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 مناقصه در شرکت شرایط دعوتنامه و

سیرجان در نظر دارد،شرکت مجتمع جهان  ستگاه  یکساخت  فوالد  شد سیژن  ستر آفتر کولر مربوط به واحد اک رکت بو

صه به از طریقرا  سیرجان مجتمع جهان فوالد شرایط واگذار نماید.  سازنده برگزاري مناق سیلواجد  شرکت لذا بدینو ه از آن 

 .نمایدشود با در نظر گرفتن موارد زیر در مناقصه شرکت دعوت مي

 ( موضوع مناقصه1

 " احیاء مستقیمرکوپراتور واحد باندلهای  "شش عددساخت  : ازعبارتست 

 1401-س-15210شماره  

 

جاده  50تر واقع در استان کرمان شهرستان سیرجان  کیلوم درب انبار مجتمع جهان فوالد سیرجان  (  DDP)  :تحویل رم ت

 شیراز مجتمع جهان فوالد سیرجان

 ( سپرده شرکت درمناقصه2

عتبر بانکي مبصورت ضمانت نامه ریال( مي باشد که باید  دو میلیاردریال )2،000،000،000 سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 

تمع جهان فوالد به نام مج و قابل تمدیدبدون قید و شرط غیر قابل برگشت و به نفع کارفرماو داراي اعتبار حد اقل سه ماه 

 قرار گیرد« الف»در پاکت  سیرجان بوده و

ابالغ میگردد  توسط شرکت جهان فوالد سیرجان  قبولي پیشنهاد قیمت طي نامه رسمي به برنده مناقصه ،از تعیین برنده پس 

 ذیل مي باشد.و برنده مناقصه موظف به انجام اقدامات 

 ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت و دریافت پیش پرداخت مطابق شرایط مندرج در نمونه قرارداد پیوست (الف

 یط مندرج در نمونه قرارداد پیوستمطابق شرا ارائه ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات (ب

 غازآتنفیذ و  ،است پس از ارائه تضامین فوق و واریز پیش پرداخت مدت قرارداد حتي در صورت مبادله نشدن قرارداد بدیهي 

 خواهد شد .

قرارداد نزد  ذکر است تضمین شرکت در مناقصه برنده تا زمان ارائه تضامین پیش پرداخت و اجراي تعهدات و مبادلهشایان 

 جان باقي خواهد ماند .شرکت مجتمع جهان فوالد سیر

 شرکت در مناقصه صرفا باید به نام شرکت کننده در مناقصه تهیه و ارائه گرددسپرده  – 1تبصره 
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یک دوره سه و قابل تمدید و براي  نامه بانکي  باید داراي سه ماه اعتبار از تاریخ گشایش اوللیه پیشنهاداتضمانت  – 2تبصره 

 ماه دیگر نیز باشد .

 د شماره و عنوان مناقصه بر روي برگ ضمانت نامه ضروري و الزامي مي باشدقی -3تبصره 

 شبا مجتمع جهان فوالد سیرجان براي دریافت ضمانت نامه شماره 

IR8601-8000-0000-0022-4505-3455    مي  22310و شماره شعبه  2245053455حساب شماره  تجارت بابانک

 باشد

 ( محل تحویل موضوع مناقصه3

جاده ش  یراز جاده 50جان کیلومتر ش  هرس  تان س  یر -اس  تان کرمانواقع در:  رجانیمجتمع جهان فوالد س   انباردرب  

 سیرجاناختصاصي گل گهر شرکت مجتمع جهان فوالد 

 ( محل تسلیم پیشنهادات4

انه و خدبیر واحد  –گل فروشي جنب  –نماز روبري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بلوار –آدرس: سیرجان 

 42251193-034تماس  بقه دوم شمارهط-کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 ( زمان تحویل پیشنهادات5

  گهي روزنامه آ تاریخ درج روز پس از 10 حداکثر

 ( تاریخ بازگشایی مرحله اول پیشنهادات6

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

 بلوار سید جمال الدین-سیرجان 

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

 تبصره: تاریخ بازگشایي 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 مي

  و تاریخ ءا مهر امضاب شرکت در مناقصهدعوتنامه و شرایط 
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 و تاریخ ءا مهر امضاب برگ پیشنهاد قیمت و ریز قیمت 

 و تاریخ ءا مهر امضاب پیش نویس قرارداد 

  و تاریخ ءا مهر امضاباطالعات فني، مدارک و نقشه ها 

  (در صورت اینکه مناقصه محدود انجام پذیرد )تحویل اسناد شرکت در مناقصه رسید 

 و ارسال اسناد مناقصه لینحوه تکم( 9

ب و ج  الف،گانه پاکت جدا 3 يپاکت 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 زیرموارد  بیبه ترت باشدیم

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

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

  جهان فوالد سیرجان در تایید و یا رد ضمانت نامه مختار استشرکت 

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

 گرانهاي تکمیل شده ارزیابي صالحیت مناقصهفرم 

  له مش   خص    ات فني هاد فني از جم به پیش   ن عات فني (Technical Spec)مدارک مربوط  گه اطال ، بر

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

  لیست تامین کنندگان(Vendor List) 

 ماه 4ژه با در نظر گرفتن حداکثر برنامه زمانبندي اجراي پرو 

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

 گر باشد.ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور مناقصه

 ره ثبت نامه رسمي کشور و گواهي ادارائه یک نسخه کپي مصدق اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات شرکت در روزا

شخاص حقوقي( ضاي مجاز )جهت ا صاحبان ام ضاي  شده و نمونه ام سنامه ابراز  سا و براي  شرکتها مبني بر اعتبار ا

سب یا پروانه بهره برداري  صادي و کارگاههاي تولیدي معتبر ارائه پروانه ک سات و بنگاههاي اقت س نیز تأییدیه از  ومو

 واحد صنفي مربوطه.

  ارزیابي صالحیت فروشندگان شرکت ها از سایت فرم SJSCO.IR  گیرد . دانلود و پس از تکمیل در پاکت ب قرار 

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

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

 .ارائه فهرستي مستند از سوابق تجاري، توانایي مالي و قراردادهاي مشابه قبلي 

 قرار داده شود:« ج»مدارکي که باید در پاکت  3-9
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 گر رسیده برگ پیشنهاد قیمت به انضمام جدول ریز قیمت )آنالیز قیمت( که به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور مناقصه

 شده.

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

 (در صورت نیاز ) شده. رسیده

 دهیهر گردجدا شوند. سپس الک و م گریکدیبه صورت روشن و واضح مشخص و از  نیهر سه پاکت الف و ب و ج، با درج عناو

ارائه  خیناقصه و تارمناقصه گر و شماره و عنوان م يآنها نام و نشان يگذارده شوند و رو يگریجمعا در لفاف و پاکت مهر شده د

شود. کل شنهادیپ شته  ضوح نو ضا يستی( بايفن ،ي)مال هاشنهادیصفحات پ هیبه و صاحبان ام سط  صه گر و بر مجاز مناق يتو

 مهر و امضا شوند. يدر روزنامه رسم راتییتغ نیآخر يآگه ایاساس اساسنامه و 

  نه سنا به مت بر اساس فروش اسکناس در ساماصورت ارائه پیشنهاد  قیمت بصورت ارزي مبناي انتخاب برنده قیدر

 در روز بازگشایي مي باشد   SANARATE.IRنشاني 

 حوه بازگشایی پاکاتن (10

ه وس  یله بپاکتهاي محتوي پیش  نهادات در س  اعت و تاریخي که در اس  ناد مناقص  ه ذکر گردیده به ترتیب یکي پس از دیگري 

 کمیسیون مناقصه باز خواهند شد.

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

 ي نمایدمننموده و یا در صورت گشایش مردود اعالم کامل نباشد، پیشنهاد مردود تلقي و نسبت به گشایش سایر پاکات 

شد، پاکت  هرگاه محتوي -ب صحیح با سلیم « ب»پاکت الف  سي به کمیته فني بازرگاني ت باز گردیده و محتوي آن جهت برر

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

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

شنهاد فني اقدام مي سي پی سبت به برر صاتصالحیت، ن شخ شنهاد فني و انطباق آن با م صورت قبول پی فني و  گردد و در 

ستانداردها، کمیسیون مناقصه وقت دیگري را تعیین خواهد نمود که پس از سب ا ت به گشایش رسیدگي کمیته فني بازرگاني ن

 گران تایید شده، اقدام گردد.پاکتهاي قیمت مناقصه

یشنهاداتي که مورد در جلسه افتتاح پاکتهاي ج، ابتدا نتیجه بررسي کمیته فني بازرگاني اعالم خواهد شد و پاکات قیمت پ –ج 

شده  صه باطلقبول کمیته مذکور واقع ن شایش پاکتهاي ج مناق سبت به گ سپس ن شنهاد آنان مورد قبول کمیته و  گراني که پی

 فني واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.

 ( استرداد سپرده شرکت در مناقصه11

 هد شد.پس از تعیین برندگان اول، دوم و سوم مناقصه، سپرده تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي مسترد خوا

 ( تغییر، اصالح اسناد و اطالعات تکمیلی 21
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رقم هاي پیش  نهاد مالي باید بدون هیچگونه ش  رطي و با عدد و حروف و به ریال نوش  ته ش  ود. پیش  نهادي که قیمت  -1-12

 نوشته شده با حروف نداشته باشد یا داراي خط خوردگي بوده یا با مداد نوشته شده باشد مردود قلمداد خواهد شد.

شود. پیشنهادي  -2-12 شرطي و با عدد و حروف نوشته  شده با نکه قیمت رقم هاي پیشنهادمالي باید بدون هیچگونه  وشته 

  و یا با مداد نوشته شده باشدمردود قلمداد خواهد شد. يحروف نداشته باشد یا داراي خط خوردگ

شنهادها برايم -3-12 سلیم پی ضاي مهلت ت صات را قبل از انق شخ سناد و م صالح یا تجدید نظر در ا صه گزار حق تغییر، ا  ناق

یشنهادي قبل پبه شرکت کنندگان ابالغ خواهد نمود. درصورتیکه  دارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب راخود محفوظ مي

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

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

گران به تعویق اندازد به نحویکه آنها فرصت کافي براي گزار میتواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبي به مناقصه

 اصالح و تجدید نظر در پیشنهادها را داشته باشند.

شرکت کنندگان در منا -4-12 سهر یک از  سبت به مفهوم ا صه چنانچه ن ستي ق شند بای شته با صه ابهامي دا ناد و مدارک مناق

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

 نماید. بنابراین پس از اتمام مراحل مناقصه نمي تواند ادعاي ابهام یا جهل نماید.

 نحوه تغییر و تس  لیم آنها، کتباً  وتجدیدنظر یا حذف و اض  افه نمودن اس  ناد و مدارک مناقص  ه  هرگونه توض  یح یا -5-12

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

 شد. 

% مبلغ قرارداد 5غ کتبي مناقصه گزار با تضمین انجام تعهدات معادل برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابال -6-12

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

صه در مهلت  صورتیکه برنده مناق ضي ندارد. در  شد و حق هیچگونه اعترا ضبط خواهد  صه گزار  ضایي به نفع مناق شریفات ق ت

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

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

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

اس  ناد و مدارک که با انجام کار موض  وع مناقص  ه ارتباط دارد و جزء الینفک اس  ناد  گر تأیید مي نماید کلیهمناقص  ه -7-12

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

صها -8-12 شده، مناق صه تهیه  سناد مناق سئولیت، دقت و مطالعه طالعات مذکور و هرگونه اطالعات دیگري که در ا گر را از م

 گر باید از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهاي موضوع مناقصه اطمینان حاصل کند.نمیسازد. مناقصهمبري 

گر از جهت اقتصادي یا به هر علت دیگر برمشخصات و شرایط خواسته شده دراسناد هرگونه تغییري که به نظر مناقصه -9-12

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

 گذاشته شود.« ج»افزایش یا کاهش در پیشنهاد مالي باشد توضیح مربوطه بطور جداگانه در پاکت 
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شرکت کننده در مناقصه بایستي تمامي برگهاي اسناد و مدارک را که در پاکات قرار میدهد مهر و امضاء نماید و این  -10-12

سناد داخل پاکات با مهر و عمل  صدیق ا صورت عدم ت ست در  شد. بدیهي ا شده میبا سال  ستي مدارک ار صحت و در به معني 

گر و تصدیق خالف واقع اسناد، مناقصه گزار مخیر است تصمیمي مناسب در این خصوص اتخاذ نماید و در امضاي مجاز مناقصه

  واهد بود.گر مسموع نخاینصورت هیچگونه اعتراضي از طرف مناقصه

صهه -11-12 سي دقیق قرار ر مناق شد. بدین منظور مدارک تحویلي مورد برر شنهاد مي با گر فقط مجاز به ارائه یک پاکت پی

یي که در مناقصه خواهد گرفت و چنانچه مناقصه گزار به هر نحو مطلع شود هر یک از خریداران اسناد مناقصه در سایر شرکتها

یشنهاد فرد یا پیا به هر شکل ممکن ارتباط دارند، مناقصه گزار مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش شرکت مي کنند عضویت دارند 

 شرکتهاي مزبور مي باشد.

صول م -12-12 شوند و دیرتر از موعد مقرر دریافت گردند یا و سال  ست ار سیله پ شنهادهاي که به و صه گزار در مورد پی ناق

 نشوند، مسئولیتي نخواهد داشت.

و  رانیا ياس الم يهورو مقررات جم نیخود را با توجه به قوان ش نهادیپ دیمناقص ه با نیدعوت ش ده در ا يهاش رکت -13-12

 و کلیه کسور قانوني بر عهده برنده مناقصه میباشد. دینما میو تسل هیمربوطه ته يمجوزها گرید

صه چنانچه از میان -14-12 صه تنها یک مناق سناد مناق سناد را تکمیلگر در مودریافت کنندگان ا نموده و  عد مقرر پاکات و ا

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

 اتخاذ تصمیم نماید.

 اطالعاتکسب  ( 13

بررسي کرده و ضمن کسب اطالع کافي و  د قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقتپیشنهاد دهنده بای -1-13

سي، محل و مو ستر ضع راههاي د شرایط حمل و نقل، و صوص  صه، تمام اطالعات الزم در خ قعیت کامل از متن مدارک مناق

. به دس  ت آورد کارگاه و حوالي آن و امکانات و تس  هیالت محل اجراي کار، ش  رایط محلي، قوانین و مقررات نافذ و جاري را،

تواند اس   تناد به ناآگاهي یا اش   تباه خود نماید و هی  گونه ادعایي از طرف نده، پس از تس   لیم پیش   نهاد، نميپیش   نهاد ده

آگاهي نسبت  پیشنهاددهندگان پس از تسلیم نرخ پیشنهادي براي بخش یا بخشهائي از کار که به علت عدم آشنایي و یا عدم

 بود. ح گردد قابل قبول نخواهد. مطر. . به محل و موقعیت جغرافیایي و امکانات و

گردد که مناقصه گران قبل از محاسبه و ارائه قیمت پیشنهادي خود به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعي تاکید مي -2-13

هاي ذیربط محل اجراي قرارداد مراجعه و با اطالع و آگاهي کامل و همچنین امور اقتصادي و دارایي و شهرداري و سایر سازمان

رات مذبور از میزان حداقل دس  تمزد کارگران و مبالغي که طبق قوانین جاري کش  ور جمهوري اس  المي ایران بایس  تي به ادا

عتراضي مبني اپرداخت نمایند، قیمت پیشنهادي خود را محاسبه و ارائه دهند. چون پس از تسلیم قیمت پیشنهادي هی  گونه 

سبه کلیه مالیات بر عدم آگاهي از این قوانین پذیرفته نخواهد شنهادي با محا سور قانوني شد. بنابراین قیمت پی ها، عوارض و ک

ات )ص   ورت ارائه خواهند گردید و مناقص   ه گذار حق دارد مالیات، عوارض، بیمه، س   ایر کس   ور دولتي متعلقه را از مطالب

 ر و حسب مورد به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.هاي مربوطه( فروشنده کسوضعیت
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صورت -3-13 شرکت در انجام  يدر  شود که آن  شخص  صه، م سبات برنده مناق شتباه نموده مکه پس از کنترل محا سبات ا حا

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

صلضرب مقاد شود که جمع حا شده از عدد پ يمتهایدر ق ریبرنده مناقصه مشخص  ست ق شتریب يشنهادیواحد ارائه   يمتهایا

س سباً کاهش م يشنهادیبه عدد پ دنیواحد جهت ر ضرب مقادو اگر  ابدیيمتنا صل شده واحد ار يمتهایدر ق ریجمع حا از ائه 

واحد آن  يابه با حاصلضرب مقدار در تمیهر آ ي. ضمنا اگر بهاعدد پیشنهادي کمتر باشد عدد پیشنهادي کاهش خواهد یافت

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

شامل ق يشنهادیپ متیق -4-13 صه گر،  شروحه، از جمله هز يکامل کارها يهامتیمناق  ،يعوارض گمرک ات،یمال يهانهیم

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

و  هاتیها، مس  ئولآنها واقع ش  ود و با در نظر گرفتن مخاطره يبرا رهاکا ياجرا انیاس  ت که ممکن اس  ت در جر یيهانهیهز

 .ردیگيآنها صورت م يشده و شرکت در مناقصه، بر مبنا انیب يبه طور ضمن ایاست که در اسناد مناقصه  یيهاتعهد

صورتیکه  -5-13 سناد ددر  صهمر ا شد، مناق شته با سبات و غیره وجود دا شکاالتي از نظر محا صه ا ست این ناق گر موظف ا

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

 تلقي خواهد شد.

 ( اختیار قبول یا رد پیشنهادها 14

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

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

 ( اعتبار پیشنهادها15

 تاریخ بازگشائي پاکات ج معتبر باشد.پیشنهادها باید از هر حیث براي مدت سه ماه پس از 

 ( اعالم عدم تمایل شرکت در مناقصه16

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

سالاعالم نماید و چنانچه پس از  روز کاري پس از دریافت دعوتنامه 5تا  سناد من ار شرکت دا صه مایل به  شد، اق صه نبا ر مناق

 ساعت قبل از بازگشایي پاکات بصورت کتبي اعالم نماید. 48الزم است حداکثر تا 
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 گرانهای ارزیابی صالحیت مناقصهفرم (17

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

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

 عنوان پروژه ردیف
کارفرما یا 

 خریدار

بردار یا بهره

 کنندهاستفاده

مدت اولیه 

 پیمان

 مدت زمان

 انجام کار

تاریخ تحویل 

 قطعي

 کار یينها وزن

 شده انجام

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

       

 ضریب وزنی = امتیاز معیار×امتیاز کسب شده  

 کار مرتبط محسوب می شود . 5امتیاز کل برای حداکثر  
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خرین صورت آفرم  ، نام کارفرما، مدت انجام کار، مبلغ قرارداد و ...( وسازندهکپی 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 

 100حداکثر 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    
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14    

15    

16    

17    

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز کسب شده 

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه )جدول شماره سه(کفایت کادر 

 100حداکثر امتیاز = 

 20ضریب وزنی تعیین شده = 

 امتیاز امتیازواحد شرح ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

   جمع
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 مالک زمان سابقه کار سال اخذ مدرک تحصیلی خواهد بود

 ضریب وزنی = امتیاز معیار ×امتیاز کسب شده 

 

 

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 قدرت مالی و پشتیبانی )جدول شماره چهار(

 100حداکثر 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 کسب شده 

 الزم است تراز مالی دارایی سه سال گذشته ضمیمه گردد .                   

 

 ارزیابی صالحیت  مناقصه گر

 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای)جدول شماره پنج(
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  100امتیاز = 

 15ضریب وزنی تعیین شده = 

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

 سابقه از کارفرما
 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 کپی مصدق حسن سابقه ضمیمه شود .

م است قرارداد امتیاز لحاظ خواهد شد )حداکثر برای  پنج  قرارداد که الز 20به ازای هر تاییدیه کتبی ازکارفرما 

 پیوست شود.(

 گران، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصهبررسی صالحیت مناقصه

س -1-11 صهجهت برر صالحیت مناق ست کلیه فرمي  صه تیصالح يبایارزهاي گران میبای میل و جهت با دقت تکگران مناق

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

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

انساني، اعتبار گر و تجربه او در انجام کارهاي مشابه، نیروي نده مناقصه، در صورت تایید صالحیت مناقصهدر تعیین بر -2-11

صه سط مناق شده تو شنهاد فني داده خواهد مالي برابر مدارک ارائه  سي و امتیاز فني مربوط پی شده برر شنهاد فني ارائه  گر،  پی

 شد.



 

 گر:شرکت مناقصه

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

 " احیاء مستقیمرکوپراتور واحد باندلهای  "شش عددساخت موضوع مناقصه: 

 1401-س-15210شماره  

 

 13از  13صفحه 

 

        تماما رویت شده و مورد قبول است

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 


