
ا

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

ت 
اس
ل 
مي
تم

 

ت
اس
ش 
ناق

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

 ه 
ارا
م 
عد

 

 توضيحات

         گرموجود مناقصه يزاتآات و تجه ينماش 11 توان تجهيزاتي

فرم توان فني و 

 برنامه ريزي

12 

 ايبر هامستوليت و تشميالت ساختار كليدي )ارا ه كاركنان كفايت

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

 غيره

        

         گرمناقصه سازمان و كنترل پروژه در يزير توان برنامه 13

رعايت موازين 
HSE 

         HSEمدار  مرتب  با سيستد مديريت  14

         HSEیارت سازماني  15

         HSEنيروي انساني  16

         HSEهاي قبلي حسن عملمرد در پيمان 17

         HSEعملمرد آموزشي  18

         شناسايي خطرات و راهمارهاي اصالحي در دو پروژه اخير 19

         HSE PLANنمونه  20

 ينهتجربه در زم

 تأمين كاا
         هاي پيشينمدار  مرتب  با خريد كاا در پروژه 21

در  يانش فند

مطالعه و  ينهزم

 يطراح

         گر در زمينه طراحيمدار  تجربه مناقصه 22

          رگحسن سابقه مناقصهمستندات  23

         مستندات خالقيت و ابتمار 24

 يريتيتوان مد
         مديره هيأتمستندات سوابس كار و تحصيلي  25

         هاي مديريتينامه هاي استقرار سيستدگواهي 26

 بومي بودن

         اسناد ثبت شركت در استان خوزستان 27

         اسناد دفتر كار شركت در استان خوزستان 28

         اسناد قراردادهاي مرتب  در استان خوزستان 29



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 43 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنبنجایشده 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

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

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

 می باشد.   □ضعيف 

 

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

 ط به قرارداد فوق به اين شرکت ارائه گرديده است.مربو

 

 

 

 مهر و امضاء دستگاه ن ارت                                              مهر و امضاء امور پيمانها

 :تاريخ                                                                      :تاريخ
 

 

 

.ارائه دهند جهت هر قرارداد فرم مجزا ،توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد رگمناقصهشرکتهای متقاضی / 



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 44 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 ......................... :شماره نامه 

 ............................ :نامه تاريخ

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

 صنعت فواد شادگان شركت

 مسال با

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

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

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

     

     

     
 

 ياعتبار بانم دييک سال قبل از تاريخ صدور نامه تاي يدوره زمان ي............................. براشركت... يهاگردش حساب عاتطالا- 1

 فعال ...................................................................... ريال يهانامهضمانت زانيم- 2

ريال  .................................................................................... (به حرو )................................. ريال .... (به عدد)تا سقف  ياعتبار مال يالنكر داراشركت فوق- 3

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

 .................................................. :ياعتبار يمجاز بانک / موسسه مال ي................ مهر و امضا...........................: گرمناقصهصاحبان امضاء مجاز  يمهر و امضا 

 

 

 

 

 

 

  



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 45 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 :شود می گواهی و تائيد بدينوسيله

رم ف نيا مهيضم ازين مورد مدار  هياست و كلداده شده  حيفرم پاسخ صح نيسواات و مطالب مورد درخواست مشروح در ا هيبه كل الف:

 .هستند يو واقع حيمدار  صح

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

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

 باشند.ينم سهامدار شركت نياند در اافتهي تيمحموم يقانون اساس 4از انحاء در ارتباط با اصل  يكه بنحو ياز اشخاص کي چيه :ج

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

ذكر شده   ند،ينمايم تيفعال زين (ذكر نام موسسه با)  گريموسسات د ايمشاور  يو مهندس يمانماريپ يهاتدر شركشركت شاغل نبوده و 

 است.

 ود،موج ياستانداردها ريسا وي منيا و يبهداشت شغل ،يطيمح ستيز ت،يفيك تيريمد استاندارد، يها نامهيدر صورت دارا بودن گواه :ه

 مدار  مربوطه ارا ه شده است. ريتصو

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

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

از هر نوع ارجاع كار  تيمحروم ايتعهدات قرارداد منعقده و  يحسن اجرا نامهضمانت ايضمانتنامه شركت در مناقصه بر ضب   يگزار مبن

 نخواهد داشت.

 :ازيمدارک مورد ن ريسا

ركاء  و ش رانيمد ياسام كه نشان دهنده راتييتغ نيثبت و آخر س،يتأس يآگه يبرابر با اصل اساسنامه شركت، روزنامه رسم ريتصو .1

 شركت در حال حاضر باشد. (امدارانسه)

  لرعاميو مد رهيمد أتيه (سهامداران) سوابس نشان دهنده تجربه شركاء و يليتحص مدار  ،يكارت مل صفحه اول شناسنامه، ريتصو .2

 شركت.

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

وط  شده مرب ديتا  تيوضع صورت نيآخر ريو در دست اجرا و تصو افتهيخاتمه  يد كارهادر مور (بدون ضما د) مانيدفتریه پ ريتصو  .4

 در دست اجراء. يهامانياز پ کيبه هر 

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

 .گردد مهيضم

 .گردد وستيپ صالحيذ مراجو ريسا ايو  ياداره كار و مور اجتماع ،يزيرو برنامه تيريسازمان مد يسو از «تيصالح ديتا » .6

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

بت به مراجعه و نس ياقتصاد و امور يارا به اداره د يستيباشد، با يكه شركت فاقد كد اقتصاد يدر صورت ،يكارت كد اقتصاد ريتصو .8

 .ديكد منكور اقدام نما افتيدر

 ارزش افزوده يگواه .9

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

 .ندينما بارگناري نوشته و گريصفحات د يخود را بر رو حاتيتوانند توضيارا ه پاسخ، م يدر صورت كمبود جا برا :2 حيتوض



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 46 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

 

 

 

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و پست های کیلوولت و  6.6و  33و تعمیرات پست های برق  نگهداری :/خدماتمربوط به پروژه

 تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان انجام فعالیت های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات

 

......  .................................................................................................... مدير عامل/ نماينده مجاز شركت.............................................اينجانب..................

نمايد اطالعات ارا ه شده در اين ااهار تاييد مي ،با آگاهي كامل از مطالب مندرج در اسناد حاضر ارزيابي كيفي و قوانين و ضواب  مربوطه

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

گزار به هر نحو مقتضي محفوظ سد، اعاده حس براي مناقصهد اعالم شده به اثبات برخال  موارپروژه  فرآيندهمچنين ینانچه هرگاه در 

هاي وارده به نمايد و مملف به جبران خسارتمي از خود سلب خصوص تراض را در ايناست و با امضاي اين تعهدنامه، حس هرگونه اع

 باشد.كارفرما مي

 

 

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



 شرکت صنعت فوالد شادگان  
 )سهامی خاص(

 47 از 47 صفحه

 213664اقصه: شماره من (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

جنبی به منظور حفظ آماده بکاری و انجام فعالیت پست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق : موضوع مناقصه

 های مورد نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 

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

اری و انجام فعالیت های مورد جنبی به منظور حفظ آماده بکپست های کیلوولت و  6.6و  33نگهداری و تعمیرات پست های برق 

نیاز، مطابق با شرح خدمات تدوین شده از سوی دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان

 تاريخ بررسی:

 □ناقص است               □کامل است           گرمناقصهمدارک و مستندات 

 توضيحات:

 

 

 

 

 

 

 

 :حداقل امتياز جهت تشخيص صالحيت   :گرمناقصهامتياز کل 

 

   □رد                     □قبول                نتيجه

 نام و نام خانوادگی و امضا بررسی کنندگان:

 

 

 

 

 

 

 

 


