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

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

ه تامينس از مراجعه به سامانکليه متقاضيان شرکت در ارزيابی کيفی می بايست پنامه داخلی شرکت صنعت فوالد شادگان بر اساس آيين (1

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

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

 از دسترس بودن سامانه، در زمان ديگری انجام شود(

 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 کميسيون معامالت شرکت صنعت فوالد شادگان تحويل گردد. الزم به ذکر است 

 گردد. امانه بارگذاریدر سبايست پيوست آن میو مستندات و کليه اسناد و مدارک  بصورت فيزيکی ارائه گردد

 :مايندن در سامانه بارگذاریذيل  شرحخود را به  مستنداتبايست گران می، مناقصهارزيابی( به منظور سهولت ارزيابی کيفی توسط کميته 3

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

 رسمی، آگهی تأسيس، آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی، شناسه ملی، کد اقتصادی.اساسنامه، اظهارنامه مالياتی، روزنامه   -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 گواهينامهور/ سازمان برنامه و بودجه کششورای 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( 3تعداد مستندات مربوط به سوابق قراردادهای نيمه مشابه اجرا شده قبلی. )حداکثر  -5-3

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

 عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(

مربوط به سوابق مشابه. )حداکثر  فرمايان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارنامه 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 3د تعدا

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

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

 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توان مالی( 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 مستنداتنفرات کليدی و چارت سازمانی. ) ريزی شامل رزومهمستندات مربوط به توان فنی و برنامه  -12-3

 ريزی(در فرم ارزيابی فنی و برنامه

 ( (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 میای ارزيابی، تنها با ارائه مدارک و مستندات مرتبط با آنهو اطالعات ارائه شده در اسناد و فرم( اظهارات 4

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 گونهباشدمی یکيف یل تکميل اطالعات و مستندات خواسته شده در اسناد ارزيابئوگر مس( مناقصه5

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

گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به عدم طور مستقيم در روند ارزيابی کيفی مناقصه ( نقص مدارک يا عدم تکميل اسناد مناقصه به6

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

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

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

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

 بارگذاری شده مدارک بررسی عدم مسئوليت اين صورت غير در ؛باشد مثبته اسناد به بايد متکی رزومه و اسناد و مدارک بارگذاری( 8

 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،  یدر اطالعات اظهارشده و يا تغيير 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 بارگذاریايست از بگر میهای ارزيابی، مناقصهصحيح اسناد مرتبط با فرم ارائه( با توجه به اهميت 10

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

 باشد؛ در غير اينصورت اسنادها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتبايست به نام شرکت مناقصه( تمامی اسناد و مدارک می11

 باشد.اعتبار میو مدارک فاقد 

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

ماعی، فاه اجتهای ارائه شده )از قبيل تأييد صالحيت و ايمنی امور پيمانکاری از اداره تعاون، کار و رتغييرات 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 صوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصهتعهدی در خ هيچگونههای ارزيابی و مدارک مربوطه ( 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 یشده در استعالم ارزياب( مسئوليت صحت و اصالت مطالب ذکر 16

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 ارزيابا ضمن آنکه مناقصهگزار مجاز خواهد بود تاستفاده شده است، مناقصه

 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 یکه در حين ارزياب 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 حرفهاحراز هرگونه سابقه سوء ورتگردد؛ همچنين در ص

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

سال  2اند به مدت حداقل کرده اطالعات خالف واقع استفاده ايو  یاز مدارک جعل یفيک یابيارز 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 فوالد شادگاناسناد 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 گر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصهباشد و از طرف مناقصهاسناد مربوطه می ئهبه اراها نياز کسب 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

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

 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. اجرايی گروه مشارکت به همراه ساير اسنادتاريخ و مدت، تعهدات طرفين، چارت 

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

 واهد شد.گر بوده و طبق قوانين و مقررات رفتار خهای ناشی از عواقب به عهده مناقصهمسئوليت

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

يست لهای 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 هيچگر حق که 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 صاحب/صاحبان امضای مجاز به همراه رزومه ارسالی الزامی بوده و در صورت عدم ارائه گواهی مزبور، مناقصه( ارائه گواهی امضای 26

 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 منوط به کسب حداقل 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 یستيباشد، با یشرکت فاقد کارت کد اقتصاد کهيصورت

 .ديکارت مربوطه را ارائه نما

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

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

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

 شوند.

شرکت صنعت فوالد شادگان به شماره تلفن  یو قراردادها یتوانند با امور حقوق یم شترياطالعات ب افتيجهت در انيمتقاض( 32

 343و  340 یداخل 061-52227915با  دستگاه نظارت به شماره تلفن  اي( اين ینيو حس یميکر اني)آقا 121و  122 یداخل 52227932-061

(  با  بخش pimکاال و خدمات شرکت صنعت فوالد شادگان ) کنندگاننياطالعات مربوط به سامانه  تام یبرا ايو رضا نژاد ( و  یريزا اني)آقا

 .نديپارسا و شاهجهان پور ( تماس حاصل فرما اني)آقا222و  220 یداخل 061-52227915ره تلفن و اطالعات شرکت به شما یفناور
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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  061-52227915 :تلفن

      commission@ssico.irشرکت:آدرس پست الکترونيك 

 https://ssico.ir  آدرس اينترنتی:

 :اطالعات کلی مناقصه

 213665 شماره مناقصه:

انجام خدمات نگهداری و تعميرات و بهره برداری از ماشين آالت سنگين ملکی شرکت فوالد شادگان و تهيه و  موضوع مناقصه:

 کارفرما طبق شرح ارائه شده توسط دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان بکارگيری انواع ماشين آالت سنگين مورد نياز

  مرحله ای دونوع مناقصه: 

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

 ریال  280.000.000.000 :تقریبی مناقصه برآورد مبلغ

 ریال 8.000.000.000 :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در 

 ندارد :مبلغ پیش پرداخت

  شرح مختصر:

 باشد: یم ریبه شرح ز مانکاریموارد در تعهد پ عمده

 و شارژ گندله. یدپو ساز ه،یخدمات تخل ارائه

 مورد نظر کارفرما. یدر محل ها هیو تخل لوهایکوره و س یخروج یریبارگ

 مورد نظر کارفرما. یکردن مواد در محوطه ها پهن

 جهت خدمات فروش.  یآهن اسفنج یریبارگ

 و طبق نظر کارفرما. اءیاح مهیاز رمپ شارژ مواد ن وستهیبه صورت پ یبیو گندله ترک اءیاح مهیمواد ن شارژ

 هاپر مربوطه.  قیمحصول از طر یلوهایبعد از س یآهن اسفنج شارژ

 .یساز کتیمحصول  جهت واحد بر نیب نیبعد از فا ،یمواد افزودن ریو سا ینرمه و غبار آهن اسفنج شارژ

 .یگروه بهره بردار یفعال شده درون محوطه با هماهنگ اءیاح مهیمواد ن ایو  یآهن اسفنج هیو تخل ییجابجا ،یریبارگ

 یگندله و آهن اسفنج یها نیاسکر ۀو  مخازن نرم رهایاز مخازن غبارگ ینرمه وغبار گندله و غبار آهن اسفنج یریبارگ

 .ازیمجدد آنها درصورت ن یریشده و بارگ نییتع یو انتقال آنها به محلها
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 گروه بهره بردار.  یبا هماهنگ از،یخشک به محل مورد ن مهیخشک و ن یلجن و انتقال لجن ها یحوضچه ها هیتخل

 در محل مورد نظر کارفرما. هیو تخل ریفا یلجن حوضچه کالس ییو جابجا یریبارگ

 شرکت.  رونیلجن ها جهت انتقال به ب یریبارگ تاًیخشک و نها مهیخشک و ن یلجن ها یدپو

 . یساز کتیو بر اءیاح نگیکوت ستمیمخزن آهک س یریمرتبط با انتقال و بارگ خدمات

 .رهیو غ ییایمیمواد ش یو پالت بشکه ها زاتیقطعات، تجه ییجابجا

 . انهیکوتاه مدت و ماه یراتیتعم یآالت مختلف جهت انجام کارها نیماش هیته

 شرکت.  یدیتول کتیبر یریو بارگ ییجا جابه

 موضوع قرارداد. اتیعمل یدستگاه نظارت در راستا یاز سو یموارد اعالم ریانجام  سا
 

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

  :گرانمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی کیفی مناقصه

بایست با رعایت مهلت مقرر جهت تحویل اسناد ارزیابی، در پاکت ( میبدون مستندات پیوست حاضر ی کیفی )استعالماسناد ارزیاب

دربسته که مشخصات کامل شرکت بر روی آن درج گردیده، به نشانی ذیل تحویل شده و رسید دریافت گردد. به اسناد و مدارکی که 

 شد.واهد ت گردد، ترتیب اثری داده نخبعد از مهلت مقرر ارسال و دریاف

 64331-69135 :یکد پست 61317-184 :یصندوق پست-اتوبان سربندر آبادان  10کیلومتر  –شهرستان شادگان  :استان خوزستان

 دفتر کمیسیون معامالت
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 بی کیفیه تکمیل و ارائه مدارك ارزیانحو شرح ردیف

1 
اطالعات کلی 

 مناقصه گزار

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

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

2 

اطالعات کلی 

 گرمناقصه

 

 

 

 

 کلیه مناقصات

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

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

 قید گردد. مشخصاً

ان کت خارجی باید به زبشر مورد نیاز شرکت خارجی باشد اسناد گرمناقصهدر صورتیكه طرف مشارکت  – 2

 هاي 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(:

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

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

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

 مدارك سهام داران  ضمیمه )هـ(:

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

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

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

 شده توسط صادر کننده و یا دادگستري(

 ارگاه(اجاره نامه یا کابر اصل سند مالكیت /قرارداد اجاره دفتر/کارگاه )کپی برمدارك مالكیت و یا  ضمیمه )ط(:
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 جربیاتت

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 

 

 

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

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

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

 اول یا دست دوم انجام شده ذکر گردد.

 در مورد کارهاي در دست اجرا درصد پیشرفت فیزیكی و مالی از کارفرما اخذ گردد. ب:

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

 این دستورالعمل تهیه و بارگذاري گردد. 

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

 د.اند خودداري بعمل خواهد آم

 مدارك ذیل باید به بصورت جداگانه در منوي تجربیات بارگذاري گردد. - 1

هاي منعقده ) سند/موافقتنامه( که شامل عنوان طرفین و موضوع پیمان، : کپی برابر اصل صفحاتی از پیمان1ضمیمه  

 الزامی است.ط کارفرماي اصلی مبلغ پیمان و صفحه امضاء پیمان باشد. تایید قراردادهاي دست دوم توس
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 اند. ) تایید شده توسط کارفرماي مربوطه(کپی برابر اصل گواهی کارهایی که تحویل موقت شده: 2 ضمیمه 

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

ر ورت وضعیت یا گزارش پیشرفت فیزیكی کاکپی برابر اصل مصدق کارهاي در دست اجرا و آخرین ص: 4ضمیمه 

 که به تایید کارفرماي مربوطه رسیده باشد.

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

4 

 حسن سابقه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

در  گرهمناقصحسن سابقه ، در زمینه خدمات پیمانكاري 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 بارگذاري گردد.  5رتبط با کارهاي قبلی ) حداکثر براي مدارك م

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

 الزامی است.

 مدارك ذیل بصورت جداگانه در منوي حسن سابقه بارگذاري گردد: – 1

 گذشتهسال  5هاي پایان کار دال بر عدم تاخیر غیر مجاز در : کپی برابر اصل گواهینامه1ضمیمه 

 هاي ارزشیابی کارهاي انجام شده.:  کپی برابر اصل فرم2ضمیمه 

 ها / تاییدات.: کپی برابر اصل تقدیرنامه3ضمیمه 

5 

توان مالی و 

 اعتباری

 گرمناقصه 

 

 

 

 کلیه مناقصات

 دارك ذیل در منوي توان مالی بارگذاري گردد. م – 1

 سال گذشته با تایید اداره دارایی.  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 

هاي قطعی و موقت بر اساس تایید رآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت: مدارك مربوط به د3ضمیمه 

 .سال گذشته 5کارفرماي مربوطه در 

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

ي مناقصه مورد نظر معادل یا کمتر برآوردشود که مبلغ ز میگر در صورتی احراحداکثر امتیاز توان مالی مناقصه *

 .گردداز یكی از مقادیر زیر باشد درج کلیه مقادیر زیر الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مدارك حذف می

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

 هاي قطعی یا موقترابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیتب: سه ب

 هاي ثابت، مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائی ها یا دفاتر قانونیج: 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 حساببا آنها کار میهایی که شرکت : نام بانک6ضمیمه 

  : تاییدیه اعتبار و میزان آن از سوي بانک یا موسسات مالی و اعتباري معتبر7ضمیمه 
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توان تجهیزاتی 

 گرمناقصه

 

 کلیه مناقصات

 توان تجهیزاتی: مدارك ضمیمه جدول

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

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

كه . در صورتیدرج گردد گرمناقصه افزارهاي کامپیوتري در اختیاربراي تكمیل این جدول باید کلیه سخت :3 جدول

 اي به پیوست موارد را قید نمود.توان با اضافه کردن برگهجدول باشد می تعداد بیش از سطور این

 باید آخرین ویرایش موجود باشد. گرمناقصهنرم افزارهاي  - گرمناقصه نرم افزارهاي: 3 جدول
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 توان فنی و

ریزی برنامه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 گرمناقصههاي انجام شده توسط خدمات و عملیات انواع :1ضمیمه 

 هاي مختلفهاي همكار در زمینه: فهرست شرکت2ضمیمه 

 اندهاي اجرایی آن شرکت را بعهده داشتههایی که تا کنون بازرسی فعالیتشرکت :3ضمیمه 

 گرهاي مورد عمل تدوین شده توسط مناقصهش: فهرست رو4ضمیمه 

  ریزي پیوست این بخش شود:توان فنی و برنامه جداولضمایم ذیل پس از تكمیل 

 HSE: نظام نامه 5ضمیمه 

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

 گر: چارت سازمانی مناقصه6ضمیمه 

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

 :ریزياطالعات تكمیلی 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.ریزي موثر میشواهدي را که در بررسی توان فنی و برنامه
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 توان فنی

طراحی در زمینه  

 مهندسی و

 

 مناقصات 

EPC-EP 

 هاي قبلیخالقیت و ابتكار در طرحها و پروژه :1ضمیمه 

 : مدارك برنامه مهندسی ارزش 2ضمیمه 

 مدارك تایید کننده داشتن واحد تحقیقات و توسعه :3ضمیمه 

 هاي تایید شده دستگاه اجراییگواهی مربوط به نوآوري:4ضمیمه 

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

 هاي علمی و صنعتی : حضور در انجمن6ضمیمه 

9 

 

 رگمناقصهتجربه 

در زمینه تامین 

 کاال

 

 مناقصات

EPC,PC,P 
 

 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 

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

 گرمناقصهبندي و حمل و نقل کاال توسط بسته هايروش :4 ضمیمه

 هاي نصب تجهیزات جهت مشتريروش :5ضمیمه 

  هاي کاربرد و نگهداري تعمیراتآموزش :6 ضمیمه
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 رگمناقصهتجربه 

در زمینه تامین 

 کاال

 

 

 

 

 مناقصات

EPC,PC,P 

 ظرفیت تولید/تامین کاال :7ضمیمه 

 مدارك موید ظرفیت فعلی :8 ضمیمه

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

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

  تامین کاال هاي بازرگانیبرداري یا پروانه: کپی برابر با اصل پروانه تولید یا بهره10ضمیمه 

 فهرست شرکت های توليد کننده کاال 

 گرمناقصهماشین آالت و کاالهاي مهم تامین شده توسط : 11 ضمیمه

 هاي ارسال شده به کارفرما کپی صورتحساب :12 ضمیمه

 گرمناقصهکپی قراردادهاي مربوط به تامین کاال توسط  :13 ضمیمه

 همکاری دارند گرمناقصهکنندگان معتبری که با فهرست سازندگان / تامين

 کنندگان / سازندگانکپی قراردادهاي منعقد شده با تامین :14 ضمیمه

 گرمناقصهکنندگان مبنی بر همكاري با گان / تامین: تاییدیه از سازند15ضمیمه 

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

 کنندههاي صادر شده توسط شرکت بازرسیکپی گواهینامه :17 ضمیمه

 کنندهمابین با شرکت بازرسیکپی 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 هیأتکپی برابر اصل صفحات شناسنامه اعضاء  :2ضمیمه 

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

  مدیره هیأتهاي دریافتی اعضاء : گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه4ضمیمه 

 :ضمایم مربوط به جدول توان مدیریتی –2

 کپی برابر اصل کارت ملی کارکنان کلیدي. :5ضمیمه 

 کارکنان کلیدي. کپی برابر اصل صفحات شناسنامه: 6ضمیمه 

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

 هاي دریافتی کارکنان کلیدي.: گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه8ضمیمه 

 :توان مدیریتیضمایم مربوط به جدول  – 3

 بهداشت و زیست محیطی  ،ایمنی ،هاي ایزودر زمینه گرمناقصههاي دریافتی گواهی مصدق گواهینامه ضمیمه:

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

 هاي جامع انفورماتیک در مورد مدیریت یكپارچه سازمان مدارك موید استقرار سیستم :ضمیمه
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  :بایست در سامانه بارگذاری گردند()که می ارزیابی کیفی اسناد الزامی پیوست ضمائم

 

 اساسنامه شرکت  ضمیمه )الف(:

 شرکتضمیمه )ب(: آگهی تاسیس 

  ضمیمه )ج(: آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

 مدیره شرکت براي 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

 سهام داران عمدهضمیمه )ز(: کپی برابر اصل کارت ملی 

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

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

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

 

11 
نحوه ارزیابی 

 مدارك 

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

 مستندات برابر اصل شده قابل محاسبه می باشد.

 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    :مالكیت شرکتنوع 

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

 .............................................................................................................................................:بلی )موثر در سوابق کار(هاي قنام

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

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

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

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

 ............................................ (.)   وارد سایر م     ISO9001 HSE     IMS    هاي مكتسبه:گواهینامه

 :گواهینامه تعیین صالحیت از

 هاریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري یا استانداريمعاونت برنامه – 1

 سازمان کار و امور اجتماعی -2

 ايهاي فنی/ حرفهسازمان – 3

 هاي مرکزي دستگاه – 4

ف
ردی

 
 پایه رشته

 نوع
 مرجع

 صادر کننده 

 نام مرجع

 تعداد

 کار  

 همزمان

 حجم ریالی مجاز

ري
شو

ک
 

نی
ستا

ا
هی 

گا
ست

د
 

نی
زما

سا
 

1 2 3 4 

              

              

              

              

   سایر موارد        ملكی      استیجاري     :وضعیت دفتر مرکزي شرکت

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

 ................. متر مربع.:میزان فضاي کارگاهی موجود        ......................متر مربع. :بناي دفتر مرکزيسطح زیر

 ............................................................................................................................................:میزان سرمایه پرداخت شده شرکت
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 :سهامداران اصلی شرکت با قید میزان سهام هر یک

 درصد سهام  نام سهامدار ردیف
 نوع شخصیت

 حقوقی حقیقی

1     

2     

3     

4     

5     
 

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

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

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

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

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

 :نمایداین شرکت تایید می

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

 باشند.کلیه مدارك ضمیمه شده مدارك واقعی می (2

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

 12نامه اجرایی بند ج ماده آئین 9ع قانونی تعیین شده )طبق بند ت ماده هاي قانونی مترتب بر ارائه اطالعات غیرواقعی به تشخیص مرجمجازات

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

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

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

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

 :کتامضاء و مهر شر

 

 .............................................:تاریخ
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 کنندگان کاالبخش تامین – فرم اعالم شماره حساب بانکی جهت دریافت وجوه

 

 

 

 اطالعات شخصی فروشنده

 

 نام فروشنده:            ن شرکت(:)نزد ای کد فروشنده

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

 ملی: شناسه ملی/کد

 اقتصادی: کد

 شماره همراه:

 پیش شماره:                  شماره تلفن ثابت:

 

 

 مشخصات بانکی فروشنده

 

 نام و کد شعبه:                     نام بانک:

 نوع حساب:                   شماره حساب:

 نام صاحب حساب:

 شماره شبا:

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

 امضاء:                 تاریخ:                 سمت:                   نام و نام خانوادگی:

 گردد.اين قسمت توسط شرکت صنعت فوالد شادگان تکميل می

 

 تأييد جهت ثبت در سيستم

 مدیر مربوطه:                    کارشناس:

 تاریخ:                      تاریخ:

 امضاء:                       امضاء:

 

 واحد ثبت

 :کنندگانتأمینکارشناس ارزیابی 

 تاریخ:

 امضاء:
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 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
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.
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 شرکت در مناقصه فرم اعالم آمادگی

 

 صنعت فوالد شادگانشرکت 

 

 باسالم

....... .........................................شاارکت در مناقصااه شااماره جهااتآمااادگی خااود ضاامن اعااالم ایاان شاارکت  احتراماااً

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

نساخه مهار و   اقادام نماوده و    حاضار مطالعاه و تکمیال دقیاق اساناد ارزیاابی کیفای       نماید که نسبت به اعالم می

امضاء شاده اصال آن را )بادون مساتندات پیوسات( تحویال دفتار کمیسایون معاامالت فاوالد شاادگان نماوده و             

شااده مطااابق یااک لیساات ارائااه شااده  بااه ترتیااب و فرماات خواسااتهنیااز را  مسااتندات پیوسااتکلیااه ماادار  و 

 هاای مشاخش شاده در ساامانه بارگاناری نماوده      بصاورت مانظم در محال    و PDF قالاب فایال   ردو عیناً اساکن  

 .است

ضمنًا ایان شارکت اطالعاات منادرج در ایان ساند و مادار  پیوسات آن را تأییاد و مسارولیت ا هاارات خاال              

از آن و همچنااین مساارولیت عاادم ارزیااابی و محاساابه امتیااازات توسااط مناقصااه  یناشاا یواقااو و عواقااب قااانون

 .نمایدمیناقش اسناد و مدار  الزم را تقبل  بارگنارییا  ارائهگزار را به دالیلی نظیر عدم 

 

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

 

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

 

های در دست اجراء این شرکت به شرح جدول ذیل بوده و جهت عقد قرارداد و اجرای گردد که پروژهامضاء کنندگان ذیل، متعهد می

........................... دارای  رفیت آزاد کاری )از نظر تعداد ............................................................................................................................ خدمات/پروژه

یزی تایید نگردد و یا در صورت هر گونه موارد باشد. ینانچه  رفیت آزاد کاری توسط سازمان مدیریت و برنامه رو مبلغ قرارداد( می

تناقض و خال  واقو، تبعات قانونی آن مطابق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قانون برگزاری مناقصات متوجه آن شرکت خواهد 

 بود.

 

 بررسی و کنترل خواهد نمود. گران راظرفيت 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        

  مبلغ پروژه        
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 گـرانمناقصه کیفـی ارزیابـی هایفرم

 معیارهای ارزیابی کیفیجدول  :1 شماره جدول

 هاگران و درصدهای وزنی آنمناقصه

 

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 فرممیگر اعالم مناقصه :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: 5 تذکر

 محاسبه و درج خواهد گردید. 1.2ها و مؤسسات دانش بنیان پس از دریافت تأییدیه صالحیت مربوطه با ضریب امتیاز نهایی شرکت :4 تذکر

 باشد.( ضروری و الزامی می10)به استثناء معیار ردیف  1در هرکدام از معیارهای تعیین شده در جدول شماره  30کسب امتیاز حداقل  :5 تذکر
 

 

 

 

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

  1فرم شماره   15  (سوابق اجراییتجربه و دانش) 1

  2فرم شماره  10  حسن سابقه درکارهای قبلی 2

  3فرم شماره   20  توان مالی 3

4 
توان تجهيزاتی و تعميراتی و 

 تامين نيروی انسانی ماهر 
  4فرم شماره   25 

  5فرم شماره   10  ريزیتوان فنی و برنامه 5

  6فرم شماره   HSE  15رعايت موازين  6

  7فرم شماره   5  بومی بودن 7

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

 :قبل از تکمیل فرم مهم تذکرات ویحات توض
 

 .مورد نظر باشد سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5گردد باید صرفاً در خصوص منعکس میهایی که در جداول ذیل اطالعات پیمان (1

های انجام شده پیش از بازه زمانی یاد شده به هیچ عنوان مال  امتیاز دهی نخواهند بود و تأثیری در ارزیابی نخواهند داشت. پیمان (2

 مدت اکیداً خودداری گردد.بنابراین از ارسال قراردادهای غیر معتبر و خارج از این 

صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار ها باید ضمیمه فرم گردند در غیر این صورت مدار  و مستندات مثبته و مرتبط با پیمان (3

 بوده و امتيازی داده نخواهد شد.

 منحصراً قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پیوست گردد. (4

ی را هایباشد به منظورکسب امتیازات باالتر، اطالعات پیمان مشابه ها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما،که موضوع پیمانرتیدرصو (5

 شابهغیر مها با موضوع مناقصه موردنظر کارفرما، که موضوع پیمانکه دارای باالترین مبلغ می باشند در جداول درج گردد و درصورتی

 دارای باالترین مبلغ در جداول درج گردد. سه پیمانب امتیاز باالتر، فقط اطالعات مربوط به باشد، به منظور کس

مشابه با حجم معادل یا بیشتر ازموضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد  چهارکارگردد که حداکثر امتیاز درصورتی احراز می (6

 .وبرای مقادیرکمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد

موضوع پيمان، شماره پيمان، مشخصات های ارسالی باید بصورت خوانا و دارای مهر و امضاء طرفین باشند بطوریکه کلیه پیمان  (7

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

ت اسنیزالزامی کارپيمانشرح باتوجه به لزوم مطابقت شرح کارقراردادهای ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه،ارسال بخش  (8

 باشدتنهایی موردقبول نمیه وقید عنوان وموضوع کلی پیمان ب

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

 باشد و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.

)شرکت صنعت فوالد شادگان( مبنی بر لزوم بررسی صحت اسناد ارسالی، ارائه اصل یا مصدق  گزارصهدر صورت درخواست مناق (10

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

ل و دقيق کام گران )شرکتهای متقاضی( بايد تمام رديفهای فرم ارزيابی تجربه ودانش )سوابق اجرائی( را به صورتمناقصه (11

 تکميل نمايند.
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 نحوه امتيازدهی معيار تجربه )سوابق اجرايی(

 تعداد شرح رديف

1 
موضوع مناقصه )حداکثر هر  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  امتياز پيمان در رشته مشابه( 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. 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  5آن طی به سوابقی که بخشی از  (2

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

گرفته جدول فوق را به صورت کامل کسب نموده باشد، امتياز رديف دوم در نظر  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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 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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موضوع قرارداد / شماره 
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قرارداد  بخشهای از هریک به مربوط مبلغ

 )میلیون ریال(
 مبلغ کل قرارداد 

 )میلیون ریال(

 ماهیت کار

 (1( مشابه)1

 (0.7مشابه)(نیمه 2

 (0.3(غیر مشابه)3

هر  امتیاز

 کار

 25حداکثر

 مجموع 

(100-0) 

نصب و 

 ساختمان

((C 

  کاال تأمین

 (P) 

 یمهندس

(E) 

1             

2             

3             

4             

  1ج در جدول شماره مجموع امتياز جهت در
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 عت فوالد شادگان شرکت صن 
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 46 از 26 صفحه

 213665شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

: موضوع مناقصه

 
 

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

 )قبلی کارهای )سوابق سابقه حسن :2شماره فرم 

 :مهم تذکرات و توضیحات
 

 را تکميل و به همراه ساير مدارک مثبته ارائه نمايند. 2شماره گران بايد فرم 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 (0.8ريباً مشابه )ضريب کار تق، (1نحوه اعمال ضريب جهت حسن سابقه کار: کار مشابه )ضريب   -3

 امتياز هر کار اعمال خواهد شد.

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

 شده قبلی مالک امتيازدهی نخواهند بود.

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

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

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

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

غير فنی و زمان بندی پروژه ضروری  ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمايان قبلی شامل کيفيت کار انجام شده، کفايت کادر فنی /  -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 مبند فوقنحوه کيفيت اجرای کار و کفايت کادر فنی / غير فنی و زمانبندی پروژه بايد در گواهی مربوطه در   -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 گنتيجتاً عدم دسترسی مناقصه گردد. مسئوليت عدم محاسبه و کسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و

 باشد.گر میدر اخذ استعالم از کارفرمايان قبلی، بر عهد مناقصه
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 213665شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

: موضوع مناقصه

 
 

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

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

 (1 شماره جدول از 2 رديف به مربوط)

ف
دي

ر
 

 معيار عنوان

 امتيازات ميانگين قبلی 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  

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 رضايتنامه هر امتياز: 4 تذکر

 و امتياز 25( 1 رديف موضوع) کلی رضايت

 .باشدمی 100 رديف امتياز حداکثر

 مشابه تقريباً کار 1 ضريب با مشابه کار: 5 تذکر

 .شودمی محاسبه /.5 غيرمشابه /. کار8

ر پيمان در موعد در صورت انجام ه: 6تذکر

حداکثر امتياز ی زمانبند يترعامقرر شاخص 

 امتياز برای هر پيمان( و در صورت تأخير 25)

تياز به تناسب مدت تأخير کاهش میاين ام

 يابد.

 :سال انجام
    

 نام کامل کارفرما:

    

 شماره تلفن تماس:

    

 تاريخ استعالم ارزيابی کارفرمايان قبلی:

    

 سمت و امضاء اقدام کننده استعالم:نام، 
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م................................................/شرکتنجانبیشده 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 100ارزشيابی عالی برابر توضيح: امتياز مربوط به 

 1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

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

  کارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  .............................................تلفن های دستگاه نظارت:........................................................................................

                        .......................................آدرس کارفرما:................................................................................................................
  محل اجرای پیمان -7

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

  پیمانبخش ارزی مبلغ  -9

  ارزشیابی کلی کارفرما-10

  ارزشیابی کیفیت کار-11

  ارزشیابی زمانبندی کار-12

  کفایت کارکنان کلیدی ارزشیابی-13

 2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

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

  کارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن های دستگاه نظارت:.......................................................................................................

                        ..................................کارفرما:.....................................................................................................................آدرس 
  محل اجرای پیمان -7

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

  پیمانبخش ارزی مبلغ  -9

  ارزشیابی کلی کارفرما-10

  ارزشیابی کیفیت کار-11

  ارزشیابی زمانبندی کار-12

  ارزشیابی کفایت کارکنان کلیدی-13
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 باشد.و ضعيف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100مربوط به ارزشيابی عالی برابر توضيح: امتياز 

 

 

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

 3حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

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

  کارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن های دستگاه نظارت:.......................................................................................................

                        ..................................کارفرما:.....................................................................................................................آدرس 
  محل اجرای پیمان -7

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

  پیمانبخش ارزی مبلغ  -9

  ارزشیابی کلی کارفرما-10

  ارزشیابی کیفیت کار-11

  ارزشیابی زمانبندی کار-12

  ارزشیابی کفایت کارکنان کلیدی-13

 4حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

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

  کارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن های دستگاه نظارت:.......................................................................................................

                        ..................................کارفرما:.....................................................................................................................آدرس 
  محل اجرای پیمان -7

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

  پیمانبخش ارزی مبلغ  -9

  ارزشیابی کلی کارفرما-10

  ارزشیابی کیفیت کار-11

  ارزشیابی زمانبندی کار-12

  ارزشیابی کفایت کارکنان کلیدی-13
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  :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 ( ارائه مستندات مرتبط )گواهی ماليات پرداختی در پنج سال اخير( ضروری1) رديفدر خصوص   -3

سال گذشته  5قطعی يا علی الحساب پرداخت شده در  اجتماعی ( 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.سازمان مالياتی می های قطعی و ممهور به مهردرآمد 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:محاسبه امتياز به شرح ذيل میروش 
 

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  =امتیاز         IF P < Pest



 عت فوالد شادگان شرکت صن 
 )سهامی خاص(

 46 از 31 صفحه

 213665شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

: موضوع مناقصه

 
 

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

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

 

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

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتیاز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎   𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتیاز = 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 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 رائیاد

           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)  
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 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

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

 گزار ضروری تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين آالت مذکور را فراهم آورند.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 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

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

 گر ضروری است.سوی مناقصه

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

 مربوطه لحاظ خواهد شد.

 نيروی متخصص و با تجربه و سابقه کاری مرتبط با تعميرات ماشين آالت سنگين   -7

 نيروی انسانی )راننده پايه يك، ويژه و ريگر( متخصص و با سابقه کاری با ماشين آالت سنگين و دارای گواهينامه مرتبط.  -8

 باشد:فرمول محاسبه امتياز توان تجهيزاتی به شرح ذيل می  -9

 

 امتياز( 100 تا 0)و تعميراتی  امتياز توان تجهيزاتی  =از کسب شده در ستون هفتم مجموع امتي          
 

 

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.
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 (1 شماره جدول از 4 ردیف به مربوط)ارزیابی توان تجهیزاتی و تعمیراتی و تامین نیروی انسانی ماهر : 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 

 )حداکثر امتیاز هر ردیف

 خواهد بود.( 100برابر 

(7) 

حاصل ضرب 

درصد وزنی 

( 3ستون )

 امتياز در

 (6) ستون
 اجاره ای

 قطعی 

مالکيت )در 

 گر(مناقصه

1 
کارواش، وانت و کمپرسور هوا 

 )از هر کدام( 900
2 5      

 کانکس و کانتینر 2
به تعداد 

 مورد نیاز
5      

      10 1 کارگاهی  25جرثقیل  3

      5 2 تن  10جرثقیل پالفینگر  4

      5 1 کامیون دوبار )تریلر( 5

6 
آیار و ابزارآالت کامل جهت 

سنگین  تعمیرات )سبک وانجام 

) 

به تعداد 

 مورد نیاز
10      

7 
لوازم ایمنی فردی)لباس ،کفش 

،کاله ،دستکش ،ماسک دهنی و 

)... 

به تعداد 

 مورد نیاز
5      

 نیروی تعمیراتی متخصش  8
به تعداد 

 مورد نیاز
30      

 راننده و ریگر متخصش  9
به تعداد 

 مورد نیاز
25      

10         

    1جدول شماره  4درج در ردیف  (7مجموع امتیاز ردیفهای ستون)

 تذکر :  

 -  . دريافت امتياز ملکی تنها در صورتی خواهد بود که اصل سند به نام شرکت و يا اعضاء هيئت مديره و يا سهامداران باشد 

 -  ين گردد.بصورت استيجاری تأم نميتواندماشين آالت و تجهيزات 

 -         در صورت نياز از تجهيزات و ماشين آالت مناقصه گر که اسناد آن در اين ارزيابی ارائه شده است، توسط نمايندگان کارفرما

 بازديد بعمل خواهد آمد.

 - ستندات  ارائه شين آالت مورد نياز الزامی بوده و   م صورت  غير در دال بر امتالک تجهيزات و ما  رديف به امتيازی هيچ اين

 .گيردنمی تعلق مربوطه
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  توان فنی و برنامه ریزی :5شماره  فرم

 

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

 ردیف

 

 معیار عنوان

 
 A تخصیصی خام امتیاز

(0 ~ 100) 

 B معیار وزنی درصد
(%) 

 

 

 شده کسب امتیاز

100  /A X B 

 

 درج ذیل جداول در نظر مورد اطالعات

 گردد

1 
 شاغل کلیدی کارکنان کفایت

 گرمناقصه فعلی درسازمان
 1-5فرم شماره   70 

2 
و انجام نگهداری و   ریزیبرنامه توان

 تعمیرات
 2-5فرم شماره   30 

 1شماره  جدول 5ردیف  در درج  (100 ~ 0) پیمانکار ریزی برنامه و فنی توان امتیاز جمو

  

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

 .گیردنمی

 شد خواهد استفاده  2-5شماره  فرم از پیمانكار تعمیراتو انجام نگهداری و و  ریزيبرنامه توان براي :2 تذکر
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 (5 شماره فرم از 1 ردیف به )مربوط دارند فعالیت شرکت آن فعلی سازمان در که گرمناقصه کلیدی کادر فردی مشخصات :1-5 شماره فرم

 

ف
دی
ر

 

 خانوادگی نام و نام
 و مدر  آخرین

 تحصیلی رشته
 مدر  اخن تاریخ و محل

 شروع تاریخ

 آن با همکاری

 شرکت

 مشابه کار تجربه شرکت در سمت
 آموزشی دورهای

 تخصصی

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

ف
دی
ر

 

 معیار عنوان
 تعداد

 نفر()

 معیار واحد امتیاز 

 (نفر هر امتیاز)
 Aتخصیصی  خام امتیاز ردیف امتیاز حداکثر

(0 ~ 100) 
 Bمعیار  وزنی درصد

(%) 

 شده کسب امتیاز

A X B /100 

 5با  و بهداشت محیط کارشناس ایمنی 1

 سال سایقه کار

2 
 امتیاز 30 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

 10سرپرست کارگاه )کارشناس مکانیک(  2

 سال سابقه کار

1 
 امتیاز 40 نفر هر

 10  امتیاز 100 حداکثر
 

سال سابقه  10راننده پایه یک و ویژه با  3

 کار

51 
 امتیاز 20 نفر هر

 25  امتیاز 100 حداکثر
 

سال سابقه  5با  مهندس برنامه ریزی نت  4

 کار

1 
 امتیاز 20 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

سال  10با   کارگاه تعمیراتسرپرست  5

   سابقه کار

1 
 امتیاز 20 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

  5  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 10 نفر هر 2 سال سابقه کار 5با ریگر  6

استادکار مکانیک، هیدرولیک و سوپاپ  7

 سال سابقه کار 10ساژ ماهر با 

2 
 امتیاز 10 نفر هر

 15  امتیاز 100 حداکثر
 

تعمیرکار مکانیک و هیدرولیک نیمه ماهر  8

 سال سابقه کار 5با 

2 
 امتیاز 5 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

سال سابقه  5جوشکار و مونتاژکار ماهر با  9

 کار

2 
 امتیاز 5 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

سرویس کار، آپارات کار و کارواش ماهر با  10

 سال سابقه کار  5

5 
 امتیاز 5 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

  10  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 10 نفر هر 1 سال سابقه کار 10استادکار برق ماهر با  11

سال سابقه  5تعمیرکار برق نیمه ماهر با  12

 کار

2 
 امتیاز 5 نفر هر

 5  امتیاز 100 حداکثر
 

  5 شماره فرم 1ردیف در درج (100 ~ 0)گزارمناقصه تشخیش به پیمانکار کلیدی کارکنان کفایت امتیاز جمو
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 .گردد ضمیمه باید کلیدی به همراه لیست بیمه کارکنان افراد تجارب و سوابق و شرکت سازمانی نمودار :1تذکر

 .گردد ضمیمه باید مدار  تحصیلی به مربوط هایگواهی رونوشت :2تذکر

 ( قید گردد.8گردد نباید در جدول مربوط توان مدیریتی )فرم شماره نام افرادی که به عنوان کارکنان کلیدی در این جدول قید می :3تذکر

مشابه  جداولی تکمیل به نسبت باید گرانمناقصه ،گر(شرکت )مناقصه کلیدی نفرات کل مشخصات کامل درج جهت النکرفوق جداول محدودیت به توجه با :4تذکر

 دهی امتیاز و ارزیابی جهت کار انجام برای پرسنل هایمسرولیت و تشکیالتی ساختار و شرکت سازمانی )یارت :شامل مربوطه مستندات کلیه به همراه فوق جداول

 .نمایند اقدام / لیست بیمه( کاری سوابق / تحصیلی مدار  / نفرات لیست / کفایت کارکنان

 کهصورتی در شود، می تعیین شناخت گزارش در گزارمناقصه لازوم( توسط صورت )در گرمناقصه کلیدی کارکنان مشخصاات سایر و تخصش ،تعداد حداقل :5تذکر

 .شودمی تعیین امتیاز نسبت به اینصورت غیر در شودمی گرفته نظر در 100 امتیاز شوند معرفی نظر مورد کار برای دارصالحیت و مناسب کارکنان کلیدی

 باشد.اولیه کارهای موضوع مناقصه می برآوردمبلغ  C: 6تذکر
 

 

 

 (5 شماره فرم از 2 ردیف به )مربوطریزی و انجام نگهداری و تعمیرات ارزیابی توان برنامه   :5-2 شماره فرم

 

ف
دی
ر

 

 نبا حس قراردادهای عنوان

 گنشته سال5 انجام کار در

 قرارداد مبلغ 
A 
 ریال

ت
مد

 
داد
رار
ق

)
 )ماه

 

یخ
تار

 
وع
شر

 

 

یخ
تار

 
مه
خات

 
مه
رنا
ق ب
طب

 

یخ
تار

 
مه
خات

 
ی
قع
وا

 

ل
وی
تح
(

 
ت(
وق
م

کار 
م 
جا
ن ان
حس

 

 و کارفرما نام

 مطلو مقام

 کارفرمائی

 کارفرما تلفن

 

 خام امتیاز

 تخصیصی

(A/C) * 50 

(0 ~ 50) 

 

1 
 

 
         

2 
 

 
         

3 
 

 
         

4 
 

 
         

5 
 

 
         

 گر در مناقصات مربوط به ماشین آالت سنگینامتیاز توان برنامه ریزی و انجام نگهداری و تعمیرات  مناقصه

 (0-100) 
  5 شماره فرم 2 ردیف در درج

 امضای  به مربوط صفحه  و قرارداد خاتمه و شروع  تاريخ قرارداد، مبلغ قرارداد، موضوع  به مربوط صفحات  قرارداد( اصلی  صفحات  تصوير  : ارائه1تذکر

 سوی  از الذکر فوق های جدولرديف نامه تاييديه کارفرما مبنی بر حسن انجام کار  نيز و کار( پايان گواهينامهاصل   برابر تصوير  نيز )و قرارداد طرفين

 .گيردنمی تعلق مربوطه رديف به امتيازی هيچ اينصورت غير در است؛ ن الزامی گرامناقصه

شته  سال  5 سوابق  در که گيردمی تعلق پيمانکار به وقتی پيمانکارو انجام نگهداری و تعمیرات  ريزیبرنامه توان امتياز : حداکثر2تذکر  پيمانکار گذ

 .باشد داشته وجود با داشتن گواهی حسن انجام کار معادل و مشابه پروژه 2حداقل 
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 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 30ساختار سازمانی مدیریت  1

   20 موضوع مناقصه HSE Planارائه  2

   15 های قبلدر پیمان HSEEحسن عملکرد  3

   HSEE 15ارزیابی عملکرد سوابق آموزش  4

   HSEE 10استقرار سیستمهای مدیریت  5

   10 ارزیابی سیستمهای شناسایی و کنترل خطرات / اصالح و بهبود 6

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

 
 

ملزم به ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند و در صورت  گرانمناقصه :مهم

همچنین جهت کسب امتیاز هرکدام از  عدم ارائه گواهینامه منکور از مرحله ارزیابی کیفی حن  و پیشنهاد آنها مردود اعالم خواهد شد.

 ات آن الزامیست.های فوق، ارائه مستندردیف

در صورت ارائه نامه کتبی از اداره تعاون، کار و  ،باشدی که تاریخ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی آنها فاقد اعتبار میگرانمناقصه :1تبصره 

 ه ارائه گواهینامهمو ف ب گرانمناقصهرفاه اجتماعی شهرستان یا استان مبنی بر تمدید گواهینامه، امکان حضور در مناقصه را دارند. این 

 مزبور تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.

گر در قالب کنسرسیوم در مناقصه حضور داشته باشند، گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی مجری عملیات در شرایطی که یند مناقصه :2تبصره 

 موضوع مناقصه، مال  عمل خواهد بود.

مراجو قانونی ذیربط، این مجوز مورد قبول خواهد بود و برنده مناقصه مو ف است گواهینامه در صورت دارا بودن مجوز موقت از  :3تبصره 

 تایید صالحیت خود را تا زمان عقد قرارداد ارائه نماید.
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 گرمناقصه بودن و تجربه کار در منطقه بومی ارزیابی :7شماره  رمف

 (1از جدول شماره  7)مربوط به ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان ردیف

 ضریب

 وزنی

Aدرصد(( 

 هرمعیار امتیاز

B (0-1) 

 کسب شده امتیاز

A*B/100 
 توضیحات

    50 خوزستان استان در شرکت ثبت 1

    15 خوزستان استان در دائم دفترکار بودن دایر 2

3 

 در قبلی مرتبط قراردادهای داشتن

 استان خوزستان 
20~0 

30    

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

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

 .گردد ارائه بایستی فوق هایردیف از یک هر مستندات لیست امتیاز احراز جهت :1 تنکر
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 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 لیست  

 گر)متقاضی(مناقصه
 گزار )کارفرما(یک لیست مناقصه

 وضعیت کنترل اسناد وضعیت کنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابی
 عنوان سند / مدر  / گواهی

ید
رد
 گ
ائه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
رائ
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
می
تک

 

ت
اس
ش 
ناق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ئه
ارا
م 
عد

 

 توضیحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیااااااااف -

صه
ناق
ی م
یف
 ک
ی
یاب
رز
ی ا
وم
عم
  
دار
و م
د 
سنا
ا

ان
گر

 

1 
گر جهت نامه درخواست شرکت متقاضی / مناقصه

 شرکت در مناقصه
        

         شرکت اساسنامه 2

         شرکت تأسیس آگهی رسمی روزنامه 3

         شرکت تغییرات آخرین آگهی رسمی روزنامه 4

5 
 هیأت اعضاء آخرین ملی کارت و شناسنامه تصویر

 شرکت مدیره
        

6 
اقتصادی و کد ثبت نام در پایگاه اطالع کد تصویر

 گرمناقصه شرکت رسانی مناقصات
        

7 
وزارت تعاون،  صالحیت ایمنی از نامهتصویر گواهی

 کار و رفاه اجتماعی 
        

8 
 بندیرتبه و صالحیت تشخیش تصویرگواهی

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه
        

         یریتیمد یها یستمس هاینامهیگواه 9

         فرم خودا هاری  رفیت آزادکاری 10

         شرکت ملی شناسه تصویر 11

12 
 سهامدارانو  یرهت مدأمشخصات هی یستل

 گرمناقصه
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 یک لیست 

 گر)متقاضی(مناقصه
 گزار )کارفرما(یک لیست مناقصه

 اسنادوضعیت کنترل  وضعیت کنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابی
 عنوان سند / مدر  / گواهی

ید
رد
 گ
ائه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
رائ
ا

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ت
اس
ل 
می
تک

 

ت
اس
ش 
ناق

ت 
حا
صف
د 
دا
تع

 

ئه
ارا
م 
عد

 

 توضیحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیااااااااف

ه 
جرب
ی ت
یاب
رز
م ا
فر

ی
رای
اج
ق 
واب
س

 

1 
 مشابه پیمان نسخ

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

2 

 کار 4 وجود عدم صورت در) مشابه غیر پیمان نسخ

 مشابه(

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

        

ی
قبل
ق 
واب
 س
ن
س
 ح
ی
یاب
رز
م ا
فر

 

3 

 غیر و مشابه معتبر شده انجام کار سابقه حسن گواهی

 از (مشابه کار 4 وجود عدم صورت )در مشابه

 (یک شماره پیوست نمونه )مطابق .قبلی کارفرمایان

 مشخش حجم و کار شرح ،مبلغ با موضوعاتی جهت(

 )حاضر مناقصه موضوع

        

4 

 عدم صورت در) مشابه غیر و مشابه پیمان نسخ تصویر

 ) مشابه کار 4 وجود

 ) مناقصه آگهی از قبل سال 5 اعتبار با (

        

5 
 هایپیمان کارفرمایان آدرس و فکس ،تلفن شماره

 النکرفوق
        

ی
مال
ن 
توا
ی 
یاب
رز
م ا
فر

 

6 
 به مربوط پرداختی مالیات مبلغ به مربوط مستندات

 قبل سال 5
        

7 
 قطعی اجتماعی تامین بیمه (حساب )مفاصا مستندات

 .قبل سال 5 به مربوط شده پرداخت الحسابعلی یا
        

8 
 کپی یا هادارایی بیمه گواهی یا مالیاتی ا هارنامه

 ثابت هایدارایی ارزش تعیین جهت قانونی دفاتر
        

9 

 و مالی موسسات یا بانک سوی از اعتبار تأیید اصل

به  مناقصه موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباری

 ) دو شماره پیوست نمونه گزار )مطابقمناقصه

        

         قبل سال 5 به مربوط شده حسابرسی مالی هایصورت 10
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 یک لیست  

 گر )متقاضی(مناقصه
 گزار )کارفرما(یک لیست مناقصه

 وضعیت کنترل اسناد وضعیت کنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابی
 گواهیعنوان سند / مدر  / 

ید
رد
 گ
ائه
ار

ید 
رد
نگ
ه 
رائ
ا

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

ت 
اس
ل 
می
تک

 

ت
اس
ش 
ناق

 

د 
دا
تع

ت
حا
صف

ئه 
ارا
م 
عد

 

 توضیحات

         گرموجود مناقصه یزاتآالت و تجه ینماش 11 توان تجهیزاتی

فرم توان فنی و 

 برنامه ریزی

12 

 برای هامسرولیت و تشکیالت ساختار کلیدی )ارائه کارکنان کفایت

 و سوابق ،تحصیالت ،مشخصات مناقصه( به همراه موضوع کار انجام

 غیره

        

         گرمناقصه سازمان و کنترل پروژه در یزیر توان برنامه 13

رعایت موازین 
HSE 

         HSEمدار  مرتبط با سیستم مدیریت  14

         HSEیارت سازمانی  15

         HSEنیروی انسانی  16

         HSEهای قبلی حسن عملکرد در پیمان 17

         HSEعملکرد آموزشی  18

         شناسایی خطرات و راهکارهای اصالحی در دو پروژه اخیر 19

         HSE PLANنمونه  20

 ینهتجربه در زم

 تأمین کاال
         های پیشینمدار  مرتبط با خرید کاال در پروژه 21

در  یدانش فن

مطالعه و  ینهزم

 یطراح

         گر در زمینه طراحیمدار  تجربه مناقصه 22

          رگحسن سابقه مناقصهات مستند 23

         مستندات خالقیت و ابتکار 24

 یریتیتوان مد
         مدیره هیأتمستندات سوابق کار و تحصیلی  25

         های مدیریتینامه های استقرار سیستمگواهی 26

 بومی بودن

         اسناد ثبت شرکت در استان خوزستان 27

         اسناد دفتر کار شرکت در استان خوزستان 28

         اسناد قراردادهای مرتبط در استان خوزستان 29
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 ........................................................:از شرکت

 

 صنعت فوالد شادگان شرکت :به

 

 با سالم

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

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

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

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

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

 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 امضاء دستگاه نظارت                                              مهر و امضاء امور پیمانها

 :تاریخ                                                                      :تاریخ
 

 

 

.ارائه دهند جهت هر قرارداد فرم مجزا ،توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهای متعدد گرمناقصهشرکتهای متقاضی / 
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 ......................... :شماره نامه 

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

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

 صنعت فوالد شادگان شرکت

 مسال با

حضور در مناقصه  یمتقاض گرمناقصه... ..................................................................و اعتبار شرکت ................. یبانک یهاعات حسابالدر ذیل اط 

 .گرددیم ماعال عالجهت اط ،....... آن شرکت نزد این بانک........................... ارهشم

 )ریال( میانگین حساب )ریال( بستانکار )ریال( بدهکار شماره حساب نوع حساب

     

     

     
 

 یاعتبار بانک دییک سال قبل از تاریخ صدور نامه تای یدوره زمان یشرکت................................ برا یهاگردش حساب عاتطالا- 1

 فعال ...................................................................... ریال یهانامهضمانت زانیم- 2

ریال  .................................................................................... (و به حر)..................................... ریال  (به عدد)تا سقف  یاعتبار مال یالنکر داراشرکت فوق- 3

 باشد. یم دیم شده مورد تائاعال سقف منکور تا ینزد این بانک بوده و اعتبار مال

 .................................................. :یاعتبار یمجاز بانک / موسسه مال یمهر و امضا................ ..................: .........گرمناقصهصاحبان امضاء مجاز  یمهر و امضا 
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 :شود می گواهی و تائيد بدينوسيله

رم ف نیا مهیضم ازین مورد مدار  هیداده شده است و کل حیفرم پاسخ صح نیسواالت و مطالب مورد درخواست مشروح در ا هیبه کل الف:

 .تندهس یواقع و حیمدار  صح

و قانون  یقانون اساس 141مقرر در اصل تیعامل شرکت، مشمول ممنوع ریو مد رهیمد اتیه یاعضا (سهامداران)از شرکاء  کی چیه :ب

 د.باش ینم 1337ماه  ید 22مصوب  یمنو مداخله کارمندان در معامالت دولت

 باشند.ینم سهامدار شرکت نیاند در اافتهی تیمحکوم یون اساسقان 4از انحاء در ارتباط با اصل  یکه بنحو یاز اشخاص کی چیه :ج

 نیتمام وقت در ا بطور سهام شرکت که %5از  شیب یو سهامداران دارا رعاملی، مدرهیمد اتیه یعضاا تو سم ینام و نام خانوادگ :د

ذکر شده   ند،ینمایم تیفعال زین (ذکر نام موسسه با)  گریدموسسات  ایمشاور  یو مهندس یمانکاریپ یهاتدر شرکشرکت شاغل نبوده و 

 است.

 ود،موج یاستانداردها ریسا وی منیا و یبهداشت شغل ،یطیمح ستیز ت،یفیک تیریمد استاندارد، یها نامهیدر صورت دارا بودن گواه :ه

 مدار  مربوطه ارائه شده است. ریتصو

برسد عالوه بر قبول  اثباتبه پرسشنامه  نیمندرجات ا زیو ن فوق (هد،  ج، ب، الف،) یدر بندها مندرج داتیاز تائ کیخال  هرینانچه  و:

همناقص یدستگاه اجرائ میبه تصم ینوع اعتراض چیه ،یبه مراجو دولت یقعوا ریمترتب بر ارائه مدار  و اطالعات غ یقانون یمجازات ها

از هر نوع ارجاع کار  تیمحروم ایتعهدات قرارداد منعقده و  یحسن اجرا نامهضمانت ایبر ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه  یگزار مبن

 نخواهم داشت.

 :ازيمدارک مورد ن ريسا

رکاء  و ش رانیمد یاسام که نشان دهنده راتییتغ نیثبت و آخر س،یتأس یآگه یبرابر با اصل اساسنامه شرکت، روزنامه رسم ریتصو .1

 شرکت در حال حاضر باشد. (سهامداران)

  لرعامیو مد رهیمد أتیه (سهامداران) سوابق نشان دهنده تجربه شرکاء و یلیتحص مدار  ،یکارت مل حه اول شناسنامه،صف ریتصو .2

 شرکت.

 سهامدار. ریغ یو سوابق نشان دهنده تجربه کادر فن یلیمدار  تحص ریتصو .3

وط  شده مرب دیتائ تیوضع صورت نیآخر ریو در دست اجرا و تصو افتهیخاتمه  یدر مورد کارها (بدون ضمائم) مانیدفتریه پ ریتصو  .4

 در دست اجراء. یهامانیاز پ کیبه هر 

قرارداد  ینکات اساس ریتصو باشد،یکه پروژه / کار در دست اقدام م ینامه دستگاه نظارت و در صورتتیرضا ،مانیدر صورت خاتمه پ .5

 .گردد مهیضم

 .گردد وستیپ صالحیذ مراجو ریسا ایو  یاداره کار و مور اجتماع ،یزیرو برنامه تیریسازمان مد یسو از «تیصالح دیتائ» .6

 .شده توسط بانک در سه سال گنشته دیشرکت، تائ یهاحساب / حساب یصورتحساب بانک نتیپر  .7

بت به مراجعه و نس یاقتصاد و امور یبه اداره دارائ یستیباشد، با یکه شرکت فاقد کد اقتصاد یدر صورت ،یکارت کد اقتصاد ریتصو .8

 .دیکد منکور اقدام نما افتیدر

 ارزش افزوده یگواه .9

 .ارائه گردد مربوطه الزم در قسمت حاتیتوض ،باشدینم ریامکانپن قیاطالعات خواسته شد بطور دق هیته که یموارددر  :1 حیتوض

 .ندینما بارگناری نوشته و گریصفحات د یخود را بر رو حاتیتوانند توضیارائه پاسخ، م یدر صورت کمبود جا برا :2 حیتوض
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......  .................................................................................................... مدیر عامل/ نماینده مجاز شرکت.............................................اینجانب..................

نمایم اطالعات ارائه شده در این ا هار تایید می ،با آگاهی کامل از مطالب مندرج در اسناد حاضر ارزیابی کیفی و قوانین و ضوابط مربوطه

 باشد.نامه و مدار  منضم به آن صحیح است و مسرولیت مطالب ارائه شده بر عهده اینجانب می

گزار به هر نحو مقتضی محفوظ سد، اعاده حق برای مناقصهخال  موارد اعالم شده به اثبات برپروژه  فرآیندهمچنین ینانچه هرگاه در 

های وارده به نمایم و مکلف به جبران خسارتمی از خود سلب خصوص تراض را در ایناست و با امضای این تعهدنامه، حق هرگونه اع

 باشم.کارفرما می

 

 

تاریخ:                               آور شرکت: مهر و امضای مجاز و تعهد                                       نام و نام خانوادگی:



 عت فوالد شادگان شرکت صن 
 )سهامی خاص(

 46 از 46 صفحه

 213665شماره مناقصه:  (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز

: موضوع مناقصه

 
 

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

انجام خدمات نگهداری و تعميرات و بهره برداری از ماشين آالت سنگين ملکی شرکت فوالد شادگان و تهيه و بکارگيری  

کارفرما طبق شرح ارائه شده توسط دستگاه نظارت شرکت فوالد شادگان آالت سنگين مورد نيازانواع ماشين

 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:

 

 

 

 

 

 

 


