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 مناقصه   در  شركت   شرایط  دعوتنامه و 

کارخانه نورد از  احداث کامل سامانه پایش لحظه ای و بر خط گازهای خروجی   شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد،

از طریق را،    (EPC)بصورت    رجانیمجتمع جهان فوالد سکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  دودکش غبارگیر  بردسیر و  

شود با در نظر گرفتن موارد زیر در  لذا بدینوسیله از آن شرکت دعوت میپیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   برگزاری مناقصه به

 . نمایدمناقصه شرکت 

 ( موضوع مناقصه1

رخانه ذوب و ریخته احداث کامل سامانه پایش لحظه ای و بر خط گازهای خروجی کارخانه نورد بردسیر و کا" ست از  ا  عبارت

 . مدارک پیوستو   شرایط مطابق با "(EPC)بصورت  رجانیمجتمع جهان فوالد سگری شماره یک 

 مناقصه  ( سپرده شركت در2

ریال( می باشد که باید بصورت یکی از موارد ذیل در پاکت  چهار میلیارد  ریال )  4000000000  سپرده شرکت در مناقصه مبلغ

 »الف« قرار گیرد: 

 و معتبر بدون قید و شرط  ضمانتنامه بانکی •

 بلوکه کردن مبلغ فوق از محل مطالبات یا تضامین •

 تبصره: سپرده شرکت در مناقصه صرفاً باید به نام شرکت کننده در مناقصه تهیه و ارائه گردد. 

روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد بوده و این    90بانکی مذکور باید    مدت اعتبار ضمانتنامه  ، ی ضمانتنامه بانک  هیدر صورت ارا:  هتبصر

روز قابل تمدید باشد. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به امضاء قرارداد و سپردن ضمانتنامه انجام تعهدات نباشد،    90مدت تا  

  باشد، مناقصه که واجد شرایط نیز می  بعدی  هایارد که با رتبهرا د  اریاخت  نیو کارفرما ا  ده یشرکت در مناقصه او ضبط گرد  نیتضم

 د نمای  منعقد قرارداد

 موضوع مناقصه  انجام( محل 3

 50 ومترلیک  -  رجانس ی  ش هرس تان  -واقع در آدرس: اس تان کرمان   رجانیمجتمع جهان فوالد س   گریختهیکارخانه ذوب و ر

 گل گهر  یو صنعت  یجنب شرکت معدن  -سمت چپ جاده  - رازیجاده ش

 هزار 500  نورد  کارخانه –  کرمان  جاده ابتدای –بردس یر  :   واقع در آدرس  رجانیمجتمع جهان فوالد س و کارخانه نورد بردس یر 

 ربردسی  تنی
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 ها( محل تسلیم پیشنهاد4

 84335000و    88536300، تلفن : 32خیابان بخارست )احمد قصیر(، كوچه ششم، شماره 

 پیشنهادها( زمان تحویل  5

 یک ماه از تاریخ چاپ آگهی 

 پیشنهادها( تاریخ بازگشایی مرحله اول 6

 شد. تبصره: تاریخ بازگشایی پاکات قیمت متعاقباً به شرکت کنندگان واجد شرایط اعالم خواهد

 ( دستگاه مناقصه گزار7

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 اسناد مناقصه (  8

 باشد:اسناد مناقصه به شرح زیر می

 دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه •

 برگ پیشنهاد قیمت و ریز قیمت •

 قرارداد نمونه •

 اطالعات فنی، جداول و نقشه ها  شرح خدمات،   •

 و ارسال اسناد مناقصه  لینحوه تکم(  9

ب و ج   الف، پاکت جداگانه   3 یپاکت سربسته الک و مهر شده که حاو کیخود را در  شنهادی پ  د یداوطلب شرکت در مناقصه با

 . دینما  میبه دستگاه مناقصه گزار تسل دیو در موعد مقرر با أخذ رس میتنظ موارد زیر بیبه ترت باشدیم

 مدارکی که باید در پاکت »الف« قرار داده شود:  9-1

 تهیه و ارائه گردد. 2ماده  تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در  •

 مدارکی که باید در پاکت »ب« قرار داده شود:  2-9

 گرانهای تکمیل شده ارزیابی صالحیت مناقصهفرم •
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، (Data Sheets)، برگه اطالعات فنی  (Technical Spec)مدارک مربوط به پیشنهاد فنی از جمله مشخصات فنی   •

 . . .و  خصات به همراه مش ساله  2، لیست قطعات یدکی  کاتالوگ

 (Vendor Listلیست تامین کنندگان ) •

 ماه 12بندی اجرای پروژه با در نظر گرفتن حداکثر برنامه زمان •

کلیه اس ناد و مدارکی که از طر  دس تگاه مناقص ه گزار در اختیار ش رکت کنندگان در مناقص ه قرار داده ش ده و باید   •

 گر باشد.مناقصهممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور  

تبصرره: پ  از دریاتت اسرناد توسرط مناقصره گر و قبل از تهیه و ارسرال پاكاس، شلسره شرفاب سرازو با مشراور 

 شهت رتع ابهاماس احتمالی موشود در اسناد و همچنین مباحث تنی و نحوه انجام پروژه، الزامی می باشد.

ارائه یک نس خه کپی مص دق اس اس نامه ش رکت و آخرین تتییرات ش رکت در روزنامه رس می کش ور و گواهی اداره  بت  •

)جهت اش خا  حقوقی( و برای  و نمونه امض ای ص احبان امض ای مجاز ش رکتها مبنی بر اعتبار اس اس نامه ابراز ش ده 

نه کس ب یا پروانه بهره برداری و نیز تیییدیه از  موس س ات و بنگاههای اقتص ادی و کارگاههای تولیدی معتبر ارائه پروا

 واحد صنفی مربوطه.

در ص ورتیکه موض وع مندرج در اس اس نامه و یا پروانه ارائه ش ده از طر  مناقص ه گران منطبق با موض وع مناقص ه نباش د،   تبص ره:

 پیشنهاد مربوطه مردود قلمداد شده و پاکت قیمت آن مسترد خواهد شد.  

 ند از سوابق تجاری، توانایی مالی و قراردادهای مشابه قبلی.ارائه فهرستی مست •

 

رسند و پاكاس  ی به تأیید میی در بخش تأیید تنی در مرحله اول مناقصه تقط شركت ها

 مالی آنها باز میشود كه بازدید سایتی انجام داده باشند. 

 

 « قرار داده شود:جمدارکی که باید در پاکت »  3-9

که به مهر و امض  اء مجاز و تعهدآور   )آنالیز قیمت( پیش  نهاد قیمت به انض  مام جدول ریز قیمت« برگ  جدر پاکت » •

 گر رسیده شده، قرار داده شود.مناقصه

گر  ( که به مهر و امض اء مجاز و تعهدآور مناقص هOptionبص ورت  س اله همراه با قیمت واحد ) 2لیس ت قطعات یدکی   •

 .رسیده شده

  ده یجدا ش وند. س پال الک و مهر گرد  گریکدیبه ص ورت روش ن و واض ش مش خا و از   نیبا درج عناوهر س ه پاکت الف و ب و ج،  

 خیو تار  مناقص ه  موض وعمناقص ه گر و ش ماره و   یآنها نام و نش ان یگذارده ش وند و رو یگریجمعا در لفا  و پاکت مهر ش ده د
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مجاز مناقص ه گر و بر  یتوس ط ص احبان امض ا  یس تی( بایفن  ،ی)مال  هاش نهادیص فحات پ  هیبه وض وح نوش ته ش ود. کل  ش نهادیارائه پ 

 مهر و امضا شوند. یدر روزنامه رسم راتییتت نیآخر  یآگه  ایاساس اساسنامه و  

ای م ی  ل   آدرس  ب  ه  ف ن ی(  )ام ت ی  از  ت خص   ص   ی  و  ف ن ی  ب ررس   ی  ج ه  ت  ب  ای  د  ب  پ  اک  ت  م ح ت وی  ات  ت بص   ره: 

s.esmaieli@canymes.com ج بازگش ایی نخواهد  ارس ال گردند، در ص ورت عدم توجه به این تبص ره پاکت قیمت

 شد.

 ( نحوه بازگشایی پاكاس10

از دیگری به وس  یله پاکتهای محتوی پیش  نهادات در س  اعت و تاریخی که در اس  ناد مناقص  ه ذکر گردیده به ترتیب یکی پال  

 کمیسیون مناقصه باز خواهند شد.

و ش رایط دیگر این دس تورالعمل   1-9  ابتدا پاکت الف باز خواهد ش د. هرگاه محتوی این پاکت به ترتیب تعیین ش ده در بند -الف

گر یناً به مناقص هگر، اقدامی بعمل نخواهد آمد و ع کامل نباش د، پیش نهاد مردود تلقی و نس بت به گش ایش س ایر پاکات مناقص ه

 مسترد خواهد شد.

هرگاه محتوی پاکت الف ص حیش باش د، پاکت »ب« باز گردیده و محتوی آن جهت بررس ی به کمیته فنی بازرگانی تس لیم   -ب

که پاکت ب کامل و منطبق با ش رایط مندرج در بند   خواهد ش د. هیگگونه قیمتی در پاکت ب نباید گذارده ش ود و در ص ورتی

چنانگه پاکت ب کامل و منطبق با ش رایط مندرج در اس ناد باش د، پال از احراز    نباش د پیش نهاد مربوطه رد خواهد ش د.  2-9

مش خص ات فنی و با  پیش نهاد فنی و انطباق آن   و در ص ورت قبول  گرددمیپیش نهاد فنی اقدام   بررس یص الحیت، نس بت به 

اهد نمود که پال از رس یدگی کمیته فنی بازرگانی نس بت به گش ایش  ، کمیس یون مناقص ه وقت دیگری را تعیین خواس تانداردها

 اقدام گردد.گران تایید شده،  مناقصه  پاکتهای قیمت

، ابتدا نتیجه بررسی کمیته فنی بازرگانی اعالم خواهد شد و پاکات قیمت پیشنهاداتی که مورد جدر جلسه افتتاح پاکتهای    – ج

 جگر مس  ترد خواهد ش  د و س  پال نس  بت به گش  ایش پاکتهای  زش  دن به مناقص  هقبول کمیته مذکور واقع نش  ده قبل از با

 گرانی که پیشنهاد آنان مورد قبول کمیته فنی واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.مناقصه

  گزار، لیکن در ص ورت ص الحدید مناقص ه  ،پاکات ندارد  یگران در جلس ه بازگش ائبه دعوت از مناقص ه یگزار الزاممناقص ه :  توشه

و پیش نهاد فنی ایش ان پذیرفته ش ده  گرانی که حداقل امتیاز فنی مندرج در اس ناد را کس ب نموده ص رفاً نماینده مجاز مناقص ه

 تواند حضور یابد.، میباشد

 گران، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه( بررسی صالحیت مناقصه11

با دقت تکمیل و جهت  را گران مناقص ه تیص الح  یابیارزهای  گران میبایس ت کلیه فرمس ی ص الحیت مناقص هجهت برر  -1-11

 احراز صالحیت، در پاکت ب قرار داده شود.

mailto:s.esmaieli@canymes.com
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 داده خواهد شد. گرانمناقصهها، امتیاز مربوطه طبق جداول احراز صالحیت پال از بررسی فرم

گر و تجربه او در انجام کارهای مش ابه، نیروی انس انی، اعتبار تایید ص الحیت مناقص هدر تعیین برنده مناقص ه، در ص ورت    -2-11

پیش نهاد فنی داده خواهد  گر،  پیش نهاد فنی ارائه ش ده بررس ی و امتیاز فنی مربوطمالی برابر مدارک ارائه ش ده توس ط مناقص ه

 شد.

 ( استرداد سپرده شركت در مناقصه12

 م و سوم مناقصه، سپرده تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد خواهد شد.پال از تعیین برندگان اول، دو

 ( تغییر، اصالح اسناد و اطالعاس تکمیلی 13

رقم های پیش  نهاد مالی باید بدون هیگگونه ش  رطی و با عدد و حرو  و به ریال نوش  ته ش  ود. پیش  نهادی که قیمت   -1-13

 دارای خط خوردگی بوده یا با مداد نوشته شده باشد مردود قلمداد خواهد شد.نوشته شده با حرو  نداشته باشد یا  

 گران، از پذیرش بیش از یک نفر نماینده خودداری خواهد شد.  در صورت نیاز به حضور نماینده مناقصه  -2-13

سلیم پیشنهادها برای خود مناقصه گزار حق تتییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت ت  -3-13

دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به ش  رکت کنندگان ابالخ خواهد نمود. درص  ورتیکه پیش  نهادی قبل از  محفوظ می

گر حق دارد تقاض ای اس ترداد آن را نموده و در وقت قانونی با انجام ابالخ مراتب مذکور، تس لیم مناقص ه گزار ش ده باش د، مناقص ه

، تحویل نماید. درص ورتیکه تجدید نظر و اص الحات، مس تلزم تتییر مقادیر کار یا قیمتها باش د، دس تگاه مناقص ه گزار  اص الحات

گران به تعویق اندازد به نحویکه آنها فرص  ت کافی برای  میتواند آخرین مهلت دریافت پیش  نهادها را با اعالم کتبی به مناقص  ه

 ته باشند.اصالح و تجدید نظر در پیشنهادها را داش

هر یک از ش رکت کنندگان در مناقص ه چنانگه نس بت به مفهوم اس ناد و مدارک مناقص ه ابهامی داش ته باش ند بایس تی   -4-13

حداکثر تا س ه روز پال از دریافت اس ناد و مدارک، مراتب را بص ورت کتبی به دس تگاه مناقص ه گزار اطالع داده و تقاض ای توض یش  

 مراحل مناقصه نمی تواند ادعای ابهام یا جهل نماید.  نماید. بنابراین پال از اتمام

 هرگونه توض   یش یا تجدیدنظر یا حذ  و اض   افه نمودن اس   ناد و مدارک مناقص   ه و نحوه تتییر و تس   لیم آنها، کتباً   -5-13

ن منظور خواهد از س وی مناقص ه گزار به تمام ش رکت کنندگان اعالم و این اس ناد و تتییرات جزء اس ناد و مدارک مناقص ه و پیما

 شد.  

مبلغ  %10برنده مناقص   ه باید حداکثر تا هفت روز پال از ابالخ کتبی مناقص   ه گزار با تض   مین انجام تعهدات معادل    -6-13

، به انعقاد قرارداد مبادرت نموده و در غیر اینص ورت تض مین ش رکت در مناقص ه او بدون هی  براس اس پیش نهاد مالی خودقرارداد 

ه نفع مناقص ه گزار ض بط خواهد ش د و حق هیگگونه اعتراض ی ندارد. در ص ورتیکه برنده مناقص ه در مهلت تش ریفات قض ایی ب

پیش بینی ش ده حاض ر به انعقاد قرارداد نش ود نفر دوم بعنوان برنده اعالم خواهد ش د. چنانگه برنده دوم نیز با توجه به موارد یاد  
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مناقص ه وی هم به نفع دس تگاه مناقص ه گزار ض بط خواهد ش د و حق ش ده حاض ر به انعقاد پیمان نش ود، تض مین ش رکت در 

 هیگگونه اعتراضی ندارد و نفر سوم بعنوان برنده اعالم خواهد شد.

گر تییید می نماید کلیه اسناد و مدارک که با انجام کار موضوع مناقصه ارتباط دارد و جزء الینفک اسناد مناقصه مناقصه -7-13

 ه و از مفاد آنها اطالع حاصل نموده است.میباشد را مطالعه نمود

گر را از مس وولیت، دقت و مطالعه اطالعات مذکور و هرگونه اطالعات دیگری که در اس ناد مناقص ه تهیه ش ده، مناقص ه  -8-13

 گر باید از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع مناقصه اطمینان حاصل کند.مبری نمیسازد. مناقصه

گر از جهت اقتص ادی یا به هر علت دیگر برمش خص ات و ش رایط خواس ته ش ده دراس ناد ونه تتییری که به نظر مناقص ههرگ  -9-13

مناقص ه ترجیش داش ته باش د باید بطور جداگانه یا پیوس تی به برگ پیش نهاد اص لی اض افه گردد و هرگاه تتییر مذکور موجب  

 بطور جداگانه در پاکت »ج« گذاشته شود. افزایش یا کاهش در پیشنهاد مالی باشد توضیش مربوطه

ش رکت کننده در مناقص ه بایس تی تمامی برگهای اس ناد و مدارک را که در پاکات قرار میدهد مهر و امض اء نماید و این   -10-13

عمل به معنی ص حت و درس تی مدارک ارس ال ش ده میباش د. بدیهی اس ت در ص ورت عدم تص دیق اس ناد داخل پاکات با مهر و 

گر و تص دیق خال  واقع اس ناد، مناقصه گزار مخیر است تصمیمی مناسب در این خصو  اتخاذ نماید و در ی مجاز مناقص هامض ا

  گر مسموع نخواهد بود.اینصورت هیگگونه اعتراضی از طر  مناقصه

تحویلی مورد بررس ی دقیق قرار  گر فقط مجاز به ارائه یک پاکت پیش نهاد می باش د. بدین منظور مدارک هر مناقص ه  -11-13

خواهد گرفت و چنانگه مناقص ه گزار به هر نحو مطلع شود هر یک از خریداران اسناد مناقصه در سایر شرکتهایی که در مناقصه 

شرکت می کنند عضویت دارند یا به هر شکل ممکن ارتباط دارند، مناقصه گزار مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد فرد یا  

 ای مزبور می باشد.شرکته

مناقص ه گزار در مورد پیش نهادهای که به وس یله پس ت ارس ال ش وند و دیرتر از موعد مقرر دریافت گردند یا وص ول   -12-13

 نشوند، مسوولیتی نخواهد داشت.

  گر یو د  انریا  یاسالم  یو مقررات جمهور نیخود را با توجه به قوان  شنهادیپ   دیمناقصه با نیدعوت ش ده در ا یش رکتها  -13-13

 و کلیه کسور قانونی بر عهده برنده مناقصه میباشد.  دینما میو تسل هیمربوطه ته یمجوزها

گر در موعد مقرر پاکات و اس ناد را تکمیل نموده و چنانگه از میان دریافت کنندگان اس ناد مناقص ه تنها یک مناقص ه  -14-13

قوانین و مقررات خود پیشنهاد خود را ارائه نماید، مناقصه گزار میتواند نسبت به بازگشایی پاکت مزبور اقدام نموده و با توجه به 

 اتخاذ تصمیم نماید.

پیش نهاد دهنده باید قبل از تس لیم پیش نهاد مناقص ه، اس ناد مناقص ه را به دقت بررس ی کرده و ض من کس ب اطالع کافی    -15-13

و کامل از متن مدارک مناقص ه، تمام اطالعات الزم در خص و  ش رایط حمل و نقل، وض ع راههای دس ترس ی، محل و موقعیت 

کار، ش  رایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری را، به دس  ت آورد.   کارگاه و حوالی آن و امکانات و تس  هیالت محل اجرای
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تواند اس   تناد به ناآگاهی یا اش   تباه خود نماید و هی  گونه ادعایی از طر  پیش   نهاد دهنده، پال از تس   لیم پیش   نهاد، نمی

ایی و یا عدم آگاهی نس بت پیش نهاددهندگان پال از تس لیم نرپ پیش نهادی برای بخش یا بخش هائی از کار که به علت عدم آش ن

 . مطرح گردد قابل قبول نخواهد بود..  .  به محل و موقعیت جترافیایی و امکانات و

گردد که مناقص ه گران قبل از محاس به و ارائه قیمت پیش نهادی خود به ادارات کار و س ازمان تامین اجتماعی تاکید می  -16-13

های ذیربط محل اجرای قرارداد مراجعه و با اطالع و آگاهی کامل  و س ایر س ازمانو همگنین امور اقتص ادی و دارایی و ش هرداری  

از میزان حداقل دس  تمزد کارگران و مبالتی که طبق قوانین جاری کش  ور جمهوری اس  المی ایران بایس  تی به ادارات مذبور 

پیش نهادی هی  گونه اعتراض ی مبنی  پرداخت نمایند، قیمت پیش نهادی خود را محاس به و ارائه دهند. چون پال از تس لیم قیمت

ها، عوارض و کس ور قانونی  بر عدم آگاهی از این قوانین پذیرفته نخواهد ش د. بنابراین قیمت پیش نهادی با محاس به کلیه مالیات

ارائ ه خواهن د گردی د و من اقص   ه گ ذار حق دارد م الی ات، عوارض، بیم ه، س   ایر کس   ور دولتی متعلق ه را از مط الب ات )ص   ورت  

 های مربوطه( فروشنده کسر و حسب مورد به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.توضعی

که پال از کنترل محاس بات برنده مناقص ه، مش خا ش ود که آن ش رکت در انجام محاس بات اش تباه نموده  یدر ص ورت  -17-13

که پال از کنترل محاس بات   یاس اس در ص ورت نیمالک عمل قرار خواهد گرفت. بر ا یو  ش نهادیاس ت، اعداد کمتر مندرج در پ 

 یمتهایاس ت ق  ش تریب یش نهادیواحد ارائه ش ده از عدد پ  یمتهایدر ق  ریبرنده مناقص ه مش خا ش ود که جمع حاص لض رب مقاد

واحد آن    یبا حاص لض رب مقدار در بها  تمیهر آ  ی. ض منا اگر بهاابدییمتناس باً کاهش م یش نهادیبه عدد پ  دنیواحد جهت رس 

 داشته باشد، مالک محاسبه عدد کمتر خواهد بود.  رتیمتا تمیآ

  ، یعوارض گمرک  ات،یمال  یهانهیمش روحه، از جمله هز  یکامل کارها  یهامتیمناقص ه گر، ش امل ق یش نهادیپ  متیق  -18-13

ام ش امل تم  هامتیق نیا ن،ی. هم چنش ده اس ت  دهید ش نهادیپ  نیمش ابه اس ت که در ا  یهانهیهز ریو س ا  یعوارض قانون ریس ا

و   هاتیها، مس  وولآنها واقع ش  ود و با در نظر گرفتن مخاطره یبرا  رهاکا  یاجرا انیاس  ت که ممکن اس  ت در جر  ییهانهیهز

 .ردیگیآنها صورت م یشده و شرکت در مناقصه، بر مبنا انیب یبه طور ضمن  ایاست که در اسناد مناقصه    ییهاتعهد

گر موظف اس ت این اش کاالتی از نظر محاس بات و غیره وجود داش ته باش د، مناقص هدر ص ورتیکه در اس ناد مناقص ه    -19-13

اش کاالت را منعکال و پیش نهاد اص الحی خود را ارائه نماید. به هر حال عدم اظهار نظر به منزله بال اش کال بودن اس ناد مناقص ه 

 تلقی خواهد شد.

 ( بازدید از محل14

 و  هبه عمل آورد  دیبازد اجرای موض  وع مناقص  هاز محل   بایس  تمی ،انی خودجهت تکمیل اطالعات مید گرمناقص  ه  -1-14

اجرای موض وع  محل  به گر اجازه ورود را مناقص ه  ندگانی، به نماپیش بینی ش ده در مورپ ....................... برنامه  طبق  گزارمناقص ه

گر، هی  گونه در ص ورت عدم بازدید مناقص ه  دهد.یو امکان خود م  اریدر حد اخت  ه رامربوط س اتیس اختمانها و تاس   ،مناقص ه

 .ادعایی مبنی بر عدم آگاهی پذیرفته نخواهد شد
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اجرای  محل   دیبازداز   یهر گونه عواقب و مخارج ناش    در خص  و  یتیگونه مس  وول  یه  ،یکارکنان و و گزارمناقص  ه  -2-14

به عنوان    دیموض وع مناقص ه اس ت و نبا  طیگر از ش راتر ش دن مناقص هآگاه  یراس تادر   دیبازد نیا موض وع مناقص ه نداش ته و

 شود. یاسناد مناقصه، تلق قیدق یبررس یبرا  ینیگزیجا

  بص ورت  آن که  ، مگرنمایدنمی  جادیگزار امناقص ه یبرا یمش اور، تعهد  ایگزار مناقص ه یش ده از س و هیارا  یاطالعات ش فاه  -3-14

 مناقصه افزوده شود. ادبه اسن  کتبی

 ( اختیار قبول یا رد پیشنهادها  15

ن وس  یله حق اعتراض در دیب  گرمناقص  هو   بودهدر رد یا قبول کلیه پیش  نهادات مختار  مجتمع جهان فوالد س  یرجانش  رکت 

 سلب می نماید.را از خود خصو  رد پیشنهاد ارائه شده 

 ( اعتبار پیشنهادها16

 برای مدت سه ماه پال از تاریخ بازگشائی پاکات ج معتبر باشد.پیشنهادها باید از هر حیث 

 ( اعالم عدم تمایل شركت در مناقصه17

بایس ت مراتب را بص ورت کتبی و حداکثر در ص ورتیکه دریافت کننده دعوتنامه قص د عدم ش رکت در مناقص ه را داش ته باش د، می

د و چنانگه پال از دریافت اس ناد مناقص ه مایل به ش رکت در مناقص ه نباش د،  تا آخر وقت اداری روز .....  مورپ ........... اعالم نمای

 ساعت قبل از بازگشایی پاکات بصورت کتبی اعالم نماید. 48الزم است حداکثر تا  

 ( پاسخگویی به سؤاالس مناقصه گران18

مال )مش اور ش رکت مجتمع    ش رکت مهندس کانی آقای س ینا اس ماعیلی ازتوانند در مورد س ااالت فنی با  گان میش ددعوت

تماس حاص  ل  09117863401و با ش  ماره   2تهران، بلوار آفریقا، کوچه ژوبین، پالک  جهان فوالد س  یرجان( واقع در آدرس  

 نمایند.

 گران اعالم گردیده و به عنوان بخشی از اسناد مناقصه تلقی خواهد شد.پاسخ کلیه سواالت بصورت مکتوب به کلیه مناقصه
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 گران  هاو ارزیابی صالحیت مناقصه( ترم19

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر 

 ضریب وزنی معیارهاو ارزیابی

ف
ردی

 

 معیارهای ارزیابی 

1 2 3 

 درصد وزنی 

)%( 

 امتیاز

 امتیاز( 100)از 

 حاصلضرب ضریب 

 امتیاز  ×وزنی

   30 سابقه اجرای کار در رشته و زمینه کار  1

   20 ماشین آالت آماده و در مالکیت پیمانکار داشتن تجهیزات و  2

   20 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 3

   15 قدرت مالی و پشتیبانی  4

   15 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای  5

   100 جمع 

 كمتر باشد .  70( نباید از  3توضیح : مجموع كل امتیازاس )ستون  
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 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر 

 سابقه اشراو كار در زمینه مرتبط با  )شدول شماره یک(

 100حداكثر امتیاز = 

 30ضریب وزنی تعیین شده =  

 عنوان پروژه  ردیف 
کارفرما یا  

 خریدار 

بردار یا  بهره 

 کنندهاستفاده 

مدت اولیه  

 پیمان 

مدت زمان  

 انجام کار 

تحویل تاریخ  

 قطعی

  کار  یینها  وزن

 شده   انجام

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

       

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز كسب شده   

 كار مرتبط محسوب می شود .   5امتیاز كل براو حداكثر   

صورس كپی مدارک مورد نیاز شامل نام پیمانکار، نام كارترما، مدس انجام كار، مبلغ قرارداد و ...( و ترم آخرین   

 وضعیت تایید شده قرارداد شارو )مبلغ تجمعی آخرین صورس وضعیت مالک محاسبه خواهد بود.
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 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر 

 ( 2داشتن تجهیزاس و ماشین آالس آماده بکار و در مالکیت مناقصه گر )شدول شماره 

 100حداكثر امتیاز =  

 20ضریب وزنی تعیین شده =  

 امتیاز  تعداد ماشین آالس آماده بکار ودر مالکیت مناقصه گر لیست  ردیف 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 ضریب وزنی = امتیاز معیار  ×امتیاز كسب شده  
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 عناصر كلیدو از نظر دانش و تجربه )شدول شماره سه( كفایت كادر تنی و  

 100حداكثر امتیاز = 

 20ضریب وزنی تعیین شده =  

 امتیاز امتیازواحد شرح  ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

   شمع

 مالک زمان سابقه كار سال اخذ مدرک تحصیلی خواهد بود

 ضریب وزنی = امتیاز معیار   ×امتیاز كسب شده  

 

 

 



  

 شرکت مناقصه گر: 

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

 موضوع مناقصه: 
کارخانه نورد بردسیر و از  احداث کامل سامانه پایش لحظه ای و بر خط گازهای خروجی

  رجانیمجتمع جهان فوالد سکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  دودکش غبارگیر

 ( EPC)بصورت 

 14از    13صفحه 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر 

 قدرس مالی و پشتیبانی )شدول شماره چهار(

 100حداكثر امتیاز = 

 15ضریب وزنی تعیین شده =  

 امتیاز متعلقه امتیاز شرح  ردیف

  100 میلیارد ریال به باال  150درآمد ساالنه از  1

  90 میلیارد ریال  130میلیارد تا  110درآمد  ساالنه از  2

  80 میلیارد ریال  110میلیارد تا  90درآمد  ساالنه از  3

  70 میلیارد ریال  90میلیارد تا  70درآمد  ساالنه از  4

  60 میلیارد ریال  70درآمد  ساالنه تا  5

   شمع

 ضریب وزنی = امتیاز معیار   ×امتیاز كسب شده  

 الزم است تراز مالی دارایی سه سال گذشته ضمیمه گردد .                     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 شرکت مناقصه گر: 

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

 موضوع مناقصه: 
کارخانه نورد بردسیر و از  احداث کامل سامانه پایش لحظه ای و بر خط گازهای خروجی

  رجانیمجتمع جهان فوالد سکارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک  دودکش غبارگیر

 ( EPC)بصورت 

 14از    14صفحه 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر 

 حسن سابقه در كارهاو قبلی و تقدان سوء پیشینه حرته او)شدول شماره پنج( 

  100امتیاز =  

 15ضریب وزنی تعیین شده =  

 نام کارفرما  شماره و تاریخ قرارداد ردیف
شماره و تاریخ نامه گواهی حسن  

 سابقه از کارفرما 
 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 كپی مصدق حسن سابقه ضمیمه شود .

امتیاز لحاظ خواهد شد )حداكثر براو  پنج  قرارداد كه الزم است قرارداد   20به ازاو هر تاییدیه كتبی ازكارترما  

 پیوست شود.( 

 

 


