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 شرح عملیات/کار:

امینایست پس از مراجعه به سامانه تنامه داخلی شرکت صنعت فوالد شادگان کلیه متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی می ب( بر اساس آیین1

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

مدارک  CDو صرفاً  ندینماو مستندات ضمیمه اسناد حاضر اقدام نسبت به تکمیل اطالعات مندرج در سامانه و بارگذاری کلیه مدارک 

مشخص شده  سصفحات آن مهر و امضا شده باشد را به آدر یشده و تمام لیشده( بهمراه دستورالعمل حاضر که جداول آن تکم یبند)کالسه

 .ندیارسال نما

گر تکمیل گردیده و نمره کمیته ارزیابی( می بایست توسط مناقصه( کلیه فرم ها و جداول موجود در اسناد حاضر )به غیر از محل های درج 2

ذیل کلیه صفحات دستورالعمل توسط صاحبان امضاء مجاز، مهر و امضاء گردیده و نسخه اصل آن )بدون مستندات پیوست( به دفتر کمیسیون 

اء شده اصل اسناد حاضر می بایست بصورت معامالت شرکت صنعت فوالد شادگان تحویل گردد. الزم به ذکر است فقط نسخه مهر و امض

به اسناد حاضر  CDو سپس در قالب  بایست در سامانه بارگذاری گرددفیزیکی ارائه گردد و کلیه اسناد و مدارک و مستندات پیوست آن می

 پیوست شود. 

 :مایندن در سامانه بارگذاریذیل  شرحا به خود ر مستنداتبایست گران می، مناقصهارزیابی( به منظور سهولت ارزیابی کیفی توسط کمیته 3

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

 اساسنامه، اظهارنامه مالیاتی، روزنامه رسمی، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، شناسه ملی، کد اقتصادی.  -2-3

/ سازمان برنامه و بودجه / شورای عالی انفورماتیك الزم از مراجع ذیصالح )اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ها و تأیید صالحیتگواهینامه -3-3

اشد، ب)ارائه گواهی صالحیت ایمنی برای کلیه کارها الزامی می اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی. های مرتبط برابر با( و سایر گواهینامهکشور

 گردد(می اعالمپیمانکاری مورد نیاز بسته به نوع کار در شرح اسناد حاضر همچنین گواهی صالحیت 

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

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

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

 داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(

مربوط به سوابق مشابه. )حداکثر تعداد  قبلی و گواهی صدور حسن انجام کار نامه کارفرمایانمستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت  -7-3

 حسن سابقه مربوط به قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( 4

مربوط به سوابق نیمه مشابه. )حداکثر  نامه کارفرمایان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارمستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت  -8-3

 مشابه با موضوع مناقصه(نیمهسابقه مربوط به قرارداد  حسن 3تعداد 

http://pim.ssico.ir/
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ثر مشابه. )حداک مستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت نامه کارفرمایان قبلی و گواهی صدور حسن انجام کارمربوط به سوابق غیر  -9-3

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

 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزیابی توان مالی( ارائه مستنداتبه توان مالی. ) مستندات مربوط  -10-3

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

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

 ریزی(در فرم ارزیابی فنی و برنامه

 ( (HSEزیستمستندات مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط -13-3

 های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمیآخرین صورت  -14-3

د. باشها قابل قبول و دارای اعتبار میهای ارزیابی، تنها با ارائه مدارک و مستندات مرتبط با آنئه شده در اسناد و فرم( اظهارات و اطالعات ارا4

گر تعلق نخواهد امتیازی به مناقصه در خصوص آن در غیر اینصورت، هر گونه اظهارات و اطالعات فاقد مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده و

 .تگرف

ای که اظهارات و توضیحات قید شده ، به گونهباشدمی یکیف یل تکمیل اطالعات و مستندات خواسته شده در اسناد ارزیابئوگر مس( مناقصه5

 باشد. یکیف یکامل الزامات ارزیاب ی، پاسخگودر اسناد ارزیابی و مدارک و اسناد مرتبط با آن

گر مؤثر بوده و ممکن است نهایتاً منجر به عدم ر روند ارزیابی کیفی مناقصه( نقص مدارک یا عدم تکمیل اسناد مناقصه به طور مستقیم د6

قص یا گر به دلیل ندر قبال کسب امتیاز کمتر یا عدم تأیید صالحیت مناقصه یگزار مسئولیتگر گردد. در هرحال مناقصهصالحیت مناقصه

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

زومه(، اسناد )ر بارگذاریها، باید تا قبل از اتمام مهلت گران( در صورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد یا تکمیل آن( متقاضیان )مناقصه7

 و مدارک تکمیلی را ارائه نمایند. ارتباط گرفتهگزار با مناقصه یکتب تلفنی و یا به صورت

توسط  بارگذاری شده مدارک بررسی عدم مسئولیت این صورت غیر در ؛باشد مثبته اسناد به باید متکی رزومه و اسناد و کمدار ( بارگذاری8

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

 باشد.می ارگزمناقصه به مدارک و اسناد

در اسناد و مدارک ارائه شده ایجاد گردد،  یدر اطالعات اظهارشده و یا تغییر یگران تغییرمناقصه یکیف ی( چنانچه در طی مراحل ارزیاب9

گر قصهاگزار برساند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی بر عهده منبایست در اسرع وقت موضوع را کتباً به اطالع مناقصهگر میمناقصه

 بود. دخواه
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ط با مرتبهر گونه اسناد و مدارک غیر بارگذاریبایست از گر میهای ارزیابی، مناقصهصحیح اسناد مرتبط با فرم ارائه( با توجه به اهمیت 10

 معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداری نماید.های ارزیابی، غیرفرم

 باشد؛ در غیر اینصورت اسنادها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد سایر شرکتمناقصه بایست به نام شرکت( تمامی اسناد و مدارک می11

 باشد.و مدارک فاقد اعتبار می

بایست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آگهی میو مستندات پیوست آن ( تمام صفحات رزومه )اسناد ارزیابی کیفی( 12

های ارائه شده )از قبیل تأیید صالحیت و ایمنی امور پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ه و گواهی نامهتغییرات مهر و امضاء گردید

ی کشور( ریزهای انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیك و صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامهشرکت تبندی و احراز صالحیرتبه

 اسناد رسمی برابر با اصل شود. بایست توسط دفاترمی

گزار ایجاد نخواهد تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه هیچگونههای ارزیابی و مدارک مربوطه ( تکمیل و ارائه فرم13

 کرد. 

 بایست از لحاظ زمانی معتبر باشند.های تأیید صالحیت صادره شده از مراجع ذیصالح می( گواهینامه14

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

. هرگاه باشدیگران مو مستندات و مدارک ارائه شده بر عهده مناقصه یکیف ی( مسئولیت صحت و اصالت مطالب ذکر شده در استعالم ارزیاب16

ه قبول پیشنهادها استفاد یگزار ارائه گردیده و یا از تهدید، تطمیع و رشوه براقصهیا اطالعات خالف واقع به منا یمشخص شود که مدارک جعل

 9)مطابق بند ت ماده  یکیف یگر مرتکب اعمال فوق را از ادامه فرآیند ارزیابگزار مجاز خواهد بود تا ضمن آنکه مناقصهشده است، مناقصه

 مناقصات به انجام رساند. یقانون برگزار 12را نیز وفق بند  یات قانوننماید، اقدام( محروم 12بند ج ماده  ینامه اجرایآیین

گران ابطال و فاقد اعتبار الزم تشخیص صالحیت مناقصه یگران، مشخص گردد که گواهمناقصه یکیف یکه در حین ارزیاب ی( در صورت17

اصل و هلدینگ فوالد خوزستان یهااز شرکت یه و یا یکگر در لیست سیاه صالحیت دهندبر درج نام مناقصه یمبن یباشد و یا اطالعاتمی

مناقصات  یقانون برگزار 1موضوع بند  یهااز دستگاه ی)خلع ید( در یک یاصالحیت حرفهاحراز هرگونه سابقه سوء ورتگردد؛ همچنین در ص

 محروم نماید. یکیف یرا از ادامه فرآیند ارزیابگر گزار مجاز خواهد بود تا مناقصهمناقصه ،یو یا اثبات ممنوعیت مداخله در معامالت دولت

سال در  2اند به مدت حداقل کرده اطالعات خالف واقع استفاده ایو  یاز مدارک جعل یفیک یابیگران در فرآیند ارزاگر اثبات شود مناقصه( 18

 .واهد شداعالم خ زین صالحیمراجع ذ به و مراتب رندیگ یقرار م صنعت فوالد شادگانشرکت  اهیس ستیل

به  بایستبوده و کلیه مدارک می فوالد شادگاناسناد همان مهلت و تاریخ ذکر شده در آگهی مناقصه در سایت و بارگذاری ( مهلت تحویل 19

شده باشند. ضمناً مسئولیت عدم کسب  توسط دفتر کمیسیون معامالت رسیدگردد که تا قبل از اتمام زمان مقرر  تحویل و بارگذارینحوی 

 اشد.بگر میگر به هر دلیل ارسال نگردد، با مناقصهباشد و از طرف مناقصهاسناد مربوطه می ئهها نیاز به ارایاز مواردی که جهت اثبات آنامت



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 5 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

گردند، هیچگونه ترتیب اثری در سامانه بارگذاری ( به هر نوع مدرک و سندی تحت عنوان رزومه یا مدارک تکمیلی که بعد از تاریخ مقرر 20

لیکن تا قبل از پایان مهلت بارگذاری مدارک، امکان تصحیح و تکمیل مدارک  ده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذیرش نخواهد بود.دا

 وجود دارد.

ریخ مابین با قید تاقرارداد مشارکت مدنی تأیید شده در دفاتر اسناد رسمی فی ارائهبایست نسبت به های مشارکتی )کنسرسیوم( می( شرکت21

 و مدت، تعهدات طرفین، چارت اجرایی گروه مشارکت به همراه سایر اسناد اقدام نمایند.

گزار ارائه گردیده، موثق و یا ادعای نادرستی به مناقصهواقع، غیرکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غیر( در صورتی22

 و طبق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد. گر بودههای ناشی از عواقب به عهده مناقصهمسئولیت

یند ارزیابی کیفی و تعیین امتیازات الزم آگران و تسریع و سهولت فراسناد توسط مناقصه ارائهیا عدم  ارائه( به منظور ثبت و اطمینان از 23

ست ذیل لیی ارزیابی مرتبط خود را در چكهامطابق فرم بارگذاری شدهبایست وضعیت کلیه اسناد و مدارک گر میگزار، مناقصهتوسط مناقصه

 عالمت ضربدر مرتبط با وضعیت( مشخص نماید. ت)به صور

رتی گر، امتیازدهی خواهد شد، در صوکه معیارهای ارزیابی کیفی صرفا بر اساس اسناد الکترونیکی ارائه شده توسط مناقصه( با توجه به این24

گونه اعتراضی نسبت به امتیاز ارزیابی کیفی خود را نخواهد گر حق هیچیا ناقص باشند، مناقصهکه اسکن مدارک کاغذی به درستی انجام نشده 

 داشت.

 حین بررسی پنهان بماند، درگر از دید کارشناسان صحیح، در صورتی که مستندی به دلیل بی نظمی مناقصه بارگذاریدر صورت عدم ( 25

 بود.گر خواهد مسئولیت عدم لحاظ آن به عهده مناقصه

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

 به عدم تایید اسناد استعالم ارزیابی کیفی به لحاظ شکلی خواهد بود.

 باشد.پذیر نمیدر یك مناقصه امکانهایی که عضو هیأت مدیره مشترک دارند، ( حضور همزمان شرکت27

 .باشدی می فیک یابیدر ارز ازیامت 65 گران منوط به کسب حداقلاز مناقصه كیدر هر  یفیک تیصالح دیتائ( 28

محاسبه و درج خواهد درصد(  120) 2/1ها و مؤسسات دانش بنیان پس از دریافت تأییدیه صالحیت مربوطه با ضریب امتیاز نهایی شرکت( 29

درصد(  150) 5/1های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا های مستقر در پارکاین ضریب برای شرکت ردید.گ

 نیز قابل افزایش است.

 ،یمال تنسبت درصد مشارک بهی گران فرعمناقصه ازاتیامت ندیگر به صورت مشارکت در مناقصه شرکت نماچند مناقصه کهیدر صورت( 30

اشد، بزرگتر ب (سازمان)گروه  كیاز  یسازمان شما بخش کهی لحاظ خواهد شد. ضمناً در صورت یگر اصلمناقصه یفیک یابیارزبعنوان امتیاز 

 .یو نه شرکت اصل دیینما دیق خود سواالت پرسشنامه را فقط در مورد شرکت
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باشد. در یم یالزام یاقتصاد کد مصدق کارت ریارائه تصو نیباشند، بنابرا یکد اقتصاد یدارا یستیشرکت ها با هیبر اساس مقررات، کل( 31

دا کارت کد مذکور اقدام و بع افتیمراجعه و نسبت به در یامور اقتصاد ویی به اداره دارا یستیباشد، با یشرکت فاقد کارت کد اقتصاد کهیصورت

 .دیمربوطه را ارائه نما

تاسیس شرکت با آخرین تغییرات، اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، شناسه ملی، کد اقتصادی، ( کلیه مدارک عمومی شرکت شامل آگهی 32

ایران کد و... و همچنین کلیه مستنداتی که جهت بارگذاری آنها فضای اختصاصی در منوی مستندات سامانه تعبیه نشده است از جمله مستندات 

 بایست در بخش اطالعات عمومی منوی مستندات بارگذاری شوند.کاال و... می ریزی، تجربه در زمینه تأمینتوان فنی و برنامه

 یداخل 061-52238670شماره تلفن  امور حقوقی شرکت صنعت فوالد شادگان به توانند با یم شتریاطالعات ب افتیجهت در( متقاضیان 33

 ی( و داخلITاطالعات  یفناور -پارسا و شاهجهان پور انی)آقا 222و  220 یدستگاه نظارت( و داخل -یو شاورد یمعاو انی)آقا 241و  230

 و همچنین واحد رسیدگی پیمان شرکت مهندسی مشاور پیشگامان فوالد و قراردادها( یامور حقوق -یمیو کر این¬ینیحس انی)آقا 122و  121

 .دینتماس حاصل فرما 061-32907717جنوب به شماره 
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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 کیلومتر  :نشانی

 061 -522379-15 تلفن :

     irssico@commission. :آدرس پست الکترونیك شرکت

 https://ssico.ir  :آدرس اینترنتی

 :اطالعات کلی مناقصه

 214131 : شماره مناقصه

 توسعه فوالد شادگان   نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعملاجرای  موضوع مناقصه:

  اييك مرحله نوع مناقصه:

 روز 180 : مدت زمان اجراي پیمان آتی

 ريال  1.200.000.000.000 : (صرفاً جهت اطالع متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی ریالی کارفرما برآورد) تقريبی مناقصه برآورد مبلغ

 گردد.مبلغ برآورد اولیه که در اسناد مناقصه تعیین می %2 :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در 

 ندارد : مبلغ پیش پرداخت

 :کار شرح مختصر

 لیات لجن برداری و تسطیح و ریگالژعم انجام (1

 هکتار از محوطه توسعه  25سانتی متر جهت  50تهیه ، حمل و ریختن ماسه بادی تا ارتفاع  (2

 هکتار از محوطه توسعه 25جهت  30به  70تهیه ، حمل و ریختن مخلوط خاک و زیر اساس با درصد  (3

 مگرریزی و آماده سازی بستر دیوار پیرامونی کل محوطه  (4

 اجرای دیوار پیش ساخته بتنی مطابق با طرح  و حمل تهیه ، (5

 تهیه ، حمل و اجرای شاخک فلزی به همراه سه الیه رنگ اپوکسی  (6

 هزار متر طول 21ردیف سیم خاردار بر روی دیوار به متراژ کل  6تهیه و نصب  (7

 در پای دیوار ها مابین دو فونداسیون دیوار   c16تهیه و حمل و اجرای بتن  (8

 مر قیری بر روی کلیه قطعات بتنی به جهت محافظت دربرابر خوردگیاجرای پرای (9

  :گرانجهت ارزيابی صالحیت مناقصه الزامینامه و ساير مدارك معتبر گواهی

 2الی  4رتبه  ابنیه و راه و باند ؛گواهی تأیید صالحیت پیمانکاری رشته  +گواهی تأیید صالحیت ایمنی 

  :گرانابی کیفی مناقصهمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزي
 

بایست با رعایت مهلت مقرر جهت تحویل اسناد می مستندات CDبه همراه  (بدون مستندات پیوست اسناد ارزیابی کیفی )استعالم حاضر

د اارزیابی، در پاکت دربسته که مشخصات کامل شرکت بر روی آن درج گردیده، به نشانی ذیل تحویل شده و رسید دریافت گردد. به اسن

 و مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال و دریافت گردد، ترتیب اثری داده نخواهد نشد.

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

 کمیسیون معامالت
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 یبی کیفمدارك ارزیا ارائهتکمیل و  هنحو شرح ردیف

1 
اطالعات کلی 

 مناقصه گزار

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

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

2 

اطالعات کلی 

 گرمناقصه

 

 

 

 

 کلیه مناقصات

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

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

 باید مشخصا قید گردد.

شرکت خارجی باید به زبان  مورد نیاز شرکت خارجی باشد اسناد گرمناقصهدر صورتیکه طرف مشارکت  – 2

 های مربوطه ضمیمه گردد.و مطابق با دستورالعمل در قسمت رجمه نیز شدهفارسی ت

 ضمیمه شود: گرمناقصهمدراک 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(:

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

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

 مدارک سهام داران  ضمیمه )هـ(:

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

 رت ملی سهام داران عمدهکپی برابر اصل کا ضمیمه )ز(:

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

 اصل شده توسط صادر کننده و یا دادگستری(

 گاه(ه یا کاراجاره نامقرارداد اجاره دفتر/کارگاه )کپی برابر اصل سند مالکیت /مدارک مالکیت و یا  ضمیمه )ط(:

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جربیاتت

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

 

 

 

 

در زمینه خدمات طراحی  ،در زمینه خدمات پیمانکاری گرمناقصهدر این قسمت اطالعات مربوط به تجربه 

 .در زمینه خدمات تامین کاال عنوان خواهد شد گرمناقصهنظارت و مدیریت طرح و یا پیمان و تجربه  ،مهندسی

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

 یا دست دوم انجام شده ذکر گردد. دست اول

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

شده الزم است ضمایم به ترتیب ذکر شده  ارائهرل مدارک الزم به ذکر است جهت سهولت در بررسی و کنت ج:

 گردد.  بارگذاریدر این دستورالعمل تهیه و 

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

 بعمل خواهد آمد. اند خودداریگردیده

 گردد.بارگذاری تجربیات  ر منویدمدارک ذیل باید به بصورت جداگانه  - 1

های منعقده ) سند/موافقتنامه( که شامل عنوان طرفین و موضوع کپی برابر اصل صفحاتی از پیمان :1ضمیمه  

 تایید قراردادهای دست دوم توسط کارفرمای اصلی الزامی است. مبلغ پیمان و صفحه امضاء پیمان باشد. ،پیمان

اند. ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(ارهایی که تحویل موقت شدهکپی برابر اصل گواهی ک :2 ضمیمه

  

 اند. ) تایید شده توسط کارفرمای مربوطه(کپی برابر اصل گواهی کارهایی که تحویل قطعی شده :3ضمیمه 
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کپی برابر اصل مصدق کارهای در دست اجرا و آخرین صورت وضعیت یا گزارش پیشرفت فیزیکی  :4ضمیمه 

 ه تایید کارفرمای مربوطه رسیده باشد.کار که ب

 بینی شده. ) حداکثر یك صفحه (پیش زمانبندی دالیل تاخیرات حاصله نسبت به برنامه :5 ضمیمه

4 

 حسن سابقه 

 گرمناقصه

 

 

 

 کلیه مناقصات

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

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

  ال عنوان خواهد شد.خدمات تامین کا

 گردد.  بارگذاریسال گذشته ( باید  5مدارک مرتبط با کارهای قبلی ) حداکثر برای 

کارفرمایی و نام و نشانی دستگاه  ع و یا دستگاهمقام مطل ،مبلغ قراردادها ،موضوع ،درج اطالعات شامل نشانی

 نظارت الزامی است.

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

 سال گذشته 5های پایان کار دال بر عدم تاخیر غیر مجاز در کپی برابر اصل گواهینامه :1 ضمیمه

 .های انجام شدههای ارزشیابی کارکپی برابر اصل فرم  :2ضمیمه 

 ها / تاییدات.کپی برابر اصل تقدیرنامه :3 ضمیمه

5 

توان مالی و 

 اعتباري

 گرمناقصه 

 

 

 

 کلیه مناقصات

 گردد. بارگذاری توان مالی منوی  درمدارک ذیل  – 1

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

الحساب پرداخت شده به سازمان تامین اجتماعی بر مفاصا حساب تامین اجتماعی قطعی یا علی :2ه ضمیم

 .سال گذشته 5اساس تایید سازمان تامین اجتماعی در 

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

 .شتهسال گذ 5کارفرمای مربوطه در 

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

 گذشته 

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

 .گرددحذف میو در صورت عدم ارائه مدارک  زیر الزامی بوده یکی از مقادیر زیر باشد درج کلیه مقادیرکمتر از 

 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

 ند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائی ها یا دفاتر قانونیهای ثابت، مستج: پنج برابر دارائی

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

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

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

6 

توان تجهیزاتی 

 گرمناقصه

 

 کلیه مناقصات

 :توان تجهیزاتی مدارک ضمیمه جدول

 اشد.تایید شده ب برابر اصل وکپی برابر اصل اسناد مالکیت ماشین آالت که توسط مراجع ذیصالح  :1ضمیمه 

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

درج گردد. در  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 صورتیکه تعداد بیش از سطور این

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



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 10 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

7 

 توان فنی و

ریزي 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 داشتهی فعالیتهایی که تا کنون بازرسشرکت :3ضمیمه 

 گرمناقصههای مورد عمل تدوین شده توسط : فهرست روش4ضمیمه 

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

 HSEنظام نامه  :5ضمیمه 

 د.گرد بارگذاریکپی آن در این قسمت  HSEدرصورت داشتن نظام نامه 

 گرمناقصهچارت سازمانی  :6ضمیمه 

 شود. بارگذاری بصورت کامل در این قسمت  گرمناقصهچارت سازمانی 

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

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

 باشد را در این قسمت لحاظ نماید.ریزی موثر میکه در بررسی توان فنی و برنامهشواهدی را 
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 توان فنی

طراحی در زمینه  

 و مهندسی

 

 مناقصات 

EPC-EP 

 های قبلیخالقیت و ابتکار در طرحها و پروژه :1ضمیمه 

 : مدارک برنامه مهندسی ارزش 2ضمیمه 

 یقات و توسعهمدارک تایید کننده داشتن واحد تحق :3ضمیمه 

 های تایید شده دستگاه اجراییگواهی مربوط به نوآوری:4ضمیمه 

 ها و مجالت معتبرفنی و تخصصی در همایش ،مقاالت و دستاوردهای پژوهشی :5ضمیمه  

 های علمی و صنعتی حضور در انجمن :6ضمیمه 

9 

 

 گرمناقصهتجربه 

در زمینه تامین 

 کاال

 

 مناقصات

EPC,PC,P 
 

 

 

 

 

 

 

 گرمناقصهبه تجر

در زمینه تامین 

 کاال

 

 مدارك مناقصات مرتبط با تامین کاال و شرکتهاي تامین کننده کاال 

 نظام کیفیت و نحوه تضمین کاال: 1ضمیمه 

 گرمناقصهط مشی نحوه تضمین محصوالت و گارانتی : خ2ضمیمه 

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

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

 های نصب تجهیزات جهت مشتریروش :5ضمیمه 

  های کاربرد و نگهداری تعمیراتآموزش :6 ضمیمه
 ظرفیت تولید/تامین کاال :7ضمیمه 

 مدارک موید ظرفیت فعلی :8 ضمیمه

 یش تولید/ تامین با استداالل و مستنداتجهت افزا گرمناقصهامکانات  :8ضمیمه 

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

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

 فهرست شرکت هاي تولید کننده کاال 

 گرمناقصهامین شده توسط ماشین آالت و کاالهای مهم ت :11 ضمیمه

 های ارسال شده به کارفرما کپی صورتحساب :12 ضمیمه

 گرمناقصهکپی قراردادهای مربوط به تامین کاال توسط  :13 ضمیمه

 



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 11 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 

 

 

 مناقصات

EPC,PC,P 

 همكاري دارند گرمناقصهکنندگان معتبري که با فهرست سازندگان / تامین

 ازندگانکنندگان / سکپی قراردادهای منعقد شده با تامین :14 ضمیمه

 گرمناقصهکنندگان مبنی بر همکاری با : تاییدیه از سازندگان / تامین15ضمیمه 

 گرمناقصههايی که در زمینه بازرسی کاالهاي تامین /تولید شده توسط شرکت

 کنندههای 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

 :گرانمناقصهتوان مدیریتی ضمایم مربوط به جدول  – 1

 مدیره. هیأتکپی برابر اصل کارت ملی اعضاء  :1ضمیمه 

 .مدیره هیأتاعضاء کپی برابر اصل صفحات شناسنامه  :2ضمیمه 

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

  مدیره هیأتهای دریافتی اعضاء : گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه4ضمیمه 
 :توان مدیریتیضمایم مربوط به جدول  –2

 کپی برابر اصل کارت ملی کارکنان کلیدی. :5ضمیمه 

 اصل صفحات شناسنامه کارکنان کلیدی.کپی برابر  :6 ضمیمه

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

 های دریافتی کارکنان کلیدی.گواهی مصدق یا کپی مصدق گواهینامه: 8ضمیمه 

 :توان مدیریتیضمایم مربوط به جدول  – 3

 بهداشت و زیست محیطی  ،ایمنی ،های ایزوینهدر زم گرمناقصههای دریافتی گواهی مصدق گواهینامه ضمیمه:

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

 های جامع انفورماتیك در مورد مدیریت یکپارچه سازمان مدارک موید استقرار سیستم :ضمیمه

11 
نحوه ارزیابی 

 مدارك 

جداول فوق بصورت جامع و با ارائه ارک و پیوست های مندرج در کلیه مد بارگذاریارزیابی کیفی در صورت 

 .مستندات برابر اصل شده قابل محاسبه می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 12 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 

 

 

 

 

 

  :بايست در سامانه بارگذاري گردندکه می ارزيابی کیفی اسناد الزامی پیوست ضمائم

 

 اساسنامه شرکت  ضمیمه )الف(:

 ضمیمه )ب(: آگهی تاسیس شرکت

  )ج(: آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ضمیمه

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

 ضمیمه )هـ(: مدارک سهام داران 

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

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

 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(: مدارک مالکیت و یا قرارداد اجاره دفتر/کارگاه شرکت

 

  

 گر مناقصه کلی اطالعات



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 13 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 گرمناقصهی اطالعات کل
 ................................................نام شرکت ) مطابق با اساسنامه(:...............................................................................................

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

 سایر موارد ) با ذکر نام (...............................  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

 هاراهبردی ریاست جمهوری یا استانداری ریزی و نظارتمعاونت برنامه – 1

 سازمان کار و امور اجتماعی -2

 ایهای فنی/ حرفهسازمان – 3

 های مرکزی دستگاه – 4

ف
ردی

 

 پایه رشته

 مرجع

 صادر کننده 

 نوع

 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 5 

               

               

               

               

 

   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

 :سهامداران اصلی شرکت با قید میزان سهام هر یك

 

 



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 14 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 درصد سهام  نام سهامدار ردیف
 نوع شخصیت

 حقوقی حقیقی

1     

2     

3     

4     

5     
 

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

 

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

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

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

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

 :نمایداین شرکت تایید می

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

 باشند.کلیه مدارک ضمیمه شده مدارک واقعی می

ات برسد عالوه بر قبول مجازاتچنانچه خالف هر یك از تاییدات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده یا استفاده از مدارک جعلی در هر زمان به اثب

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

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

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

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

 ............................................ :ده مستندات و ضمائمامضاء کننسمت 

 :امضاء و مهر شرکت

 

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

  



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 15 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

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

 

 

 

 اطالعات شخصی فروشنده

 

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

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

 ملی: شناسه ملی/کد

 اقتصادی: کد

 شماره همراه:

 پیش شماره:                  شماره تلفن ثابت:

 

 

 مشخصات بانكی فروشنده

 

 نام و کد شعبه:                     نام بانك:

 نوع حساب:                   ماره حساب:ش

 نام صاحب حساب:

 شماره شبا:

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

 امضاء:                 تاریخ:                 سمت:                   نام و نام خانوادگی:

 گردد.اين قسمت توسط شرکت صنعت فوالد شادگان تكمیل می

 

 تأيید جهت ثبت در سیستم

 مدیر مربوطه:                    کارشناس:

 تاریخ:                      تاریخ:

 امضاء:                       امضاء:

 

 واحد ثبت

 :کنندگانتأمینکارشناس ارزیابی 

 یخ:تار

 امضاء:

 

  



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 16 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 گرمدیره شرکت مناقصه هیأتجدول مشخصات اعضاي 
 بر اساس آخرين آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی، در جدول ذيل درج گردد مديره هیأتلطفاً مشخصات اعضاي فعلی 

 نام و نام خانوادگی رديف
سمت در هیأت مديره 

 يا شرکت
 رشته/مدرك تحصیلی

سال اخذ 

 مدرك

 ل(سابقه )سا

 در اين شرکت کل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 )مندرج در اساسنامه و آگهی تغییرات( مهر و امضاء گردد. توسط صاحبان امضاء مجاز بايست منحصراًمی نكته: تمام صفحات رزومه )اسناد ارزيابی کیفی(

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 17 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:
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 شرکت در مناقصه گیفرم اعالم آماد

 

 صنعت فوالد شادگانشرکت 

 
 باسالم

....... بــــا ............................................. شــــرکت در مناقصــــه شــــماره جهــــتآمــــادگی خــــود ضــــمن اعــــالم ایــــن شــــرکت  احترامــــاً

 ....................  ......................................................................................................................................................................................................................................موضوع:

نسخه مهر و امضاء شده اصل آن را )بدون مسـتندات  اقدام نموده و  حاضرمطالعه و تکمیل دقیق اسناد ارزیابی کیفی نماید که نسبت به اعالم می

شـده مطـابق    به ترتیب و فرمت خواسـته نیز را  مستندات پیوستکلیه مدارک و پیوست( تحویل دفتر کمیسیون معامالت فوالد شادگان نموده و 

 .است ه بارگذاری نمودههای مشخص شده در سامانبصورت منظم در محل و PDF قالب فایل رو دعیناً اسکن چك لیست ارائه شده 

از آن و  یناشـ  یضمناً این شرکت اطالعات مندرج در این سند و مدارک پیوست آن را تأیید و مسـئولیت اظهـارات خـالف واقـع و عواقـب قـانون      

و مـدارک الزم را   نـاقص اسـناد   بارگـذاری یـا   ارائهگزار را به دالیلی نظیر عدم همچنین مسئولیت عدم ارزیابی و محاسبه امتیازات توسط مناقصه

 .نمایدمیتقبل 

 

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

 

 .........................................................مهر و امضاء مجاز:
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 هاي در دست اجرا و ظرفیت آزاد کاريپروژه فرم خود اظهاري

 

های در دست اجراء این شـرکت بـه شـرح جـدول ذیـل بـوده و جهـت عقـد قـرارداد و اجـرای           گردد که پروژهیل، متعهد میامضاء کنندگان ذ

....... دارای ظرفیــت آزاد کــاری )از نظــر تعــداد و  ................................................................................................................................................ خــدمات/پروژه

باشد. چنانچه ظرفیت آزاد کاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید نگردد و یـا در صـورت هرگونـه مـوارد تنـاقض و      مبلغ قرارداد( می

 اقصات متوجه آن شرکت خواهد بود.خالف واقع، تبعات قانونی آن مطابق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قانون برگزاری من

 

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

 ظرفیت شرط داشتن به ورریزی کشسازمان مدیریت و برنامه از مناسب پایه و رشته با پیمانکاری صالحیت گواهینامه دارای پیمانکارانی که :2تذکر 

 .شد خواهند داده شرکت مربوطه مناقصه در آزاد، کاری

 

 

 رشته کار نام پروژه رديف
نام دستگاه 

 اجرايی

 مبلغ قرارداد

 

میزان 

 پیشرفت

ظرفیت 

پايه در 

 رشته

ظرفیت 

باقیمانده 

 )تعداد(

ظرفیت باقیمانده 

 )مبلغ(

1 
      ارزي   

  ريالی

2 
      ارزي   

  ريالی

3 
      ارزي   

  ريالی

  کل باقیمانده        

  مبلغ پروژه        
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هايفرم گـرانمناقصه کیفـی ارزیابـی   

 جدول معیارهاي ارزیابی کیفی :1 شماره جدول

 هاگران و درصدهاي وزنی آنمناقصه 

 

 

گران از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد های استعالم ارزیابی کیفی مناقصهنماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمگر اعالم می: مناقصه1تذکر 

 شود که تمام مدارک الزم را ارائه نماید.می

 ت در مناقصه برای دستگاهها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکنماید که تکمیل و ارائه این فرمگر اعالم می: مناقصه2تذکر 

 گزار )شرکت صنعت فوالد شادگان( ایجاد نخواهدکرد. مناقصه

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

 اعالم خواهد شد.

 محاسبه و درج خواهد گردید. 1.2با ضریب  پس از دریافت تأییدیه صالحیت مربوطه دانش بنیان ؤسساتو م هاامتیاز نهایی شرکت :4 تذکر
 باشد.می ی( ضروری و الزام10)به استثناء معیار ردیف  1معیارهای تعیین شده در جدول شماره  در هرکدام از 30حداقل امتیاز کسب  :5 تذکر
گزار و با توجه به شرایط مناقصه در صورت لزوم و تشخیص مناقصه بوده وو پیش فرض ل معیارها معیارهای تعیین شده در جدول حداق :6 تذکر

 پذیرخواهد بود.اضافه کردن یك یا چند معیار جدید به معیارهای ارزیابی کیفی امکان
 باشد.، الزم نمیشده استرفته ها و ارائه مستندات مربوط به معیارهایی که در جدول فوق وزن آنها صفر در نظر گتکمیل فرم: 7تذکر 

  
 
 
 

ف
دی

ر
 

 عنوان معیارهاي 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
 ــیحاتتوض

  1 فرم شماره  20  (سوابق اجرایی) تجربه و دانش 1

  2 فرم شماره  15  حسن سابقه در کارهاي قبلی 2

  3 فرم شماره  15  و پشتیبانی توان مالی 3

  4 فرم شماره  15  توان تجهیزاتی 4

  5 فرم شماره  5  ريزيتوان فنی و برنامه 5

  6 فرم شماره  HSE  15موازين نظام کیفی و رعايت  6

  9 فرم شماره  5   يريتیمد توان 7

  10 شمارهفرم  10  بومی بودن و تجربه کار در منطقه 8

   100 (0 ~ 100امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار )



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 20 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 (قبلی مشابه سوابق کارهاي) 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 هایی که در جداول ذیل منعکس میاطالعات پیمان (1

ام شده پیش از بازه زمانی یاد شده به هیچ عنوان مالک امتیاز دهی نخواهند بود و تأثیری در ارزیابی نخواهند داشت. بنابراین های انجپیمان (2

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

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

 امتیازي داده نخواهد شد.

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

هایی را که اطالعات پیمان باشد به منظورکسب امتیازات باالتر، مشابه ها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما،که موضوع پیماندرصورتی (5

ظور باشد، به من غیر مشابهها با موضوع مناقصه موردنظر کارفرما، که موضوع پیماندارای باالترین مبلغ می باشند در جداول درج گردد و درصورتی

 دارای باالترین مبلغ در جداول درج گردد. سه پیمانکسب امتیاز باالتر، فقط اطالعات مربوط به 

مشابه با حجم معادل یا بیشتر ازموضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد وبرای  چهارکارگردد که تیاز درصورتی احراز میحداکثر ام (6

 .مقادیرکمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد

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

 به وضوح در پیمان مشخص باشد. مدت، مبلغ پیمان

 است وقیدنیزالزامی شرح کارپیمانباتوجه به لزوم مطابقت شرح کارقراردادهای ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه،ارسال بخش  (8

 باشدعنوان وموضوع کلی پیمان بتنهایی موردقبول نمی

آنها مطابقت داشته باشد  قراردادهاي ارسالی يا مفاصا حسابج در فرم ارزیابی تجربه باید با اطالعات مندرج در تمامی اطالعات مندر (9

 و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.

( ل)شرکت صنعت فوالد شادگان( مبنی بر لزوم بررسی صحت اسناد ارسالی، ارائه اصل یا مصدق )برابر اص گزاردر صورت درخواست مناقصه (10

 است. هاي متقاضی الزامیشرکتمدارک یا سایر اسناد دیگر از سوی 

گران )شرکتهاي متقاضی( بايد تمام رديفهاي فرم ارزيابی تجربه ودانش )سوابق اجرائی( را به صورت کامل و دقیق مناقصه (11

 تكمیل نمايند.
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 نحوه امتیازدهی معیار تجربه )سوابق اجرايی(

 تعداد شرح رديف

1 
موضوع مناقصه )حداکثر هر پیمان  برآوردن در رشته مشابه با حجم کمتر، معادل يا بیشتر ا ز مبلغ پیما

 امتیاز( 25
 پیمان 4حداکثر 

2 
 درصد 70گردد و به ازاي هر پیمان مشابه لحاظ میسوابقی که بعنوان نیمه :مشابهپیمان در رشته نیمه

 .گرددامتیاز در رشته مشابه لحاظ می
 پیمان 3حداکثر 

 پیمان 2حداکثر  امتیاز پیمان در رشته مشابه( درصد 30پیمان در رشته غیر مشابه )به ازاي هر پیمان  3

 ................................. (100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارك )امتیاز بین امتیاز کسب شده مناقصه

 کارهای مشابه: فرمول محاسبه
 

 = P گران در خصوص کار مورد نظر.ادهای مشابه مناقصهقرارد مبلغ 

Pest  =  کارفرما در خصوص کار مورد نظر. برآوردمبلغ 

 .سازی زمان بصورت یکساله انجام شده سپس از فرمول فوق استفاده خواهد شدابتدا یکسان ،در صورت عدم تناسب زمان سوابق اجرایی (1

 گردند(یکساله مقایسه می برآوردبصورت  )سوابقی که از نظر زمانی کمتر از یکسال باشند

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

 .یابدباشد امتیاز اختصاص میسال گذشته( می 5زمانی قانونی )

 شود.جدول فوق را به صورت کامل کسب نموده باشد، امتیاز ردیف دوم در نظر گرفته نمی 1گر امتیاز ردیف در صورتی که مناقصه (3

زار گ، کارهایی است که از نظر موضوع، حجم، مقادیر و مبلغ ریالی مشابه با شرایط موضوع مناقصه، مناقصهتوضیح: منظور از کار مشابه (4

 باشد.می

 ای( برابر لیبا نرخ تعد یقبل هایمانیپ متیق رسانی بروز جهت تورم اعمال از پس)گرمناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یر صورتد (5

 شود.ی( لحاظ مازیامت 25) ازیباشد، حداکثر امت برآورداز مبلغ  شتریب

(کمتر از لیبا نرخ تعد یقبل هایپیمان متیق بروزرسانی جهت تورم اعمال از پس) گرمناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت (6

مبلغ قرارداد ( P) که، دیآیبدست م bi=(P/Pest)×25از فرمول ، باشدیم ازیامت 25از  یکه درصد( bi) حاصله ازیباشد. امت برآوردمبلغ 

کارفرما  برآوردبلغ م (Pestی و )واقع لینرخ تعد با یقبل هایپیمان متیق بروزرسانی جهت تورم اعمال با) است گرانشده مناقصه وزبر یقبل

 .باشدیم كیحداکثر برابر  مانیدر هر پ P/Pest. نسبت باشدمیدر خصوص مناقصه مورد نظر 

  .( خواهد بود100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارک )امتیاز بین کسب شده مناقصه امتیاز (7
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 منعقده  قرارداد اساس بر گراجرائی( مناقصه تجربه ودانش )سوابق ارزیابی :1 شماره فرم

 (گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي فرم این مشارکت درصورت)

 (1 شماره جدول از 1 رديف به مربوط)
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موضوع قرارداد / 

 شماره قرارداد
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قرارداد  بخشهای از هریك به مربوط مبلغ

 )میلیون ریال(
 مبلغ کل قرارداد 

 )میلیون ریال(

 ماهیت کار

 (1) ( مشابه1

( 0.7) مشابه(نیمه2

 (0.3) (غیرمشابه3

 هر کار امتیاز

 25حداکثر

 مجموع 

(100-0) 

نصب و 

 ساختمان

((C 

  کاال تأمین

 (P) 
 (E) یمهندس

1             

2             

3             

4             

  1ج در جدول شماره مجموع امتیاز جهت در
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 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل
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 )سهامی خاص(

 49 از 24 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل
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 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 25 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل
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 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 26 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل
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 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 27 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 )قبلی کارهاي )سوابق سابقه حسن :2شماره فرم 

 :مهم تذکرات و توضیحات
 

 را تکمیل و به همراه سایر مدارک مثبته ارائه نمایند. 2گران باید فرم شماره مناقصه  -1

ارهای مشابه/تقریباً مشابه و غیر مشابه مندرج در فرم شماره یك )تجربه کاری وسوابق اجرائی( حداکثر حسن سابقه کار باید مربوط به ک  -2

 پیمان باشد.4

( در امتیاز 0.5کار غیر مشابه )ضریب  و (0.8کار تقریباً مشابه )ضریب ، (1نحوه اعمال ضریب جهت حسن سابقه کار: کار مشابه )ضریب   -3

 هر کار اعمال خواهد شد.

های انجام شده مورد نظر باشد و پیمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5های جداول صرفاً باید در خصوص ات مربوط به پیماناطالع  -4

 قبلی مالک امتیازدهی نخواهند بود.

رفته و پس گ گر، مورد بررسی کمیته فنی بازرگانی قراراطالعات مربوطه به هر یکی از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسط مناقصه  -5

 های ذکر شده، امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد.های شفاهی و یا کتبی از کارفرمایان قبلی در خصوص پیماناز استعالم

نعت صگزار تعیین خواهد شد. امتیاز متقاضیانی که با شرکت امتیاز این بخش با توجه به نظرات کارفرمایان قبلی و با تشخیص مناقصه  -6

 سال گذشته صورت خواهد پذیرفت. 5همکاری داشته، بر اساس میانگین امتیازات کارهای قبلی  انفوالد شادگ

ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی شامل کیفیت کار انجام شده، کفایت کادر فنی / غیر فنی و زمان بندی پروژه ضروری است،   -7

اره یك( مربوط به هر سابقه پیمانی باید تکمیل و به همراه پیمان مذکور )مطابق نمونه پیوست شم فرم گواهی صدور حسن سابقهلذا 

 ارسال گردد.

الذکر منعکس و به مهر و نحوه کیفیت اجرای کار و کفایت کادر فنی / غیر فنی و زمانبندی پروژه باید در گواهی مربوطه در بند فوق  -8

 امضاء کارفرمای قبلی رسانده شود.

های حسن سابقه باید بطور دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیری تکمیل گردد. گر در فرمناقصهکلیه اطالعات مندرج توسط م  -9

گزار در اخذ مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی مناقصه

 اشد.بگر میاستعالم از کارفرمایان قبلی، بر عهد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 28 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

               گذشته سال پنج در قبلی کارفرمایان امتیاز براساس قبلی کارهاي در گرمناقصه سابقه حسن ارزیابی: 2 شماره فرم

 (1 شماره جدول از 2 رديف به مربوط) 

ف
دي

ر
 

 معیار عنوان

 امتیازات میانگین قبلی کارفرمايان ارزيابی امتیازات

 ارزيابی کارفرمايان

 سال 5در  قبلی

 (A)گذشته

 (100 ~ 0) 

 وزن

 (B)معیار

 

 امتیاز

 کسب

در کارهاي  چهارم کار سوم کار دوم کار اول کار شده

 پیمانكاري

1 
رضايتنامه کتبی کارفرمايان قبلی 

 مبنی بر رضايت کلی از پیمانكار
     4/0  

2 
 ارزيابی کارفرمايان

 قراردادهاي قبلی

)در خاتمه 

 رارداها(ق

  3/0      کیفیت کار

3 
 يترعا

 يزمانبند

     2/0  

4 
کفايت کارکنان 

 کلیدي

     1/0  

د:
دا

رار
ع ق

ضو
مو

ه 
ص

ال
خ

 

 بر، پیمانكار سابقه حسن ارزيابی: 1 تذکر    

 کارفرمايان ارزيابی امتیازات میانگین اساس

 کارهاي خصوص در) گذشته سال 5 در قبلی

 تجربه امتیاز اسبهمح جدول در شده ارزيابی

 .گیردمی صورت( سابقه و

 هب توجه با فوق هايرديف براي امتیاز: 2 تذکر

 با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات

 .شد خواهد تعیین گزارمناقصه تشخیص

 گواهینامه، هارضايتنامه تصوير ارائه: 3 تذکر

( قرارداد خاتمه و کار حین) ارزيابی و کار پايان

 جامان کار کیفیت لحاظ با) قبلی نکارفرمايا

کلیدي و رعايت  کارکنان کفايت، شده

 .است الزامی( زمانبندي

 مفاد با مبتنی رضايتنامه هر امتیاز: 4 تذکر

 و امتیاز 25( 1 رديف موضوع) کلی رضايت

 .باشدمی 100 رديف امتیاز حداکثر

 مشابه تقريباً کار 1 ضريب با مشابه کار: 5 تذکر

 .شودمی محاسبه /.5 شابهغیرم /. کار8

در صورت انجام هر پیمان در موعد : 6تذکر

حداکثر امتیاز ي زمانبند يترعامقرر شاخص 

امتیاز براي هر پیمان( و در صورت تأخیر  25)

اين امتیاز به تناسب مدت تأخیر کاهش می

 يابد.

 :سال انجام
    

 نام کامل کارفرما:

    

 شماره تلفن تماس:
    

 خ استعالم ارزيابی کارفرمايان قبلی:تاري

    

 نام، سمت و امضاء اقدام کننده استعالم:

    

  1 شماره جدول 2 رديف در درج                                                                       (0- 100) پیمانكار امتیاز جمع



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 29 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 

 باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 

 

 باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100شیابی عالی برابر توضیح: امتیاز مربوط به ارز

 1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرام مناقصهن -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

 ....................... ریال.......................................................................................................حروف:................................................................

  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

  مانبندی کارارزشیابی ز-12

  ارزشیابی کفایت کارکنان کلیدی-13

 2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 

  گرنام مناقصه -1

  اول پیمان موضوع -2

  نپیما شماره -3

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

 ....................... ریال..............................................................................حروف:.........................................................................................

  کارفرما نام -5

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

                        .....................................رس کارفرما:..................................................................................................................آد
  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



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 30 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 

 باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 

 

 

 باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 

 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..............................................................................حروف:.........................................................................................

  کارفرما نام -5

  تماس و آدرس تلفن -6
  ..............................تلفن های دستگاه نظارت:.......................................................................................................
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 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 انگرمناقصهارزیابی توان مالی  :3شماره  فرم

 

  :توضیحات و تذکرات مهم
 

 را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند. 3باید فرم شماره گران مناقصه  -1

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

 است. در پنج سال اخیر( ضروری( ارائه مستندات مرتبط )گواهی مالیات پرداختی 1در خصوص ردیف )  -3

سال گذشته  5( ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی یا گواهی تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در 3در خصوص ردیف )  -4

 باشد.ضروری می

 باشد.ته ضروری میسال گذش 5ها یا کپی دفاتر قانونی در ( ارائه اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی5در خصوص ردیف )  -5

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

هاست. همچنین اصل گواهی کارشناس است که مستند به اظهارنامه های مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیهایدارائی "های ثابتدارایی"منظور از   -7

 گر نیز قابل قبول خواهد بود.های ثبت شده در دفاتر قانونی مناقصهدادگستری مبنی بر میزان دارائیرسمی 

 

 باشد:روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل می
 

Pest =  مناقصه مورد نظر  برآوردمبلغ 

P = مبلغ محاسبه شده جدول فوق  میانگین 
 

  IF Pest ≤ P            فته می شود( در نظر گر100حداکثر امتیاز توان مالی مناقصه ) 

 
100×  Pest /P امتیاز =         IF P < Pest
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 (1 شماره ازجدول 3 ردیف به بوطمر) اعتباري و مالی توان ارزیابی :3 شماره فرم

 

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

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتیاز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎   𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتیاز = 𝟏𝟎𝟎 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 :باشد زير مقادير میانگین از کمتر يا و معادل مناقصه اولیه يبرآورد مبلغ که شودمی احراز صورتی در اعتباري و مالی توان حداکثر :1تذکر 

 پیمانكار گذشته سال 5 مالیات میانگین برابر پنجاه - الف   

 پیمانكار گذشته الس 5 در شده پرداخت اجتماعی تأمین بیمه حق میانگین برابر هفتاد - ب   

 پیمانكار گذشته سال 5 ناخالص درآمد میانگین برابر سه -ج  

 پیمانكار براي معتبر اعتباري و مالی موسسات يا و بانك سوي از صادره اعتبار تأيید مبلغ برابر يك - ه  
 

 .باشدمی الزامی جدول اين در درخواستی مدارك شده مصدق رونوشت ارائه :2 تذکر  
 

.است الزامی اعتباري و مالی توان ارزيابی جهت جدول اين 4 الی 1 هايرديف به مربوط مدارك کلیه ارائه :3 تذکر  

 

ف
دی

ر
 

 عنوان معیار

 سال گذشته 5متوسط  مناقصه است( يسال برگزار nسال )

 )کل پرداخت هاي پروژه(

عدد مالك 

 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 مقایسه

 اره مالیاتیاد تأيیدمالیات ساالنه بر اساس  1
          

a = 50 × a = 

2 

الحساب علی اجتماعی قطعی يا تأمینمبلغ حق بیمه 

 تأيیداجتماعی بر اساس  تأمینپرداخت شده به سازمان 

           اجتماعی تأمینسازمان 

b = 70 × b = 

3 
هاي قطعی و درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت

           مربوطهکارفرماي  تأيیدموقت مورد 

c = 3 × c= 

4 
ه بیم هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی يا گواهیرائیاد

           ها يا دفاتر قانونی سال قبلدارائی

d = 5× d = 

5 
موسسات مالی  ها يامبلغ اعتبارصادر شده ازطرف بانك

           (  )ريال واعتباري معتبر براي پیمانكار

e = 1× e= 

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

 = C مبلغ برآورد اولیه کارهاي موضوع مناقصه   

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

1   
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 ارزیابی توان تجهیزاتی :4 شماره فرم

 

 توضیحات مهم:

تجهیزات مورد نظر کارفرما که در گران باید اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسایل و به منظور ارزیابی توان تجهیزاتی مناقصه حاضر، مناقصه  -1

 بخش شرح تجهیزات قید گردیده بر حسب توان موجود خود تکمیل نمایند.

 گزار ضروری تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را فراهم آورند.گران موظفند هر زمان که مناقصهمناقصه  -2

 یازن مورد آالت عمده ینو ماش یزاتتجهگران و با توجه به حداقل ل فوق باید توسط مناقصه( جدو5( و )4های )صرفاً اطالعات مربوط به ستون  -3

 تکمیل گردد. کارفرما

گزار در و درصد وزنی هریك جهت محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی توسط مناقصه کارفرما یازن مورد آالت عمده ینو ماش یزاتتجهشرح حداقل   -4

  گیرد.گر قرار میاختیار مناقصه

وی سارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت )کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا فاکتور خرید ماشین آالت( از   -5

 گر ضروری است.مناقصه

ن با امتیاز ویژه مربوطه ذکر نام آ گزار به استفاده از ماشین آالت خاص و یا تجهیزات ویژه در موضوع مناقصهدر صورت لزوم وتشخیص مناقصه  -6

 لحاظ خواهد شد.

 باشد:فرمول محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی به شرح ذیل می  -7

 
 امتیاز( 100تا  0امتیاز توان تجهیزاتی ) مجموع امتیاز کسب شده در ستون هفتم =          

 
 

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

 اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازی به وی تعلق نخواهد گرفت.
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

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

 ماشین آالت مورد نیاز مناقصه نوع تجهیزات و حداقل تعداد و

ف
دي

ر
 

(1) 

 

شرح حداقل تجهیزات 

و ماشین آالت عمده 

 مورد نیاز کارفرما

(2) 

 تعداد مورد نیاز

(N) 

(3) 

درصد وزنی 

 آيتم

)%( 

(4) 

 تعداد موجود

(M) 

(5) 

 نوع مالكیت تجهیزات 

 و ماشین آالت

(6) 

𝑴

𝑵
× 𝟏𝟎𝟎 

 )حداکثر امتیاز هر ردیف

 خواهد بود.( 100برابر 

(7) 

حاصل ضرب 

درصد وزنی 

( 3)ستون 

 امتیاز در

 (6) ستون
 اجاره اي

 قطعی 

)در مالكیت 

 گر(مناقصه

      7 1 جرثقیل 1

 2 بولدوزر 2
13 

 
     

      10 2 گريدر 3

4 
بیل مكانیكی چرخ 

 زنجیري
2 13      

      13 2 لودر 5

      12 2 غلطك 6

      12 5 کامیون 7

      8 2 تراك میكسر 8

      8 2 پاشتانكر آب  9

      4 2 سواري 10

   1جدول شماره  4درج در ردیف  (7مجموع امتیاز ردیفهای ستون)
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  توان فنی و برنامه ریزي :5شماره  فرم

 

 (1 شماره ازجدول 5 ردیف به )مربوط گرمناقصه ریزيبرنامه 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 

 2-5فرم شماره   30  پروژه  کنترل و ریزیبرنامه توان 2

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

  

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

 .گیردنمی تعلق مربوطه

 .شد خواهد استفاده 2-5شماره  مفر از پیمانکار پروژه کنترل و ریزیبرنامه توان برای :2 تذکر
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  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

 (5 شماره فرم از 1 ردیف به )مربوط دارند فعالیت شرکت آن فعلی سازمان در که گرمناقصه کلیدي کادر فردي مشخصات :1-5 شماره فرم

 .گردد ضمیمه باید کلیدی به همراه لیست بیمه کارکنان افراد تجارب و سوابق و شرکت سازمانی نمودار :1تذکر

 .گردد ضمیمه باید مدارک 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

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

 انجام برای پرسنل هایمسئولیت و تشکیالتی ساختار و شرکت سازمانی )چارت :شامل مربوطه مستندات کلیه به همراه فوق مشابه جداول یجداول

 .نمایند اقدام / لیست بیمه( کاری سوابق / تحصیلی مدارک / نفرات لیست / کفایت کارکنان دهی امتیاز و ارزیابی جهت کار

 می تعیین شناخت گزارش در گزارمناقصه لـزوم( توسط صورت )در گرمناقصه کلیدی کارکنان مشخصـات سایر و تخصص ،تعداد حداقل :5تذکر

 به اینصورت غیر در شودمی گرفته نظر در 100 امتیاز شوند معرفی نظر مورد کار برای دارصالحیت و مناسب کارکنان کلیدی کهصورتی در شود،

 .شودمی تعیین امتیاز نسبت

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

ف
دی

ر
 

 خانوادگی نام و نام
 و مدرک آخرین

 تحصیلی رشته
 مدرک اخذ 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 

1 
 تحصیلی مدرک با کلیدی کارکنان تعداد

 دکتری
  35  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 50 نفر هر 

2 
 تحصیلی مدرک با کلیدی کارکنان تعداد

 ارشد کارشناسی
  25  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 30 نفر هر 

3 
 تحصیلی مدرک با کلیدی کارکنان تعداد

 کارشناسی
  20  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 20 نفر هر 

4 
 تحصیلی مدرک با کلیدی کارکنان تعداد

 دیپلم قفو
  15  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 10 نفر هر 

5 
 تحصیلی مدرک با کلیدی کارکنان تعداد

 دیپلم
  5  امتیاز 100 حداکثر امتیاز 5 نفر هر 

  5 شماره فرم 1ردیف در درج (100 ~ 0)گزارمناقصه تشخیص به پیمانکار کلیدی کارکنان کفایت امتیاز جمع



 

 شرکت صنعت فوالد شادگان 
 )سهامی خاص(

 49 از 37 صفحه

 (مانکارانی)پ کنندگان خدمات نیتأم یفیک یابیاسناد ارز
 GS3CT01I02شماره: 

 28/01/1401تاریخ بازنگری: 

 214131شماره مناقصه:      توسعه فوالد شادگان نیزم یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د لیویس اتیعمل موضوع مناقصه:

 

  :مناقصه گر مهر و امضاء خ،یتار     .باشد ی............... م...............................................ت../شرکنجانبیبول اشده و مورد ق خواندهمطالب  هیکل

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

 

ف
دی

ر
 

بدون  قراردادهای عنوان

 گذشته سال 5 در تأخیر

 قرارداد مبلغ 
A 

 ریالمیلیون 

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

جاز 
رم

خی
 تأ

ت
مد

 

 و کارفرما نام

 مطلع مقام

 کارفرمائی

 کارفرما تلفن

 

 خام امتیاز

 تخصیصی

(A/C) * 50 

(0 ~ 50) 

 

1 
 

 
         

2 
 

 
         

3 
 

 
         

4 
 

 
         

5 
 

 
         

  5 شماره فرم 2 ردیف در درج (100-0)ی و ساختمان یفن یگر در مناقصات مربوط به کارهاصهو کنترل پروژه مناق یزیتوان برنامه ر یازامت

 امضای به مربوط صفحه و قرارداد خاتمه و شروع تاریخ ،قرارداد مبلغ ،قرارداد موضوع به مربوط )صفحات قرارداد اصلی صفحات تصویر : ارائه1تذکر

 نامه تاییدیه کارفرما مبنی بر نداشتن تأخیر غیرمجاز نیز و موقت تحویل مجلسصورت یا کار پایان هاصل گواهینام برابر قرارداد( تصویر طرفین

 .گیردنمی تعلق مربوطه ردیف به امتیازی هیچ اینصورت غیر در است؛ ن الزامی گرامناقصه سوی از الذکر فوق های جدولردیف

 ،کمتر مبلغ با تأخیر بدون قراردادهای برای و باشد می امتیاز 50 حداکثر گذشته سال 5 در مجاز غیر تأخیر بدون مشابه قرارداد هر امتیاز: 2تذکر

 باشد.می 100 جدول این کل امتیاز حداکثر یابد.می کاهش تناسب به آن امتیاز

 2حداقل  پیمانکار گذشته سال 5ق سواب در که گیردمی تعلق پیمانکار به وقتی پیمانکار پروژه کنترل و ریزیبرنامه توان امتیاز : حداکثر3تذکر

 .باشد داشته )تا تحویل موقت( وجود مجاز غیر تأخیر بدون معادل و مشابه پروژه
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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
 توضیحات امتیاز وزن / مدرك / گواهیعنوان سند 

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 سیستمهای شناسایی و کنترل خطرات / اصالح و بهبودارزیابی  6

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

 
 

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

های همچنین جهت کسب امتیاز هرکدام از ردیف کور از مرحله ارزیابی کیفی حذف و پیشنهاد آنها مردود اعالم خواهد شد.ارائه گواهینامه مذ

 فوق، ارائه مستندات آن الزامیست.

رفاه  ره تعاون، کار ودر صورت ارائه نامه کتبی از ادا ،باشدی که تاریخ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی آنها فاقد اعتبار میگرانمناقصه :1تبصره 

موظف به ارائه گواهینامه مزبور تا زمان  گرانمناقصهاجتماعی شهرستان یا استان مبنی بر تمدید گواهینامه، امکان حضور در مناقصه را دارند. این 

 انعقاد قرارداد می باشد.

شند، گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی مجری عملیات گر در قالب کنسرسیوم در مناقصه حضور داشته بادر شرایطی که چند مناقصه :2تبصره 

 موضوع مناقصه، مالک عمل خواهد بود.

در صورت دارا بودن مجوز موقت از مراجع قانونی ذیربط، این مجوز مورد قبول خواهد بود و برنده مناقصه موظف است گواهینامه تایید  :3تبصره 

 صالحیت خود را تا زمان عقد قرار داد ارائه نماید.
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  گرمناقصه یریتیتوان مد :9مار ه ش فرم
 

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

 
 یرهمد هیأتنفر از اعضاء  و دو یرعاملمد یریت،مربوط به کادر مد یازامت -2جدول 

 سابقه کار
 یلیتحص یازجدول امت

 کارشناسی ارشد / دکترا کارشناسی

 55 40 سال 5تا 

 65 45 سال 10تا  5از 

 70 50 سال 15تا  10از 

 80 60 سال بیشتر 15از 

 

 با کار مربوطه یلیارتباط مدرك تحص یبضر -3جدول 

 ضریب شرح ردیف

 1 ترشته تحصیلی مرتبط اس 1

 8/0 رشته تحصیلی تقریبا مرتبط است 2

 5/0 رشته تحصیلی غیرمرتبط است 3

 

 ضریب تداوم مدیریت -4جدول 

 ضریب شرح ردیف

 6/0 کمتر 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 بیشتر 5

 

 ضریب تداوم مدیریت×ضریب ارتباط رشته تحصیلی×امتیازتحصیالت= (ai) یتامتیازهر یك ازکادر مدیر

مدیره هیأتامتیاز کل کفایت اعضای  = 
∑ 𝑎𝑖3

1

3
 

 

  

 

 ردیف

 

 

 معیار عنوان

 

 

 A تخصیصی خام امتیاز

(0 ~ 100) 

 

 

 B معیار وزنی درصد

(%) 
 

 

 شده کسب امتیاز

100  /A X B 

 

 

 ذیل ولدرجدا نظر مورد اطالعات

 گردد درج

 1-8فرم شماره   40  های مدیریتینامه سیستمگواهی 1

 4و  3، 2 بر اساس جداول  60  اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل کفایت 2

 1شماره  جدول 7ردیف  در درج  (100 ~ 0) گرمدیریتی مناقصه توان امتیاز جمع
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 هاي سیستم مدیریتینامهگواهی– 1-9فرم شماره 

 

ف
دی

ر
 

 گواهینامه صدور مرجع مربوطه گواهینامه و مدیریتی نظام عنوان
 

 گواهینامه اعتبار تاریخ

 

 شده کسب امتیاز

(25-0) 

1     

2     

3     

4     

  9 شماره فرم 1ردیف در درج (0-100) های مدیریتینامه سیستمگواهی امتیاز جمع

 
 

 سیستمهای یکپارچه. استقرار مدیریت سیستم ،کیفیت مدیریت نظام گواهینامه شود، )مانندکه در فرم فوق ذکر می ییهانامهگواهی لیهک :1تذکر

 گردد. باید ارائه انفورماتیك و...( جامع

 باشد.می 40های سیستم مدیریتی نامهو حداکثر امتیاز گواهی امتیاز 10 قبول مورد معتبر گواهینامه هر :2 تذکر

 .گیردمی تعلق امتیاز 5 باشد گذشته آنها شروع از سال یك از کمتر که مدیریتی هاینظام های گواهینامه برای :3 تذکر

 .گیردمی تعلق امتیاز قبول مورد مشی خط یا و گواهینامه یك به فقط ،مدیریتی زمینه هر در :4 تذکر

 اند نباید در بخش کارکنان کلیدی مالک ارزیابی قرار گیرند.مدیره معرفی شده هیأتنفراتی که به عنوان افراد امتیاز آور  :5 تذکر

گر مدیره طبق پیشنهاد مناقصه هیأتنفر از اعضای  2دیرعامل، سوابق تحصیلی و کاری فقط مدیره و م هیأتاعضای  در ارزیابی معیار کفایت :6تذکر 

 گردد.و مدیر عامل بررسی می
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 گرمناقصه بودن و تجربه کار در منطقه بومی ارزیابی :10شماره  فرم

 (1از جدول شماره  8)مربوط به ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان ردیف

 ضریب

 وزنی

Aدرصد(( 

 رمعیاره امتیاز

B (0-100) 

 کسب شده امتیاز

A*B/100 
 توضیحات

    50 خوزستان استان در شرکت ثبت 1

    25 خوزستان استان در دائم دفترکار بودن دایر 2

3 

 در قبلی مرتبط قراردادهای داشتن

 استان خوزستان 
20~0 

25    

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

  (1از جدول شماره  8)درج در رديف                                                               (0-100) کل امتیاز جمع

 .گردد ارائه بایستی فوق هایردیف از یك هر مستندات لیست امتیاز احراز جهت :1 تذکر
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 کیفی ارزیابی مدارك و اسناد چک لیست

 .گردد تکمیل گزارمناقصه توسط 8 الی 4 هايستون گر ومناقصه توسط لیست چک 3 و2 و1 هايونست است ضروري :مهم توضیح

چك لیست  

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

 وضعیت کنترل اسناد وضعیت کنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابی
 عنوان سند / مدرک / گواهی

ید
رد

 گ
ائه

ار
ید 

رد
نگ

ه 
رائ

ا
 

د 
دا

تع
ت

حا
صف

 

ت
اس

ل 
می

تک
 

ت
اس

ص 
ناق

ت 
حا

صف
د 

دا
تع

 

ئه
ارا

م 
عد

 

 توضیحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیــــــــف -

صه
ناق

ی م
یف

 ک
ی

یاب
رز

ی ا
وم

عم
ک 

دار
و م

د 
سنا

ا
ان

گر
 

1 
گر جهت نامه درخواست شرکت متقاضی / مناقصه

 شرکت در مناقصه
        

         شرکت اساسنامه 2

         تشرک 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 
عاون، وزارت ت صالحیت ایمنی از نامهتصویر گواهی

 کار و رفاه اجتماعی 
        

8 
 بندیرتبه و صالحیت تشخیص تصویرگواهی

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه
        

         یریتیمد یها یستمس هاینامهیگواه 9

         فرم خوداظهاری ظرفیت آزادکاری 10

         شرکت ملی شناسه تصویر 11

12 
 سهامدارانو  یرهمد تأمشخصات هی یستل

 گرمناقصه
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 چك لیست 

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

 وضعیت کنترل اسناد وضعیت کنترل اسناد

 نام فرم

 ارزیابی
 عنوان سند / مدرک / 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

ص 
ناق

ت 
حا

صف
د 

دا
تع

 

م 
عد

ئه
ارا

 

 توضیحات

 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیــــــــف

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

 (یك شماره پیوست نمونه )مطابق .قبلی کارفرمایان

 مشخص حجم و کار شرح ،مبلغ با موضوعاتی جهت(

 )حاضر مناقصه موضوع

        

4 

 عدم صورت در) مشابه غیر و مشابه مانپی نسخ تصویر

 ) مشابه کار 4 وجود

 ) مناقصه آگهی از قبل سال 5 اعتبار با (

        

5 
 هایپیمان کارفرمایان آدرس و فکس ،تلفن شماره

 الذکرفوق
        

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 اظهارنامه

 ثابت هایدارایی ارزش تعیین جهت قانونی دفاتر
        

9 

 و مالی موسسات یا بانك 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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 چك لیست  

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

 وضعیت کنترل اسناد وضعیت کنترل اسناد

 فرمنام 

 ارزیابی
 عنوان سند / مدرک / گواهی

ید
رد

 گ
ائه

ار
ید 

رد
نگ

ه 
رائ

ا
 

د 
دا

تع

ت
حا

صف
ت 

اس
ل 

می
تک

 

ت
اس

ص 
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 هامسئولیت و تتشکیال 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 

         HSEمدارک مرتبط با سیستم مدیریت  14

         HSEچارت سازمانی  15

         HSEوی انسانی نیر 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
         ی پیشینهامدارک مرتبط با خرید کاال در پروژه 21

در  یدانش فن

مطالعه و  ینهزم

 یطراح

         گر در زمینه طراحیمدارک تجربه مناقصه 22

          رگحسن سابقه مناقصهمستندات  23

         مستندات خالقیت و ابتکار 24

 یریتیتوان مد
         مدیره هیأتمستندات سوابق کار و تحصیلی  25

         های مدیریتیهای استقرار سیستمنامه گواهی 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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فرم گواهی صدور حسن انجام کار -پیوست یک 

 

 ........................................................از شرکت:

 

 به: شرکت صنعت فوالد شادگان

 

 با سالم

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

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

............................... ريال، به ........................................................... به عدد.لغايت................... با مبلغ کل

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

 ارزيابی گرديده است.         □  عالی    □ خوب   □  متوسط   □  در حد ضعیف  شرکت از نظر کیفیت کار 

 ارزيابی گرديده است.         □  عالی   □ خوب    □  متوسط   □  در حد ضعیف  شرکت از نظر کفايت کارکنان کلیدي 

 ارزيابی گرديده است.         □  عالی   □ خوب  □  متوسط  □  در حد ضعیف  شرکت از نظر رعايت زمانبندي پروژه 

 در حد    □  متوسط    □  خوب   □رکت از کارکرد شرکت پیش گفته در قرارداد فوق الذکر عالی در مجموع ارزيابی اين ش

 می باشد.   □ضعیف 

 

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

 مربوط به قرارداد فوق به اين شرکت ارائه گرديده است.

 

 

 

 مهر و امضاء دستگاه نظارت                                              مهر و امضاء امور پیمانها

 :تاریخ                                                                      :تاریخ

 

 

 

تهیه شود. جهت هر قرارداد فرم مجزا ،توجه نمایید که در صورت داشتن قراردادهاي متعدد گرمناقصهمتقاضی /  شرکتهاي
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 یاعتبار بانک دیتای هیماعال -دو  وستیپ

 ......................... :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 بانك........................... ارهشم

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

     

     

     
 

 یاعتبار بانک دییك سال قبل از تاریخ صدور نامه تای یدوره زمان یشرکت................................ برا یهاسابعات گردش حطالا- 1

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

ریال  .................................................................................... (به حروف)..................................... ریال  (به عدد)ف تا سق یاعتبار مال یالذکر داراشرکت فوق- 3

 باشد. یم دیم شده مورد تائاعال سقف مذکور تا ینزد این بانك بوده و اعتبار مال

 ...............................................: ...یاعتبار یمجاز بانك / موسسه مال ی................ مهر و امضا..................گر: .........جاز مناقصهصاحبان امضاء م یمهر و امضا 
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 :شود می گواهی و تائید بدينوسیله

  فرم مدارک نیا مهیضم ازین مورد مدارک هیداده شده است و کل حیصح فرم پاسخ نیسواالت و مطالب مورد درخواست مشروح در ا هیبه کل الف:

 .هستند یو واقع حیصح

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

 باشد. ینم 1337ماه  ید 22مصوب  یمداخله کارمندان در معامالت دولت

 باشند.ینم سهامدار شرکت نیاند در اافتهی تیمحکوم یقانون اساس 4از انحاء در ارتباط با اصل  یکه بنحو یاز اشخاص كی چیه :ج

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

 ذکر شده است. ند،ینمایم تیفعال زین (ذکر نام موسسه با)  گریموسسات د ایمشاور  یو مهندس یمانکاریپ یهاتدر شرکده و شاغل نبو

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

 شده است.مدارک مربوطه ارائه 

برسد عالوه بر قبول مجازات  اثباتبه پرسشنامه  نیمندرجات ا زیو ن فوق (هد،  ج، ب، الف،) یمندرج در بندها داتیاز تائ كیچنانچه خالف هر و:

بر   یار مبنگزمناقصه یدستگاه اجرائ میبه تصم ینوع اعتراض چیه ،یبه مراجع دولت یواقع ریمترتب بر ارائه مدارک و اطالعات غ یقانون یها

 از هر نوع ارجاع کار نخواهم داشت. تیمحروم ایتعهدات قرارداد منعقده و  یحسن اجرا نامهضمانت ایضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 :ازیمدارك مورد ن ريسا

 (سهامداران)و شرکاء  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.

 .شرکت رعاملیو مد رهیمد أتیه (سهامداران) سوابق نشان دهنده تجربه شرکاء و یلیتحص مدارک ،یکارت مل صفحه اول شناسنامه، ریتصو .2

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

  كیشده مربوط به هر  دیتائ تیوضع صورت نیآخر ریو در دست اجرا و تصو افتهیخاتمه  یدر مورد کارها (ن ضمائمبدو) مانیدفترچه پ ریتصو  .4

 در دست اجراء. یهامانیاز پ

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

 .گردد

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

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

کد   افتیمراجعه و نسبت به در یاقتصاد و امور یبه اداره دارائ یستیباشد، با یکه شرکت فاقد کد اقتصاد یدر صورت ،یکارت کد اقتصاد ریتصو .8

 .دیمذکور اقدام نما

 ارزش افزوده یگواه .9

 .ارائه گردد مربوطه الزم در قسمت حاتیتوض ،باشدینم ریامکانپذ قیاطالعات خواسته شد بطور دق هیکه ته یدر موارد :1 حیتوض

 .ندینما بارگذاری نوشته و گریصفحات د یخود را بر رو حاتیتوانند توضی، مارائه پاسخ یدر صورت کمبود جا برا :2 حیتوض
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 اظهارنامه تائید صحت مستندات ارائه شدهفرم 

 

 

 نتوسعه شرکت فوالد شادگا نیزمهکتار  25 یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د :/خدماتمربوط به پروژه

 

...... با آگاهی  .................................................................................................... مدیر عامل/ نماینده مجاز شرکت.............................................اینجانب..................

یم اطالعات ارائه شده در این اظهار نامه و مدارک  نماتایید می ،کامل از مطالب مندرج در اسناد حاضر ارزیابی کیفی و قوانین و ضوابط مربوطه

 باشد.منضم به آن صحیح است و مسئولیت مطالب ارائه شده بر عهده اینجانب می

گزار به هر نحو مقتضی محفوظ است و  پروژه خالف موارد اعالم شده به اثبات بر سد، اعاده حق برای مناقصه فرآیندهمچنین چنانچه هرگاه در 

 باشم.های وارده به کارفرما مینمایم و مکلف به جبران خسارتاز خود سلب می خصوص ن تعهدنامه، حق هرگونه اعتراض را در اینبا امضای ای

 

 

تاریخ:                               آور شرکت: مهر و امضای مجاز و تعهد                                       نام و نام خانوادگی:
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  : /خدماتمربوط به پروژه گرمناقصهدر خصوص نتیجه ارزيابی  ارزيابی کیفینظر کمیته  اظهار

نتوسعه شرکت فوالد شادگا نیزم هکتار 25 یو محوطه ساز یرامونیپ واریاحداث د اتیعمل

 تاريخ بررسی:

 □ناقص است               □کامل است           گرمناقصهمدارك و مستندات 

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 

 

 حداقل امتیاز جهت تشخیص صالحیت:   :گرمناقصهامتیاز کل 

 

   □رد                     □قبول                نتیجه

 نام و نام خانوادگی و امضا بررسی کنندگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


