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 مناقصه در شركت شرایط دعوتنامه و

زی و ریخته مسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سا الکتروددستگاه  دوساخت  فوالد سیرجان در نظر دارد،شرکت مجتمع جهان 

سیرجان صه به از طریقرا  گری  شرایط واگذار نماید.  سازنده برگزاری مناق شرکتواجد  سیله از آن  شود با دعوت می لذا بدینو

 .نمایددر نظر گرفتن موارد زیر در مناقصه شرکت 

 ( موضوع مناقصه1

عه نگدارنده دستگاه الکترود مسی آبگرد کوره قوس الکتریکی به همراه مجو ،حمل ، نصب وگارانتی دو ساخت ازعبارتست 

دارک و نقشه ممطابق با شرایط، مجتمع جهان فوالد سیرجان   الکترود ها جهت کارخانه فوالد سازی و ریخته گری سیرجان

 های پیوست. 

 ( سپرده شركت درمناقصه2

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

 قرار گیرد:« الف»

 ضمانتنامه بانکی 

 بلوکه کردن مبلغ فوق از محل مطالبات یا تضامین 

  ک چارایه اصل یک فقره چک بانکی شرکتی با درج امضاهای مجاز و بدون توضیح )کپی چک مناقصات قبلی یا

 باشد.(به هیچ وجه قابل قبول نمی مشترک برای چند مناقصه

کننده  دریا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صا که چک به وکالت در صورتی

دو صادر  و زیان بر اساس تضامن علیه هر چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر

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

شده،  ختموجب عدم پرداکه پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی 

 .از نظر کیفری مسئول خواهد بود

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

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

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

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

 .دنمای منعقد قرارداد باشد،می

 ( محل تحویل موضوع مناقصه3
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ستان کرمانواقع در آدرس:  رجانیمجتمع جهان فوالد سو تدارکات  خریدواحد   جاده 50شهرستان سیرجان کیلومتر  -ا

 فوالد سیرجانشیراز جاده اختصاصی گل گهر شرکت مجتمع جهان 

 ( محل تسلیم پیشنهادات4

هان جشرکت مجتمع  واحد خرید وتدارکات جاده شیراز جاده اختصاصی گل گهر 50آدرس: سیرجان کیلومتر

  7814474320کد پستی :           78185 -445صندوق پستی:       فوالد سیرجان

 ( زمان تحویل پیشنهادات5

 30/06/1400مورخ شنبه روز 13:00حداکثر تا ساعت 

 ( تاریخ بازگشایی مرحله اول پیشنهادات6

قوقی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  به آدرس: ح........................... ساعت .................... در محل دفتر مورخ  ....................روز 

 بلوار سید جمال الدین-سیرجان 

 ستگاه مناقصه گزار از پذیرش نماینده مناقصه گر معذور است.تبصره: در مرحله اول بازگشایی پاکات، د

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

 ( دستگاه مناقصه گزار7

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 ( اسناد مناقصه 8

 باشد:اسناد مناقصه به شرح زیر می

  شرایط شرکت در مناقصهدعوتنامه و 

 برگ پیشنهاد قیمت و ریز قیمت 

 پیش نویس قرارداد 

  اطالعات فنی، مدارک و نقشه ها 

 و ارسال اسناد مناقصه لینحوه تکم( 9

ب و ج  الف،گانه پاکت جدا 3 یپاکت سربسته الک و مهر شده که حاو کیخود را در  شنهادیپ دیداوطلب شرکت در مناقصه با

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

 قرار داده شود:« الف»دارکی که باید در پاکت م 9-1
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 .تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در ماده سپرده شرکت در مناقصه تهیه و ارائه گردد 

 ه شود:قرار داد« ب»ر پاکت مدارکی که باید د 2-9

 گرانهای تکمیل شده ارزیابی صالحیت مناقصهفرم 

  له مشنننخصننننات فنی هاد فنی از جم به پیشنننن عات فنی (Technical Spec)مدارک مربوط  گه اطال ، بر

(Data Sheets) ساله به همراه مشخصات و . . 2، کاتالوگ، لیست قطعات یدکی . 

  لیست تامین کنندگان(Vendor List) 

 ای پروژه با در نظر گرفتن حداکثر ....... ماهبرنامه زمانبندی اجر 

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

 گر باشد.ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور مناقصه

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

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

 

 ره ثبت نامه رسمی کشور و گواهی اداارائه یک نسخه کپی مصدق اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات شرکت در روز

شخاص حقوقی( ضای مجاز )جهت ا صاحبان ام ضای  شده و نمونه ام سنامه ابراز  سا و برای  شرکتها مبنی بر اعتبار ا

سب یا پروانه بهره برداری  صادی و کارگاههای تولیدی معتبر ارائه پروانه ک سات و بنگاههای اقت س نیز تأییدیه از  ومو

 واحد صنفی مربوطه.

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

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

 .ارائه فهرستی مستند از سوابق تجاری، توانایی مالی و قراردادهای مشابه قبلی 

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

 گر رسیده اقصهبرگ پیشنهاد قیمت به انضمام جدول ریز قیمت )آنالیز قیمت( که به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور من

 شده.

  صورت  2لیست قطعات یدکی گر ناقصه( که به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور مOptionساله همراه با قیمت واحد )ب

 شده.رسیده 

 دهیجدا شوند. سپس الک و مهر گرد گریکدیبه صورت روشن و واضح مشخص و از  نیهر سه پاکت الف و ب و ج، با درج عناو

ارائه  خیمناقصه گر و شماره و عنوان مناقصه و تار یآنها نام و نشان یگذارده شوند و رو یگریجمعا در لفاف و پاکت مهر شده د
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شود. کل شنهادیپ شته  ضوح نو ضا یستی( بایفن ،ی)مال هاشنهادیصفحات پ هیبه و صاحبان ام سط  صه گر و بر  یتو مجاز مناق

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

میننل  ی نی( بننه آدرس ا ف تینناز  م تخصنننصنننی )ا نی و  ف بررسنننی  جهننت  تویننات پنناکننت ب بنناینند  ح م تبصنننره: 

SJS.TENDER1400@gmail.com  شایی نخواهد صره پاکت قیمت ج بازگ صورت عدم توجه به این تب سال گردند، در  ار

 شد.

 ( نحوه بازگشایی پاكات10

ه وسننیله بپاکتهای محتوی پیشنننهادات در سنناعت و تاریخی که در اسننناد مناقصننه ذکر گردیده به ترتیب یکی پس از دیگری 

 مناقصه باز خواهند شد.کمیسیون 

گر این دستورالعمل و شرایط دی 1-9لف باز خواهد شد. هرگاه محتوی این پاکت به ترتیب تعیین شده در بند اابتدا پاکت  -الف

صه سایر پاکات مناق شایش  سبت به گ شنهاد مردود تلقی و ن شد، پی صهگر، اقدامی بعمل نخواهد آمد و عیکامل نبا گر ناً به مناق

 اهد شد.مسترد خو

شد، پاکت  هرگاه محتوی -ب صحیح با سلیم « ب»پاکت الف  سی به کمیته فنی بازرگانی ت باز گردیده و محتوی آن جهت برر

شرایط من صورتی که پاکت ب کامل و منطبق با  شود و در  شد. هیچگونه قیمتی در پاکت ب نباید گذارده  درج در بند خواهد 

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

شنهاد فنی اقدام می سی پی سبت به برر صاتصالحیت، ن شخ شنهاد فنی و انطباق آن با م صورت قبول پی فنی و  گردد و در 

ستانداردها، کمیسیون مناقصه وقت دیگری را تعیین خواهد نمود که پس از رسیدگی کمیته فنی سب ا ت به گشایش بازرگانی ن

 گران تایید شده، اقدام گردد.پاکتهای قیمت مناقصه

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

ت به گشننایش پاکتهای ج سننپس نسننب گر مسننترد خواهد شنند وقبول کمیته مذکور واقع نشننده قبل از بازشنندن به مناقصننه

 هاد آنان مورد قبول کمیته فنی واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.گرانی که پیشنمناقصه

صه:  توجه صه یگزار الزاممناق شائبه دعوت از مناق سه بازگ صالحپاکات ندارد یگران در جل صورت  صه، لیکن در  گزار،  دید مناق

صه شنهاد فنیگراصرفاً نماینده مجاز مناق سب نموده و پی سناد را ک شده  نی که حداقل امتیاز فنی مندرج در ا شان پذیرفته  ای

 تواند حضور یابد.باشد، می

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

س -1-11 صهجهت برر صالحیت مناق ست کلیه فرمی  صه تیصالح یابیارزهای گران میبای جهت  وبا دقت تکمیل گران مناق

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

 داول ارزیابی صالحیت داده خواهد شد.ها، امتیاز مربوطه طبق جپس از بررسی فرم

mailto:SJS.TENDER1400@gmail.com


 

 گر:شرکت مناقصه

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

 موضوع مناقصه: 
  رجانمسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی و ریخته گری سی الکتروددستگاه  دوساخت 

 13از  5فحه ص

 00-س-11352  :شماره 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

گر و تجربه او در انجام کارهای مشابه، نیروی انسانی، اعتبار در تعیین برنده مناقصه، در صورت تایید صالحیت مناقصه -2-11

صه سط مناق شده تو شنهاد فنی داده خواهد مالی برابر مدارک ارائه  سی و امتیاز فنی مربوط پی شده برر شنهاد فنی ارائه  گر،  پی

 شد.

 ( استرداد سپرده شركت در مناقصه12

 پس از تعیین برندگان اول، دوم و سوم مناقصه، سپرده تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد خواهد شد.

 ر، اصالح اسناد و اطالعات تکمیلی ( تغیی13

نهاد مالی باید بدون هیچگونه شننرطی و با عدد و حروف و به ریال نوشننته شننود. پیشنننهادی که قیمت رقم های پیشنن -1-13

 هد شد.نوشته شده با حروف نداشته باشد یا دارای خط خوردگی بوده یا با مداد نوشته شده باشد مردود قلمداد خوا

 گران، از پذیرش بیش از یک نفر نماینده خودداری خواهد شد. ده مناقصهاز به حضور نمایندر صورت نی -2-13

صه گزار -3-13 شنهادها برای  مناق سلیم پی ضای مهلت ت صات را قبل از انق شخ سناد و م صالح یا تجدید نظر در ا حق تغییر، ا

یشنهادی قبل پن ابالغ خواهد نمود. درصورتیکه دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به شرکت کنندگاخود محفوظ می

صه شد، مناق شده با صه گزار  سلیم مناق سترداد آن را نموده و در وقت قانونی با از ابالغ مراتب مذکور، ت ضای ا گر حق دارد تقا

ش ستلزم تغییر مقادیر کار یا قیمتها با صالحات، م صورتیکه تجدید نظر و ا صالحات، تحویل نماید. در صه د، انجام ا ستگاه مناق د

گران به تعویق اندازد به نحویکه آنها فرصت کافی برای گزار میتواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به مناقصه

 اصالح و تجدید نظر در پیشنهادها را داشته باشند.

سناد و مدارک مناه -4-13 سبت به مفهوم ا صه چنانچه ن شرکت کنندگان در مناق ستی ر یک از  شند بای شته با صه ابهامی دا ق

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

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

 ف و اضننافه نمودن اسننناد و مدارک مناقصننه و نحوه تغییر و تسننلیم آنها، کتباً ح یا تجدیدنظر یا حذهرگونه توضننی -5-13

یمان منظور خواهد از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان اعالم و این اسناد و تغییرات جزء اسناد و مدارک مناقصه و پ

 شد. 

% مبلغ قرارداد 5زار با تضمین انجام تعهدات معادل برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کتبی مناقصه گ -6-13

، به انعقاد قرارداد مبادرت نموده و در غیر اینصننورت تضننمین شننرکت در مناقصننه او بدون هیچ براسنناس پیشنننهاد مالی خود

صه در م صورتیکه برنده مناق ضی ندارد. در  شد و حق هیچگونه اعترا ضبط خواهد  صه گزار  ضایی به نفع مناق شریفات ق هلت ت

پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود نفر دوم بعنوان برنده اعالم خواهد شد. چنانچه برنده دوم نیز با توجه به موارد یاد 

شد و حق  ضبط خواهد  صه گزار  ستگاه مناق صه وی هم به نفع د شرکت در مناق ضمین  شود، ت ضر به انعقاد پیمان ن شده حا

 م بعنوان برنده اعالم خواهد شد.هیچگونه اعتراضی ندارد و نفر سو
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گر تأیید می نماید کلیه اسننناد و مدارک که با انجام کار موضننوع مناقصننه ارتباط دارد و جزء الینفک اسننناد مناقصننه -7-13

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

صه طالعات دیگری که درااطالعات مذکور و هرگونه  -8-13 شده، مناق صه تهیه  سناد مناق سئولیت، دقت و مطالعه ا گر را از م

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

شده دراسناد  ادی یا به هر علت دیگر برمشخصات و شرایط خواستهگر از جهت اقتصری که به نظر مناقصههرگونه تغیی -9-13

ضافه گردد و هرگاه تغییر صلی ا شنهاد ا ستی به برگ پی شد باید بطور جداگانه یا پیو شته با صه ترجیح دا مذکور موجب  مناق

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

اسناد و مدارک را که در پاکات قرار میدهد مهر و امضاء نماید و این ستی تمامی برگهای شرکت کننده در مناقصه بای -10-13

سناد داخل پاکات با  صدیق ا صورت عدم ت ست در  شد. بدیهی ا شده میبا سال  ستی مدارک ار صحت و در هر و معمل به معنی 

ص اتخاذ نماید و در گر و تصدیق خالف واقع اسناد، مناقصه گزار مخیر است تصمیمی مناسب در این خصوامضای مجاز مناقصه

  گر مسموع نخواهد بود.اینصورت هیچگونه اعتراضی از طرف مناقصه

صه -11-13 سی دقیق قرار هر مناق شد. بدین منظور مدارک تحویلی مورد برر شنهاد می با گر فقط مجاز به ارائه یک پاکت پی

یی که در مناقصه اسناد مناقصه در سایر شرکتهاخواهد گرفت و چنانچه مناقصه گزار به هر نحو مطلع شود هر یک از خریداران 

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

 شرکتهای مزبور می باشد.

شوند و دیرتر از موعم -12-13 سال  ست ار سیله پ شنهادهای که به و صه گزار در مورد پی صول ناق د مقرر دریافت گردند یا و

 نشوند، مسئولیتی نخواهد داشت.

و  رانیا یاسننالم یو مقررات جمهور نیقوان خود را با توجه به شنننهادیپ دیمناقصننه با نیدعوت شننده در ا یشننرکتها -13-13

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

صهچ -14-13 صه تنها یک مناق سناد مناق سناد را تکمیل نموده و نانچه از میان دریافت کنندگان ا گر در موعد مقرر پاکات و ا

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

 اتخاذ تصمیم نماید.

مناقصه را به دقت بررسی کرده و ضمن کسب اطالع کافی  شنهاد دهنده باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسنادپی -15-13

سی، محل و  ستر ضع راههای د شرایط حمل و نقل، و صوص  صه، تمام اطالعات الزم در خ وقعیت مو کامل از متن مدارک مناق

. به دسننت آورد شننرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری را، کارگاه و حوالی آن و امکانات و تسننهیالت محل اجرای کار،

تواند اسنننتناد به ناآگاهی یا اشنننتباه خود نماید و هیچ گونه ادعایی از طرف پیشننننهاد دهنده، پس از تسنننلیم پیشننننهاد، نمی

گاهی نسبت آیا عدم  پیشنهاددهندگان پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش یا بخشهائی از کار که به علت عدم آشنایی و

 . مطرح گردد قابل قبول نخواهد بود.. . به محل و موقعیت جغرافیایی و امکانات و
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عی گردد که مناقصه گران قبل از محاسبه و ارائه قیمت پیشنهادی خود به ادارات کار و سازمان تامین اجتماتاکید می -16-13

های ذیربط محل اجرای قرارداد مراجعه و با اطالع و آگاهی کامل ر سازمانو همچنین امور اقتصادی و دارایی و شهرداری و سای

رات مذبور از میزان حداقل دسننتمزد کارگران و مبالغی که طبق قوانین جاری کشننور جمهوری اسننالمی ایران بایسننتی به ادا

عتراضی مبنی اهادی هیچ گونه پرداخت نمایند، قیمت پیشنهادی خود را محاسبه و ارائه دهند. چون پس از تسلیم قیمت پیشن

سبه کلیه مالیات شنهادی با محا شد. بنابراین قیمت پی سور قانونی بر عدم آگاهی از این قوانین پذیرفته نخواهد  ها، عوارض و ک

ات )صنننورت ارائه خواهند گردید و مناقصنننه گذار حق دارد مالیات، عوارض، بیمه، سنننایر کسنننور دولتی متعلقه را از مطالب

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

شتباه نموده شکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که آن  یدر صورت -17-13 رکت در انجام محاسبات ا

ست، اعداد کمتر مندرج در پ صورت نیمالک عمل قرار خواهد گرفت. بر ا یو شنهادیا ساس در  سبات که پس از کنتر یا ل محا

صلضرب مقاد شود که جمع حا شده از عدد پ یمتهایدر ق ریبرنده مناقصه مشخص  ست ق شتریب یشنهادیواحد ارائه   یمتهایا

س سباً کاهش م یشنهادیبه عدد پ دنیواحد جهت ر ضرب مقادو اگر  ابدییمتنا صل شده واحد ار یمتهایدر ق ریجمع حا از ائه 

واحد آن  یهابا حاصلضرب مقدار در ب تمیهر آ ی. ضمنا اگر بهاد عدد پیشنهادی کاهش خواهد یافتعدد پیشنهادی کمتر باش

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

شامل ق یشنهادیپ متیق -18-13  ،یعوارض گمرک ات،یمال یهانهیز جمله هزمشروحه، ا یکامل کارها یهامتیمناقصه گر، 

سا یعوارض قانون ریسا ست که در ا یهانهیهز ریو  شابه ا ست دهید شنهادیپ نیم شامل تمام  هامتیق نیا ن،ی. هم چنشده ا

و  هاتیها، مسننئولآنها واقع شننود و با در نظر گرفتن مخاطره یبرا رهاکا یاجرا انیاسننت که ممکن اسننت در جر ییهانهیهز

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

صورتیکه  -19-13 صهددر  شد، مناق شته با سبات و غیره وجود دا شکاالتی از نظر محا صه ا سناد مناق ست این ر ا گر موظف ا

صالحی خود را ارائه نماید. به هر حال عدم اظهار نظر به منزله بال شنهاد ا شکاالت را منعکس و پی شکال  ا صه با سناد مناق ودن ا

 تلقی خواهد شد.

 ( اختیار قبول یا رد پیشنهادها 14

عتراض در ن وسننیله حق ادیب گرمناقصننهو  بودهدر رد یا قبول کلیه پیشنننهادات مختار  مجتمع جهان فوالد سننیرجانشننرکت 

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

 ( اعتبار پیشنهادها15

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

 ( اعالم عدم تمایل شركت در مناقصه16
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بایست مراتب را بصورت کتبی و حداکثر در صورتیکه دریافت کننده دعوتنامه قصد عدم شرکت در مناقصه را داشته باشد، می

سالاعالم نماید و چنانچه پس از  تنامهروز کاری پس از دریافت دعو 5تا  شد،  ار صه نبا شرکت در مناق صه مایل به  سناد مناق ا

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

 ( پاسخگویی به سؤاالت مناقصه گران17

سؤاالت فنی با آقایگان میشددعوت سیرجان(  دفتر فنی) دلداری محمد مهندس توانند در مورد  شرکت مجتمع جهان فوالد 

ستان کرماندرس واقع در آ ستان  -ا شرکت مجتمع 05سیرجان کیلومتر شهر صی گل گهر  صا شیراز جاده اخت جاده 

 تماس حاصل نمایند. 70747443091با شماره یا و جهان فوالد سیرجان

 قی خواهد شد.و به عنوان بخشی از اسناد مناقصه تل گران اعالم گردیدهپاسخ کلیه سواالت بصورت مکتوب به کلیه مناقصه

 

 گران های ارزیابی صالحیت مناقصه( فرم81

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 ضریب وزنی معیارهای ارزیابی

ف
ردی

 

 معیارهای ارزیابی

1 2 3 

 درصد وزنی

)%( 

 امتیاز

 امتیاز( 100)از 

 حاصلضرب ضریب

 امتیاز ×وزنی

   30 کار در رشته و زمینه کارسابقه اجرای  1

   20 هسازندداشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده و در مالکیت  2

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

   15 قدرت مالی و پشتیبانی 4

   15 یاحسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه  5

   100 جمع

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

 سابقه اجرای كار در زمینه مرتبط با  )جدول 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

تاریخ تحویل 

 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 برای حداكثر  

آخرین صورت  و ...( و فرم ، نام كارفرما، مدت انجام كار، مبلغ قراردادسازندهكپی مدارک مورد نیاز شامل نام  

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    



 

 گر:شرکت مناقصه

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

 موضوع مناقصه: 
  رجانمسی آبگرد جهت کارخانه فوالد سازی و ریخته گری سی الکتروددستگاه  دوساخت 

 13از  11فحه ص

 00-س-11352  :شماره 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 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 = 

 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 
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 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 قدرت مالی و پشتیبانی )جدول شماره چهار(

 100حداكثر امتیاز = 

 15ضریب وزنی تعیین شده = 

 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 .                   
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 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 حسن سابقه در كارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای)جدول 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 .

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

 پیوست شود.(

 


