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 مناقصه در شركت شرایط دعوتنامه و

 طریق ازرا  کارخانه نورد بردسرریر 620و  550، 340غلتک های خرید  فوالد سرریراا  در ن ر دارد،شرررکت ممت ج انا  

گرفتن موارد زیر در  شود با در ن ر لذا بدینوسیله از آ  شرکت دعوت مي  وااد شرایط واگذار ن اید.   سازنده  برگزاری مناقصه به 

 .ن ایدمناقصه شرکت 

 ( موضوع مناقصه1

د ممت ج انا  فوالنورد انت کارخانه  620و  550، 340غلتک های ،ح ل ، نصب وگارانتي  ساخت ازعبارتست 

 مطابق با شرایط، مدارک و نقشه های پیوست. سیراا  

 درمناقصه ( سپرده شركت2

د ذیل در پاکت ریال( مي باشد که باید بصورت یکي از موار دو میلیاردریال )2،000،000،000 سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 

 قرار گیرد:« الف»

 ض انتنامه بانکي 

 بلوکه کرد  مبلغ فوق از محل مطالبات یا تضامین 

 ک چ  توضیح )کپي چک مناقصات قبلي یا ارایه اصل یک فقره چک بانکي شرکتي با درج امضاهای مماز و بدو

 باشد.(مشترک برای چند مناقصه به هیچ واه قابل قبول ن ي

کننده  دریا ن ایندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقي یا حقوقي صادر شده باشد، صا که چک به وکالت در صورتي

دو صادر  و زیا  بر اساس تضامن علیه هر حکم ضررچک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت واه چک بوده و ااراییه و 

د که عدم قانو  مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کن مي شود. به عالوه امضا کننده چک طبق مقررات این

شده،  ختمواب عدم پرداکه پرداخت مستند به ع ل صاحب حساب یا وکیل یا ن اینده بعدی او است که در این صورت کسي 

 .ن ر کیفری مسئول خواهد بود از

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

روز از تاریخ تسلیم پیشنناد بوده و این  90بانکي مذکور باید  مدت اعتبار ض انتنامه ،يض انتنامه بانک هیدر صورت اراتبصره: 

نمام انمام تعندات روز قابل ت دید باشد. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به امضاء قرارداد و سپرد  ض انتنامه ا 90مدت تا 

که وااد شرایط نیز  مناقصه بعدی هایرا دارد که با رتبه رایاخت نیو کارفرما ا دهیشرکت در مناقصه او ضبط گرد نینباشد، تض 

 .دن ای منعقد قرارداد باشد،مي

 

 



 

 گر:شرکت مناقصه

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

 موضوع مناقصه: 
 کارخانه نورد بردسیر 620و  550، 340غلتک های  ریدخ

 13از  2صفحه 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 ( محل تحویل موضوع مناقصه3

س و تدارکات  خریدواحد   ستا  کرما  واقج در آدرس:  راا یممت ج انا  فوالد  سیر     -ا ستا   ااده 50اا  کیلومتر شنر

 فوالد سیراا  شیراز ااده اختصاصي گل گنر شرکت ممت ج انا 

 ( محل تسلیم پیشنهادات4

 احد خرید وتدارکاتو -ارخانه نورد انا  فوالدک-ااده کرما  2نرستا  بردسیر کیلومتر ش -آدرس: استا  کرما 

  78416-48879کد پستي :            175صندوق پستي:       شرکت ممت ج انا  فوالد سیراا 

 ( زمان تحویل پیشنهادات5

 ...........مورخ  ........ روز ........حداکثر تا ساعت 

 ( تاریخ بازگشایی مرحله اول پیشنهادات6

قوقي شرکت ممت ج انا  فوالد سیراا   به آدرس: ح........................... ساعت .................... در محل دفتر مورخ  ....................روز 

 الدینبلوار سید ا ال -سیراا  

 تبصره: در مرحله اول بازگشایي پاکات، دستگاه مناقصه گزار از پذیرش ن اینده مناقصه گر معذور است.

 تبصره: تاریخ بازگشایي پاکات قی ت متعاقباً به شرکت کنندگا  وااد شرایط اعالم خواهدشد.

 ( دستگاه مناقصه گزار7

 شرکت ممت ج انا  فوالد سیراا 

 ( اسناد مناقصه  8

 باشد:مناقصه به شرح زیر مي اسناد

 دعوتنامه و شرایط شرکت در مناقصه 

 برگ پیشنناد قی ت و ریز قی ت 

 پیش نویس قرارداد 

   اطالعات فني، مدارک و نقشه ها 

 و ارسال اسناد مناقصه لینحوه تکم( 9

ب و ج  الف،گانه پاکت ادا 3 یپاکت سربسته الک و منر شده که حاو کیخود را در  شننادیپ دیداوطلب شرکت در مناقصه با

 .دین ا میبه دستگاه مناقصه گزار تسل دیو در موعد مقرر با أخذ رس میتن  موارد زیر بیبه ترت باشدیم

 قرار داده شود:« الف»مدارکي که باید در پاکت  9-1
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 دد.تض ین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در ماده سپرده شرکت در مناقصه تنیه و ارائه گر 

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

 گرا های تک یل شده ارزیابي صالحیت مناقصهفرم 

           له مشرررخصررررات فني ناد فني از ا  به پیشرررن عات فني     (Technical Spec)مدارک مربوط  گه اطال ، بر

(Data Sheets) ساله به ه راه مشخصات و . . 2، کاتالوگ، لیست قطعات یدکي . 

   لیست تامین کنندگا(Vendor List) 

 برنامه زمانبندی اارای پروژه با در ن ر گرفتن حداکثر ....... ماه 

        صه قرار داد شرکت کنندگا  در مناق صه گزار در اختیار  ستگاه مناق سناد و مدارکي که از طرف د شده و باید   کلیه ا ه 

 گر باشد.م نور به منر و امضاء مماز تعندآور مناقصه

 نیدفتر فپس از دریافت اسناد توسط مناقصه گر و قبل از تهیه و ارسال پاكات، جلسه شفاف سازی با        تبصره:  

 جهت رفع ابهامات احتمالی موجود در اسناد و همچنین مباحث فنی و نحوه انجام پروژه، الزامی می باشد.

 

         ره ثبت  ي کشور و گواهي ادا ارائه یک نسخه کپي مصدق اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رس

شخاص حقوقي(              ضای مماز )انت ا صاحبا  ام ضای  شده و ن ونه ام سنامه ابراز  سا و برای  شرکتنا مبني بر اعتبار ا

سب یا پروانه بنره برداری        صادی و کارگاهنای تولیدی معتبر ارائه پروانه ک سات و بنگاهنای اقت س نیز تأییدیه از  ومو

 واحد صنفي مربوطه.

سنامه و یا پروانه ارائه شده از طرف مناقصه گرا  منطبق با موضو         تبصره:   سا شد،    در صورتیکه موضوع مندرج در ا ع مناقصه نبا

 پیشنناد مربوطه مردود قل داد شده و پاکت قی ت آ  مسترد خواهد شد.  

 .ارائه فنرستي مستند از سوابق تماری، توانایي مالي و قراردادهای مشابه قبلي 

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

    گر رسیده  اقصه برگ پیشنناد قی ت به انض ام ادول ریز قی ت )آنالیز قی ت( که به منر و امضاء مماز و تعندآور من

 شده.

   صورت    2لیست قطعات یدکي صه ( که به منر و امضاء مماز و تعندآور م Optionساله ه راه با قی ت واحد )ب گر  ناق

 رسیده شده.

  دهیادا شوند. سپس الک و منر گرد   گریکدیبه صورت روشن و واضح مشخص و از      نیسه پاکت الف و ب و ج، با درج عناو هر 

ارائه  خیمناقصه گر و ش اره و عنوا  مناقصه و تار    يآننا نام و نشان  یگذارده شوند و رو  یگریا عا در لفاف و پاکت منر شده د 

شود. کل     شنناد یپ شته  ضوح نو ضا     يست ی( بايفن ،ي)مال هاشنناد یپ صفحات  هیبه و صاحبا  ام سط  صه گر و بر   یتو مماز مناق

 منر و امضا شوند. يدر روزنامه رس  راتییتغ نیآخر يآگن ایاساس اساسنامه و 
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ت                  ني و  ف بررسررري  انررت  تویررات پرراکررت ب بررایررد  ح م ی یررل            تبصرررره:  ني( برره آدرس ا ف تیرراز  م خصرررصررري )ا

jaber.poursoleimani@yahoo.com     ارسررال گردند، در صررورت عدم تواه به این تبصررره پاکت قی ت ج بازگشررایي

 نخواهد شد.

 ( نحوه بازگشایی پاكات10

ه وسرریله بپاکتنای محتوی پیشررننادات در سرراعت و تاریخي که در اسررناد مناقصرره ذکر گردیده به ترتیب یکي پس از دیگری 

 ک یسیو  مناقصه باز خواهند شد.

گر این دستورالع ل  و شرایط دی  1-9به ترتیب تعیین شده در بند   از خواهد شد. هرگاه محتوی این پاکت ابتدا پاکت الف ب -الف

صه          سایر پاکات مناق شایش  سبت به گ شنناد مردود تلقي و ن شد، پی صه گر، اقدامي بع ل نخواهد آمد و عیکامل نبا گر ناً به مناق

 مسترد خواهد شد.

صحیح  -ب شد،   هرگاه محتوی پاکت الف  سلیم    « ب»پاکت با سي به ک یته فني بازرگاني ت باز گردیده و محتوی آ  انت برر

شرایط من       صورتي که پاکت ب کامل و منطبق با  شود و در  شد. هیچگونه قی تي در پاکت ب نباید گذارده  درج در بند  خواهد 

شرایط مندرج         2-9 شد. چنانچه پاکت ب کامل و منطبق با  شنناد مربوطه رد خواهد  شد پی شد، پس از احراز    نبا سناد با در ا

شنناد فني اقدام مي        سي پی سبت به برر صات       صالحیت، ن شخ شنناد فني و انطباق آ  با م صورت قبول پی فني و  گردد و در 

سب       ستانداردها، ک یسیو  مناقصه وقت دیگری را تعیین خواهد ن ود که پس از رسیدگي ک یته فني بازرگاني ن ت به گشایش   ا

 گرا  تایید شده، اقدام گردد.پاکتنای قی ت مناقصه

یشنناداتي که مورد در السه افتتاح پاکتنای ج، ابتدا نتیمه بررسي ک یته فني بازرگاني اعالم خواهد شد و پاکات قی ت پ –ج 

گر مسررترد خواهد شررد و سررپس نسرربت به گشررایش پاکتنای ج  قبول ک یته مذکور واقج نشررده قبل از بازشررد  به مناقصرره

 ه پیشنناد آنا  مورد قبول ک یته فني واقج شده است اقدام بع ل خواهد آمد.گراني کمناقصه

صه :  توجه صه  يگزار الزاممناق شائ   به دعوت از مناق سه بازگ صالح   پاکات ندارد يگرا  در ال صورت  صه ، لیکن در  گزار،   دید مناق

صه    س   گراني که حداقل امتیاز فنصرفاً ن اینده مماز مناق سناد را ک شده      ي مندرج در ا شا  پذیرفته  شنناد فني ای ب ن وده و پی

 تواند حضور یابد.باشد، مي

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

سي  -1-11 صه    انت برر ست کلیه فرم صالحیت مناق صه  تیصالح  يابیارزهای گرا  میبای یل و انت با دقت تک گرا  مناق

 قرار داده شود. "ب"احراز صالحیت، در پاکت 

 داول ارزیابي صالحیت داده خواهد شد.ها، امتیاز مربوطه طبق اپس از بررسي فرم

گر و تمربه او در انمام کارهای مشابه، نیروی انساني، اعتبار   نده مناقصه، در صورت تایید صالحیت مناقصه     در تعیین بر -2-11

صه    مالي بر سط مناق شده تو شنناد فني داده خواهد      ابر مدارک ارائه  سي و امتیاز فني مربوط پی شده برر شنناد فني ارائه  گر،  پی

 شد.
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 ( استرداد سپرده شركت در مناقصه12

 پس از تعیین برندگا  اول، دوم و سوم مناقصه، سپرده تض ین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد خواهد شد.

 ح اسناد و اطالعات تکمیلی  ( تغییر، اصال13

نناد مالي باید بدو  هیچگونه شرررطي و با عدد و حروف و به ریال نوشررته شررود. پیشررننادی که قی ت رقم های پیشرر -1-13

 هد شد.نوشته شده با حروف نداشته باشد یا دارای خط خوردگي بوده یا با مداد نوشته شده باشد مردود قل داد خوا

 گرا ، از پذیرش بیش از یک نفر ن اینده خودداری خواهد شد.  ضور ن اینده مناقصهورت نیاز به حدر ص -2-13

 حق تغییر، اصالح یا تمدید ن ر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای منلت تسلیم پیشننادها برای خود مناقصه گزار -3-13

نادی قبل از خواهد ن ود. درصررورتیکه پیشررن دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به شرررکت کنندگا  ابال محفوظ مي

گر حق دارد تقاضای استرداد آ  را ن وده و در وقت قانوني با انمام   ابال  مراتب مذکور، تسلیم مناقصه گزار شده باشد، مناقصه      

ست          شد، د ستلزم تغییر مقادیر کار یا قی تنا با صالحات، م صورتیکه تمدید ن ر و ا صالحات، تحویل ن اید. در صه گزار  گاه ا مناق

گرا  به تعویق اندازد به نحویکه آننا فرصررت کافي برای میتواند آخرین منلت دریافت پیشررننادها را با اعالم کتبي به مناقصرره 

 اصالح و تمدید ن ر در پیشننادها را داشته باشند.

صه ابن       ه -4-13 سناد و مدارک مناق سبت به مفنوم ا صه چنانچه ن شرکت کنندگا  در مناق ستي     ر یک از  شند بای شته با امي دا

ه و تقاضای توضیح   حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد و مدارک، مراتب را بصورت کتبي به دستگاه مناقصه گزار اطالع داد     

 ن اید. بنابراین پس از ات ام مراحل مناقصه ن ي تواند ادعای ابنام یا انل ن اید.

 فه ن ود  اسرررناد و مدارک مناقصررره و نحوه تغییر و تسرررلیم آننا، کتباً ح یا تمدیدن ر یا حذف و اضررراهرگونه توضررری -5-13

ی ا  من ور خواهد از سوی مناقصه گزار به ت ام شرکت کنندگا  اعالم و این اسناد و تغییرات ازء اسناد و مدارک مناقصه و پ      

 شد.  

مبلغ قرارداد  %5برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابال  کتبي مناقصه گزار با تض ین انمام تعندات معادل     -6-13

، به انعقاد قرارداد مبادرت ن وده و در غیر اینصررورت تضرر ین شرررکت در مناقصرره او بدو  هیچ  براسرراس پیشررنناد مالي خود

ضب       صه گزار  ضایي به نفج مناق شریفات ق صه در منلت       ت صورتیکه برنده مناق ضي ندارد. در  شد و حق هیچگونه اعترا ط خواهد 

پیش بیني شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود نفر دوم بعنوا  برنده اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز با تواه به موارد یاد      

صه وی هم به نفج            شرکت در مناق ض ین  شود، ت ضر به انعقاد پی ا  ن شد و حق       شده حا ضبط خواهد  صه گزار  ستگاه مناق د

 هیچگونه اعتراضي ندارد و نفر سوم بعنوا  برنده اعالم خواهد شد.

مناقصه  گر تأیید مي ن اید کلیه اسناد و مدارک که با انمام کار موضوع مناقصه ارتباط دارد و ازء الینفک اسنادمناقصه -7-13

 اطالع حاصل ن وده است.میباشد را مطالعه ن وده و از مفاد آننا 

صه      اطالعات مذک -8-13 شده، مناق صه تنیه  سناد مناق سئولیت، دقت و مطالعه  ور و هرگونه اطالعات دیگری که در ا گر را از م

 گر باید از کامل بود  پیشنناد انت انمام کارهای موضوع مناقصه اط ینا  حاصل کند.مبری ن یسازد. مناقصه
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گر از انت اقتصادی یا به هر علت دیگر برمشخصات و شرایط خواسته شده دراسناد        ن ر مناقصه هرگونه تغییری که به  -9-13

ضافه گردد و هرگاه تغییر مذکور مواب              صلي ا شنناد ا ستي به برگ پی شد باید بطور اداگانه یا پیو شته با صه ترایح دا مناق

 گذاشته شود.« ج»پاکت افزایش یا کاهش در پیشنناد مالي باشد توضیح مربوطه بطور اداگانه در 

ن ر مناقصه بایستي ت امي برگنای اسناد و مدارک را که در پاکات قرار میدهد منر و امضاء ن اید و ای    دشرکت کننده   -10-13

سناد داخل پاکات با              صدیق ا صورت عدم ت ست در  شد. بدیني ا شده میبا سال  ستي مدارک ار صحت و در نر و مع ل به معني 

تخاذ ن اید و در و تصدیق خالف واقج اسناد، مناقصه گزار مخیر است تص ی ي مناسب در این خصوص ا  گر امضای مماز مناقصه  

  گر مس وع نخواهد بود.اینصورت هیچگونه اعتراضي از طرف مناقصه

صه  -11-13 سي دقیق قرار      هر مناق شد. بدین من ور مدارک تحویلي مورد برر شنناد مي با گر فقط مماز به ارائه یک پاکت پی

یي که در مناقصه خواهد گرفت و چنانچه مناقصه گزار به هر نحو مطلج شود هر یک از خریدارا  اسناد مناقصه در سایر شرکتنا 

یشنناد فرد یا  پشرکت مي کنند عضویت دارند یا به هر شکل م کن ارتباط دارند، مناقصه گزار مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش 

 شرکتنای مزبور مي باشد.

ست ار       منا -12-13 سیله پ شننادهای که به و صه گزار در مورد پی صول      ق شوند و دیرتر از موعد مقرر دریافت گردند یا و سال 

 نشوند، مسئولیتي نخواهد داشت.

  گریو د را یا ياسالم یو مقررات ا نور نیقوان خود را با تواه به شننادیپ دیمناقصه با نیدعوت شده در ا  یشرکتنا  -13-13

 و کلیه کسور قانوني بر عنده برنده مناقصه میباشد. دین ا میو تسل هیمربوطه تن یمموزها

صه     چنانچه از م -14-13 صه تننا یک مناق سناد مناق سناد را تک یل ن وده و  یا  دریافت کنندگا  ا گر در موعد مقرر پاکات و ا

قوانین و مقررات خود ه به پیشنناد خود را ارائه ن اید، مناقصه گزار میتواند نسبت به بازگشایي پاکت مزبور اقدام ن وده و با توا

 اتخاذ تص یم ن اید.

ده باید قبل از تسلیم پیشنناد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسي کرده و ض ن کسب اطالع کافي          پیشنناد دهن  -15-13

سي، محل و           ستر ضج راهنای د شرایط ح ل و نقل، و صوص  صه، ت ام اطالعات الزم در خ وقعیت مو کامل از متن مدارک مناق

. به دسررت آورد کار، شرررایط محلي، قوانین و مقررات نافذ و ااری را، کارگاه و حوالي آ  و امکانات و تسررنیالت محل اارای

تواند اسرررتناد به ناآگاهي یا اشرررتباه خود ن اید و هیچ گونه ادعایي از طرف پیشرررنناد دهنده، پس از تسرررلیم پیشرررنناد، ن ي

آگاهي نسبت   ایي و یا عدمپیشنناددهندگا  پس از تسلیم نرخ پیشننادی برای بخش یا بخشنائي از کار که به علت عدم آشن      

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

گردد که مناقصه گرا  قبل از محاسبه و ارائه قی ت پیشننادی خود به ادارات کار و سازما  تامین اات اعي     تاکید مي -16-13

های ذیربط محل اارای قرارداد مرااعه و با اطالع و آگاهي کامل  و سایر سازما   و ه چنین امور اقتصادی و دارایي و شنرداری   

از میزا  حداقل دسررت زد کارگرا  و مبالغي که طبق قوانین ااری کشررور ا نوری اسررالمي ایرا  بایسررتي به ادارات مذبور    

پیشننادی هیچ گونه اعتراضي مبني    پرداخت ن ایند، قی ت پیشننادی خود را محاسبه و ارائه دهند. چو  پس از تسلیم قی ت   

سبه کلیه مالیات     شننادی با محا شد. بنابراین قی ت پی سور قانوني   بر عدم آگاهي از این قوانین پذیرفته نخواهد  ها، عوارض و ک
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ارائه خواهند گردید و مناقصررره گذار حق دارد مالیات، عوارض، بی ه، سرررایر کسرررور دولتي متعلقه را از مطالبات )صرررورت               

 های مربوطه( فروشنده کسر و حسب مورد به حساب مرااج مربوطه واریز ن اید.توضعی

سبات برنده مناقصه، مشخص شود که آ        يدر صورت  -17-13 شتباه ن وده   ش که پس از کنترل محا سبات ا رکت در انمام محا

ست، اعداد ک تر مندرج در پ  صورت   نیمالک ع ل قرار خواهد گرفت. بر ا یو شنناد یا ساس در  سبات   که پس از کنتر يا ل محا

صلضرب مقاد       شود که ا ج حا شده از عدد پ  ی تنایدر ق ریبرنده مناقصه مشخص  ست ق  شتر یب یشنناد یواحد ارائه   ی تنایا

س  سباً کاهش م  یشنناد یبه عدد پ د یواحد انت ر ضرب مقاد   و اگر  ابدیيمتنا صل شده  واحد ار ی تنایدر ق ریا ج حا از ائه 

واحد آ   ینابا حاصلضرب مقدار در ب   تمیهر آ ی. ض نا اگر بنا د عدد پیشننادی کاهش خواهد یافت عدد پیشننادی ک تر باش  

 داشته باشد، مالک محاسبه عدد ک تر خواهد بود. رتیمغا تمیآ

شامل ق    یشنناد یپ  تیق -18-13 صه گر،  شروحه، ا  یکامل کارها یها تیمناق   ،يعوارض گ رک ات،یمال یهانهیز ا له هزم

سا  يعوارض قانون ریسا  ست که در ا    یهانهیهز ریو  شابه ا ست    دهید شنناد یپ نیم شامل ت ام   ها تیق نیا ن،ی. هم چنشده ا

و  هاتیها، مسررئولآننا واقج شررود و با در ن ر گرفتن مخاطره یبرا رهاکا یاارا ا یاسررت که م کن اسررت در ار  یيهانهیهز

 .ردیگيآننا صورت م یشده و شرکت در مناقصه، بر مبنا ا یب يبه طور ض ن ایاست که در اسناد مناقصه  یيهاتعند

صورتیکه   -19-13 صه            ددر  شد، مناق شته با سبات و غیره واود دا شکاالتي از ن ر محا صه ا سناد مناق ست این  ر ا گر موظف ا

صالحي خود را ارائه ن اید. به هر حال عدم اظنار ن ر به من     شنناد ا شکاالت را منعکس و پی شکال ا صه    زله بال ا سناد مناق بود  ا

 تلقي خواهد شد.

 ( اختیار قبول یا رد پیشنهادها 14

عتراض در ن وسرریله حق ادیب گرمناقصررهو  بودهدر رد یا قبول کلیه پیشررننادات مختار  ممت ج انا  فوالد سرریراا شرررکت 

 سلب مي ن اید.را از خود خصوص رد پیشنناد ارائه شده 

 ( اعتبار پیشنهادها15

 پیشننادها باید از هر حیث برای مدت سه ماه پس از تاریخ بازگشائي پاکات ج معتبر باشد.

 ( اعالم عدم تمایل شركت در مناقصه16

تبي و حداکثر بایست مراتب را بصورت ک  در صورتیکه دریافت کننده دعوتنامه قصد عدم شرکت در مناقصه را داشته باشد، مي       

شنبه  تا آخر وقت اداری روز  صه مای    19/03/1400مورخ چنار سناد مناق شرکت در  اعالم ن اید و چنانچه پس از دریافت ا ل به 

 ساعت قبل از بازگشایي پاکات بصورت کتبي اعالم ن اید. 48مناقصه نباشد، الزم است حداکثر تا 

 ( پاسخگویی به سؤاالت مناقصه گران17

( کارگاه ساخت کارخانه نورد انا  فوالد بردسیر) الیاس خسروی منندس توانند در مورد سؤاالت فني با آقایگا  ميشددعوت

با شرر اره یا و ااده کرما  کارخانه نورد انا  فوالد  2بردسرریر کیلومتر شررنرسررتا    -اسررتا  کرما درس واقج در آ

 ت اس حاصل ن ایند. 09132434005
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 عنوا  بخشي از اسناد مناقصه تلقي خواهد شد.گرا  اعالم گردیده و به پاسخ کلیه سواالت بصورت مکتوب به کلیه مناقصه

 

 گران  های ارزیابی صالحیت مناقصه( فرم81

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 ضریب وزنی معیارهای ارزیابی

ف
ردی

 

 معیارهای ارزیابي

1 2 3 

 درصد وزني

)%( 

 امتیاز

 امتیاز( 100)از 

 حاصلضرب ضریب

 امتیاز ×وزني

   30 رشته و زمینه کارسابقه اارای کار در  1

   20 هسازندداشتن تمنیزات و ماشین آالت آماده و در مالکیت  2

   20 کفایت کادر فني و عناصر کلیدی از ن ر دانش و تمربه 3

   15 قدرت مالي و پشتیباني 4

   15 یاحسن سابقه در کارهای قبلي و فقدا  سوء پیشینه حرفه  5

   100 ا ج

 كمتر باشد . 70( نباید از 3امتیازات )ستون  توضیح : مجموع كل

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 سابقه اجرای كار در زمینه مرتبط با  )جدول شماره یک(

 100حداكثر امتیاز = 

 30ضریب وزنی تعیین شده = 
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 عنوا  پروژه ردیف
کارفرما یا 

 خریدار

بردار یا بنره

 کنندهاستفاده

مدت اولیه 

 پی ا 

زما  مدت 

 انمام کار

تاریخ تحویل 

 قطعي

 کار یيننا وز 

 شده انمام

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

       

 ضریب وزنی = امتیاز معیار×امتیاز كسب شده  

 كار مرتبط محسوب می شود . 5امتیاز كل برای حداكثر  

خرین صورت آ...( و فرم ، نام كارفرما، مدت انجام كار، مبلغ قرارداد و سازندهكپی مدارک مورد نیاز شامل نام  

 وضعیت تایید شده قرارداد جاری )مبلغ تجمعی آخرین صورت وضعیت مالک محاسبه خواهد بود.

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 (2داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده بکار و در مالکیت مناقصه گر )جدول شماره 

 100حداكثر امتیاز = 

 20ضریب وزنی تعیین شده = 

 امتیاز تعداد در مالکیت مناقصه گر لیست ماشین آالت آماده بکار و ردیف
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز كسب شده 

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 كادر فنی و عناصر كلیدی از نظر دانش و تجربه )جدول شماره سه(كفایت 

 100حداكثر امتیاز = 

 20ضریب وزنی تعیین شده = 
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 امتیاز امتیازواحد شرح ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

   جمع

 مالک زمان سابقه كار سال اخذ مدرک تحصیلی خواهد بود

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز كسب شده 

 

 

 

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 قدرت مالی و پشتیبانی )جدول شماره چهار(

 100حداكثر امتیاز = 

 15ضریب وزنی تعیین شده = 
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 امتیاز متعلقه امتیاز شرح ردیف

  100 میلیارد ریال به باال 130درآمد ساالنه از  1

  90 لمیلیارد ریا 130میلیارد تا  100درآمد  ساالنه از  2

  80 لمیلیارد ریا 100میلیارد تا  70درآمد  ساالنه از  3

  70 میلیارد ریال 70میلیارد تا  40درآمد  ساالنه از  4

  60 میلیارد ریال 40درآمد  ساالنه تا  5

   جمع

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز كسب شده 

 الزم است تراز مالی دارایی سه سال گذشته ضمیمه گردد .                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای)جدول شماره پنج(

  100امتیاز = 

 15ضریب وزنی تعیین شده = 
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 نام کارفرما ش اره و تاریخ قرارداد ردیف
ش اره و تاریخ نامه گواهي حسن 

 سابقه از کارفرما
 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 كپی مصدق حسن سابقه ضمیمه شود .

م است قرارداد امتیاز لحاظ خواهد شد )حداكثر برای  پنج  قرارداد كه الز 20به ازای هر تاییدیه كتبی ازكارفرما 

 پیوست شود.(

 


