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 اول بخش

 مناقصه شرایط و العمل دستور

 یو اجرا نیو تام یطراح " دارد، نظر در میشود نامیده " خریدار " و " گزار مناقصه" بعد من که سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت 

 موسسات ای و شرکتها به مناقصه طریق از یلذ مشخصات با را خود " EPCبصورت  ریبردس یاژیپروژه کارخانه فوالد آل ییمخزن آب هوا

 .نماید واگذار صالحیت واحد

 پروژه اولیه اطالعات -1 

 :خدمات مختصر شرح -1-1 

 EPC بصورت ریبردس یاژیپروژه کارخانه فوالد آل ییمخزن آب هوا یو اجرا نیو تام یطراح " از است عبارت پیمانکار کار شرح 

 مطابق پیش نویس قرار داد. "

 :ی کاراجرا شرایط

  :شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان. سایت کارخانه فوالد آلیاژی –بردسیر شهرستان  -کرماناستان محل اجرای کار 

  ددگر می تعیین شمسی ماه 6 تا قرارداد غابال تاریخ از مناقصه موضوع اقالم تحویل و تامین تدم: کار اجرای مدت. 

 پیشنهادها تسلیم محل و تاریخ-2 

 سوی از نامه معرفی همراه به)  او رسمی نماینده یا دهنده پیشنهاد توسط العمل دستور این در مندرج شرایط دقیق رعایت از پس بایستی پیشنهادها -1-2

 14:00)تها سهاعت    در روزنامهه  از زمان انتشار آگهی تمدید مناقصه کاریروز  )ده( 10 ظرف مدت داکثرح ( شرکت مجاز امضاء و مهر با گر مناقصه

 تحویل و رسید اخذ گردد:؛ به یکی از نشانی های (آخرین روز

 ؛سباختمان نمبای آلومینیبومی    جنب  لبل فروشبی    -روبروی اداره ارشاد -سیرجان، بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی اله((  

 7816964741کدپستی  کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان دبیرخانه

  (106داخلی  034-42251193)آقای بیگلری با شماره تماس 

 نبش ،(جنوبی دیدار) شهیدی خیابان کودک، جهان چهارراه از بعد حقانی، بزرلراه ونک، میدان شهر تهران، تهران، ب( استان

 سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت دفتر ،10 واحد پنجم، طبقه ،2پالک ژوبین، کوچه

 (516داخلی  021-86086357)آقای الماسی با شماره تماس 

 از قبل خواه شفاهی، یا کتبی از اعم پیشنهادی با توضیح گونه هیچ ها پیشنهاد بازگشایی از پس و باشد شرط و قید بدون و کامل باید پیشنهادها -2-2 

 الک بدون و مقرر تضمین قدفا ، مبهم ،مشروط ، ناخوانا که پیشنهادهایی به. شد نخواهد پذیرفته آن، از بعد با و گزار مناقصه توسط مناقصه برنده تعیین

 .شود نمی داده اثر ترتیب باشد، امضا و مهر و
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 قلم بدون کل مبلغ عنوان به قیمت پیشنهاد برگه در گر مناقصه وسیله به که است مبلغی گرفت خواهد قرار بررسی مالک که پیشنهادی قیمت -3-2 

 .شود می نوشته حروف با و خوردگی

 مندرج کمتر اعداد است، نموده اشتباه محاسبات انجام در شرکت آن که شود مشخص مناقصه، برنده محاسبات کنترل از پس که صورتی در : تبصره

 جمع که شود مشخص مناقصه برنده محاسبات کنترل از پس که صورتی در اساس این بر. گرفت خواهد قرار عمل مالک وی یهادنیشپ در

 .باید می کاهش متناسبا پیشنهادی عدد به رسیدن جهت واحد قیمتهای است بیشتر پیشنهادی عدد از شده ارائه واحد قیمتهای در مقادیر حاصلضرب

 .بود خواهد کمتر عدد محاسبه مالک ، باشد داشته مغایرت تمآی آن واحد بهای در مقدار حاصلضرب با آیتم هر بهای اگر ضمنا

 و قانونی عوارضی سایر گمرکی، عوارض مالیات، های هزینه جمله از مشروحه، کارهای کامل های قیمت شامل گر، مناقصه پیشنهادی قیمت -2-4

 اجرای جریان در است ممکن که است هایی هزینه تمام شامل ها قیمت این چنین، هم. است شده دیده پیشنهاد این در که است مشابه های هزینه سایر

به طور ضمنی بیان شده و شرکت در  با مناقصه اسناد در که است تعهدهایی و ها مسئولیت ها، مخاطره گرفتن نظر در با و شود واقع آنها برای کارها

 بر مبنای آنها صورت می گیرد. مناقصه

 به و برسد دهنده پیشنهاد ورآتعهد مجاز امضای و مهر به باید ینف ضمائم کلیه و اردادقر نویس پیش ، دعوتنامه این جمله از مناقصه استاد تمام -5-2

 . گردد نمی بازگشایی مالی پیشنهاد اینصورت غیرگردد  ارائه قیمت پیشنهاد همراه

ین شرکت در مناقصه ضبط می ضمت و خواهد شد واگذار دوم نفر به کار شودن امضا و مهر توسط نفر اول ساعت 72 رفظ قرارداد صورتیکه در-6-2

 گردد.

تأثیر آن در رد یا قبولی  و دهی امتیاز نحوه با همراه شرکت آن برای حاضر مناقصه فنی ازیامت دهنده تشکیل های آیتم دارده اعالم میلبدینوسی -7-2

 کلیه مربوطه مهر و امضاء نمودن مستندات ارائه و اسناد تکمیل به نسبت لطفا است شده ارائه مناقصه اسناد پیوست به شده تراز قیمت تعیین پیشنهاد فنی و

 مستندات و ادناس این ارائه عدم است بدیهی شود، اقدام " ب " پاکت قالب در فنی پروپوزال ارائه با همزمان(  ها فرم پوشه)  شده ذکر ادناس صفحات

 اقصهمن های شرکت لیست از را مربوطه شرکت و نموده خودداری ادناس بررسی از که داد خواهد سیرجان فوالد جهان شرکت به را حق این الزم؛

 .نماید خارج

 فرم با متناظر و تکمیل ها فرم کلیه ها، فرم مناقصه، شرایط(  6 )شماره پوشه ارزیابی مدارک خصوص در ب پاکت در تایسبمی ها شرکت کلیه - 8-2

 .شد خواهند ارزیابی ها شرکت گهیآ در شده اعالم اوزان با مطابق اساس این بر که ددگر بندی طبقه و اءامض و مهر رهالدوف همین طی مستندات ها

 وزن معیارهای ارزیابی و ارجاع کار ردی(

 5 اطالعات عمومی پیمانکار 1

 50 سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار موضوع مناقصه 2

 5 پیش بینی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز کار 3

 20 مناقصه موضوع کار به اختصاص قابل و پیمانکار مالکیت تحت تجهیزات و ابزار آالت، ماشین لیست 4

 5 رزومه همراه به کلیدی کارکنان فهرست 5

 5 شرکت پشتیبانی و مالی توان 6
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 3 کار به آماده رفیتظ و اجراء دست در های کار اعالم بر مبنی اظهاری خود فرم 7

 حوادث از اظهاری خود گزارش و پیمانکاری صبالحیت و ایمنی صالحیت های گواهینامه ارائه 8

 گذشته سال 5پروژه های  در احتمالی

5 

 2 گذشته سال 5 در قضایی مراجع در مفتوحه های پرونده 9

 100 مجموع

 همناقص اسناد-3

 کلیه و مربوطه فرمهای فنی، مشخصات قرارداد، شرایط ها، پیوست قرارداد، ، مناقصه شرایط و العمل دستور از است عبارت مناقصه ادناس -1-3 

 .گردد می ابالغ کنندگان شرکت به مناقصه طول در که مکاتباتی

ساعت قبل از  24چنانچه مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه از شرکت در این مناقصه منصرف شده باشد؛ باید انصراف خود را حداکثر تا  -2-3

 ارسال نماید. tender@sjscosteel.com ورت نامه رسمی به آدرس ایمیل آخرین فرصت تحویل پاکات به ص

 لر مناقصه تعهدات -4 

 .نماید رعایت را خریدار های العمل دستور و جاری استانداردهای مناقصه موضوع تامین در بایستی گر مناقصه -1-4 

 های کاریهم است مکل( فروشنده و داشت خواهد قرارداد موضوع خدمات صحیح اجرای در دقیق نظارت ها زمینه تمامی در گزار مناقصه -2-4

 .آورد عمل به امر این اجرای در را الزم

 پیشنهادها ارائه نحوه -5 

 :گردند ارائه زیر شرح به و (شده مهر و الک صورت به)  جداگانه پاکت سه در بایستی می پیشنهادها -1- 5 

 "مناقصه در شرکت تضمین :الف پاکت "

 "فنی پیشنهاد ب: پاکت" 

 " تمقی پیشنهاد :ج اکتپ "

 عناوین درج با ،" ج " و " ب " و " ال( " پاکت سه هر. شود تسلیم و تهیه اصل، نسخه یک تعداد به باید " ج " و " ب " هایپاکت  محتویات تمام 

 روی و شوند گذارده دیگری شده مهر پاکت و لفاف در جمعا گردیده مهر و الک سپس. شوند جدا یکدیگر از و مشخص واضح و روشن صورت به

 ریبردس یاژیپروژه کارخانه فوالد آل ییمخزن آب هوا یو اجرا نیو تام یطراح " مناقصه عنوان و شماره و گر مناقصه نشانی و نام آنها

 و گر هصقمنا مجاز امضای صاحبان توسط بایستی(  فنی ، یلما)  ها پیشنهاد صفحات کلیه. شود نوشته وضوح به پیشنهاد ارائه تاریخ و " EPCبصورت 

 .شوند امضا و مهر رسمی روزنامه در تغییرات آخرین آگهی یا و اساسنامه اساس بر

 را " ج " و " ب " و " الف "کت پا خود، انتخابی ردیفهای از یک هر برای بایست می دهندلان پیشنهاد:  مهم توضیح

 .نمایند ارائه جدالانه

mailto:tender@sjscosteel.com
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 :شامل " ال( " کتپا -1-1-5 

 .حاضر العمل دستور 6 ماده در مندرج شرایط طبق شده تهیه مناقصه در شرکت تضمین -1 

 : شامل " ب " پاکت -2-1-5 

   رارداد و )قه  روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط بها موضهوع مناقصهه.   ارائه

 .ن و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(تا کنو 95رزومه ارسالی باید مربوط به سال 

  گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی.ارائه 

 .الزامی( ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری( 

 .ارایه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه 

 سایت های صنعتی ارایه گواهی ها و رتبه های اجرای کار در محدوده 

 بهرای  گهر  مناقصهه  زمجها  ایمضه ا دارندگان مورد در رسمی روزنامه آگهی آخرین و اساسنامه مصدق رونوشت 

 .ورآتعهد و مالی ادناس

 جاری قراردادهای لیست. 

 وشندهفر تامین توان و ظرفیت.  

 ز.مجا امضای صاحبانسط  تو شده امضا و مهر مناقصه ادناس 

 صورتجلسه و مناقصه برگزاری دوره در مکاتبات ها، اصالحیه ها، اطالعیه کلیه مناقصه، استاد از کامل نسخه یک یستیبا انگر مناقصه هلیک :هتبصر 

 اسناد دریافت محض به و نموده امضاء و مهر باشد می آنها قبول مورد و نموده مطالعه را استاد آنکه دیایت در را حاضر العمل دستور 14 بند موضوع

 توسط صفحات کلیه یلذ در " است قبول مورد و شده خوانده " جمله درج خود پیشنهاد ارایه با مانزهم و اسناد تحویل رسید اب همراه مناقصه

 و مهر را آنها گر مناقصه باشند، نشده امضا و مهر اوسه ورآ تعهد غیر اوراق از بعضی مناقصه کمیسیون تشخیص با چنانچه. است الزامی گران هصمناق

  .ودب خواهد مردود و ناقص پیشنهاد آن صورت این غیر در. کرد خواهد امضا

 مناقصه وندر ادامه از گران مناقصه حذف موجب آنها از یک هر ارائه عدم و بوده ضروری "ب" تپاک در فوق مدارک و اطالعات ارائه:  تبصره

 .دگردی خواهد

 :شامل مالی پیشنهاد " ج " پاکت -3-1-5 

 .قرارداد نویس پیش یک شماره وستپی و 2-5 بند در مندرج شرایط طبق تکمیل شده صورت به قیمت پیشنهاد رگهب - 1

 .گردد مشخص آن در دیگر داخلی پارامترهای سایر و نقل و حمل سهم که باشد ای گونه به قیمت زآنالی ارائه -2 

 توسط زآنالی این ندش نهایی و اصالح از دد، پسگر ارائه شده،تعیین  مناقصه برنده که هدهند پیشنهاد سوی از نالیزآ این صورتیکه در است بدیهی

 منابع سوی از پارامترها این تغییر صورت در و شده وارد مناقصه برنده با تنظیمی قرارداد یک شماره پیوست در سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت

 .خواهد تعدیل قابل فوالد جهان مجتمع رکتش یدئتا صورت در و فروشنده کامل گزارش ارائه با قرارداد مدت طول در قرارداد مبلغ کشور، رسمی
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اسناد جدا و  از و تکمیل نرخ پیشنهاد برگ)  نماید ارائه ادناس این نرخ پیشنهاد برگ در صرفاً را خود متقی پیشنهاد دظفنمو دهندگان پیشنهاد:  تذکر 

 حق دهنده پیشنهاد و نموده مردود را هادنپیش که دارد حق گزار مناقصه و نبوده پذیرش مورد گرید صورت هر به رخن هئارا و در پاکت گذارده شود(

   داشت. نخواهد را اعتراضی هیچگونه

 مالی پیشنهاد -2-5

را در محل  شده برآورد لغمب کل جمع و نموده احتساب و برآورد قرارداد موضوع انجاممورد نظر خود را برای  تمقی بایستی، رگ صهقمنا -1-2-5 

 .نمایند ارائه " ج " پاکت در پیشنهاد بخش در مندرج قیمت پیشنهاد برگه باید گران مناقصه که است ذکر به الزم. نماید وارد قیمت پیشنهاد نظرمورد 

پیشنهاد قیمت  برگ در را خود پیشنهادی لغمب موارد، کلیه نمودن لحاظ و جهات جمیع و برآورد کل مبلغ به توجه با باید دهندگان پیشنهاد -2-2-5

 اعالم نمایند.

 خواهد شد. پیشنهاد رد موجب مناقصه ادناس کلی طور به و بها و مقادیر فهرست در ریتغی ، خوردگی دست ،طشر گونه هر قید شود می تاکید - 3-2-5 

 .نماید ارائه ریالی بصورت را خود پیشنهاد باید گر مناقصه -4-2-5  

 حروف با که ارقامی هقصمنا برنده ینعیت برای. شود نوشته تقیم پیشنهاد برگ در حروف و عدد با باید کار کل برای قیمت پیشنهادی رغم -5-2-5

 .بود خواهد عمل مالک شده نوشته

 مناقصه در شرکت نامه ضمانت -6

بصورت  ریبردس یاژیپروژه کارخانه فوالد آل ییمخزن آب هوا یو اجرا نیو تام یطراح " جهت مناقصه در شرکت تضمین  -1-6

EPC " حداقل اعتبار دارای و کارفرما فعن به معتبر، بدون قید و بانکی امه نضمانت(  ریال و پانصد میلیون میلیارد دو)  ریال 0،00000،005،2 مبلغ با 

 .باشد می سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت نام به ماهه شش

)  ایران اسالمی جمهوری وانینق حاکمیت تحت و گزار مناقصه توسط تمدید قابل و برگشت قابل غیر ، مشروط غیر صورت به معتبر بانکینامه ضمانت

 .نماید هئارا پیشنهادات " ال( " پاکت در را ،( گردد درج نامه ضمانت متن در بایست می ضرورتا که

 .باشد معتبر پیشنهادات ارائه تاریخ آخرین از ماه سه مدت به حداقل بایست می بورذم مانتنامهض 

  .است الزامی و ضروری مذکور نامه ضمانت روی هقصمنا عنوان و شماره قید:  تبصره

 مورد ضمانتنامه نه تنها  اینصورت غیر در باشد  (سیرجان فوالد جهان مجتمع شرکت)  گزار مناقصه نفع به باید الزاما نامهنتماض  :مهم تذکر

 .نماید خودداری قیمت ها قیمت پیشنهاد بازگشایی از دارد حق گزار مناقصه بلکه نبوده پذیرش

 .شد نخواهد باز " ج " پاکت ، باشد 1-6 بند در مندرج شرایط دفاق(  ال( پاکت)  شده ارائه مناقصه در شرکت تضمین صورتیکه در -2-6 
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 به هناقصم دوم و اول نفر ءجز به دهندگان پیشنهاد سایر مناقصه در شرکت تضمین مناقصه، برنده اعالم نتعییو رسیده پیشنهادات بررسی از پس -3-6

 در شرکت مینضت. شود نگهداری دیگری معین مدت برای ار باشد،گز مناقصه نظر بر بنا که مواردیدر  رمگ شد خواهد مسترد مناقصه گزار تشخیص

 برنده ترخیص خواهد شد. فروشنده توسط تعهدات انجام تضمین تسلیم و قرارداد انعقاد از پس نیز دوم و اول نفرات هقصمنا

 :شود می ضبط زیر هایحالتدر مناقصه در شرکت امهانتنضم -4-6 

 . یردگب پس دارد رعتباا که مدتی در را خود پیشنهاد هندد دههانپیش هرگاه - ال( 

 :که صورتی در مناقصه برنده مورد در - ب

 .ننماید امضاء را مربوطه قرارداد - 1 

 پارد.نس وستیپ قراردادهای مفاد طبق را تعهدات اجرای نامه ضمانت -2

 به نسبت شرکت مالی اموربه  رسمی درخواست با تواند می باشد، داشته سیرجان فوالد جهان شرکت از مطالباتی کننده شرکت چنانچه:  توضیح 

 عنوان به را سیرجان فوالد جهان شرکت مالی امور شده امضاء و مهر گواهی و اقدام مناقصه این در شرکت ضمانت عنوان به مبلغ آن کردن بلوکه

 .نماید ارائه مربوطه پاکت در تضمین

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه فرم نمونه

 :شماره 

 :تاریخ 

 یاژیپروژه کارخانه فوالد آل ییمخزن آب هوا یو اجرا نیو تام یطراح " مناقصه در است مایلشرکت/مشارکت . . .  اینکه به نظر

 مبلغ بهرای(  خریدار)  سیرجان فوالد جهان معتمج مقابل شرکت در ، لذا این بانک از . . . . . . نماید شرکت" EPCبصورت  ریبردس

 اطالع کبان این به گزار صهناقم وانبه عن سیرجان فوالد نجها معتمج چنانچه که مینماید ضمانت(  ......................... ریال) .... لریا..... .........................

 کافناست مقرر مدت در کار تعهدات انجام هضمانتنام متسلی با مربوطه قرارداد امضا از مشارالیه و شده واقع قبول مورد کننده شرکت پیشنهاد که دهد

 آن سقم و یا صحت اثبات به احتیاجی اینکه بدون یبکت تقاضای اولین تفدریا حضبم را مرقوم )................. ریال( ریال....................  مبلغ است نموده

 جهان فوالد سیرجان بپردازد. مجتمع وجه در بالدرنگ باشد داشته یئقضا با اداری مجرای از اقدامی با نامه اظهار صدور ای و دلیل  گونه هیچ یا اقامه 

 تمدید قابل ،شود درخواست که مدتی برای سیرجان اوالد جهان مجمع خواست در به بنا و بوده معتبر   /  /   روز اداری اعتس ینآخر تاضمانتنامه  این

 .بود خواهد

 بازگشایی از دارد حق خریدار بلکه نبوده پذیرش ضمانتنامه»  تنها نه اینصورت غیر در و باشد گزار مناقصه نفع به باید می الزاما ضمانتنامه : مهم تذکر

 .نماید خودداری نیز قیمت پیشنهاد
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 کار شرایط و مقررات و قوانین از آلاهی -7

 های مربوطه تهیه و تسلیم نماید. مجوز دیگر و ایران اسالمی جه به قوانین جمهوریتو با را خود پیشنهاد باید هقصمنا این در شده دعوت شرکتهای -1-7

 ادای به نیازی که این دون ب دارد حق گزار مناقصه و بود نخواهد قبول مورد واصله پیشنهاد مناقصه شرایط و ادفم کامل رعایت عدم صورت در -2-7

 .بداند ردودم را پیشنهادی چنین باشد استدالل با توضیح هر

 مدارک متن از ملکا و یفکا اطالع کسب ضمن و کرده بررسی دقت به را مناقصه اسناد ، مناقصه پیشنهاد تسلیم از قبل دیبا دهنده پیشنهاد -3-7 

 محل تسهیالت و امکانات و آن حوالی و کارگاه موقعیت و محل ، دسترسی راههای وضع نقل، و حمل شرایط خصوص در الزم اطالعات تمام مناقصه،

 اشتباه ای ناآگاهی به استناد تواند نمی پیشنهاد، ملیتس از پس دهنده، پیشنهاد. آورد دست به ،را جاری و نافد مقررات و قوانین محلی، شرایط کار، اجرای

 عدم با و شناییآ عدم علت به که کار از یئبخشها ای بخش برای پیشنهادی نرخ تسلیم از پس پیشنهاددهندگان طرف از ادعایی گونه هیچ و نماید خود

 .بود نخواهد قبول قابل گردد مطرح ...و امکانات و جغرافیایی موقعیت و محل به نسبت آگاهی

 هطمربو اطالعات و کرده مطالعه دقت به را مناقصه ادناس تمام دهنده پیشنهاد که شد خواهد تلقی آن منزله به پیشنهاد، تسلیم و مناقصه در شرکت  -4-7 

. ندارد وجود مناقصه ادناس در او نظر به اشتباهی یا هامبا و است آورده دست به آورد، دست به تواند می تجربه با گر مناقصه یک که حدی تا را آنها به

 رافع وجه هیچ به باشد موثر نظر مورد خدمات اجرای در که عاملی گونه هر یا پروژه شرایط از مناقصه این رد شده دعوت شرکتهای آگاهی عدم

ضی اعترا گونه هر و شد هدخوان پذیرفته بابت این از اضافی وجوه مطالبه و گردید نخواهد مناقصه در حاضر شرکتهای طرفشده از  پذیرفته مسئولیت

 .است اعتبار فاقد خصوص ایندر  دهندگان پیشنهاد سوی از

 و اقتصادی امور همچنین و اجتماعی تامین سازمان و کار ادارات به خود پیشنهادی قیمت هئراا محاسبهاز  قبل گران مناقصه ددگر می تاکید -5-7 

 که یمبالغ و کارگران دستمزد حداقل میزان کامل آگاهی و اطالع با و مراجعه قرارداد اجرای محل طذی رب های سازمان سایر و شهرداری و دارایی

 از پس چون دهند  ارائه و محاسبه را خود پیشنهادی قیمت نمایند، پرداخت مذبور ادارات به بایستی ایران اسالمی جمهوری کشور جاری قوانین طبق

 ها، مالیات کلیه محاسبه با پیشنهادیقیمت  این بنابر. شد نخواهد پذیرفته قوانین این از آگاهی عدم بر مبنی اعتراضی گونه هیچ پیشنهادی تمقی سلیمت

 وضعیت صورت)  مطالبات از را متعلقه دولتی ورسک سایر بیمه، عوارض، مالیات، دارد حق گذار مناقصه و گردید خواهند ارائه قانونی کسور و عوارض

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

 وعضمو کارهای کلیه شامل که است شده تهیه صورتی به قرارداد ادناس که نمایند تسلیم و نظیمت استنباط این با را خود پیشنهاد باید گران مناقصه -6-7 

 .باشد قرارداد

  سایت محل از بازدید -8

 طبق است بدیهی اقدام نماید. یتاز سا یدجهت بازد در صورت تایید مناقصه گزار پس از هماهنگی و تایید تواند یم رسمی مناقصه گر بنا به درخواست

 انصراف منزله به بازدید عدم صورت در و گردد اعالم موقعیت ساخت مخزن به ورود مجوز اخذ جهت ملی کد و فردی مشخصات اعالم با رسمی نامه

 گردد. می تلقی مناقصه از

 قای دکتر ملکی تماس حاصل نمایید(جناب آ 09919579359)جهت هماهنگی ورود به موقعیت با شماره 
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 دبیر خانه کمیسیون معامالت

  مناقصه اسناد اصالحیه -9

 در و دارد می محفوظ خود برای پیشنهادها ملیتس مهلت انقضای از قبل را مشخصات و استاد در نظر تجدید یا اصالح تغییر، حق گزار مناقصه -1-9

 ارائه مهلت تمدید یا و مناقصه ادناس در مندرج مفاد یا و ایطیک از شرره اصالح با و ابهام رفع تصحیح، ر،غییت به تصمیم گزار مناقصه صورتیکه

 ارسال گران، مناقصه کلیه جهت شده تهیه اطالعات از ای نسخه. رسید خواهد گران اقصهمن اطالع به اطالعیه بصورت مراتب باشد، داشته اهادهنشیپ

 ها اطالعیه از یک هر ند.نمای اعالم گزار مناقصه به کتبا را مذکور یهاطالع دریافت وقت اسرع در از مناقصه گران بایستی هر یک و گردید، خواهد

. گردد ارسال گزار مناقصه برای العمل دستور این در داده شرح طبق و شده امضاء گر مناقصه توسط بایستی و گردیده محسوب ناقصهم اسناد از جزئی

 .بود خواهد برخوردار اولویت از گردیده صادر مناقصه دنااسدر  هینزم آن در که موضوعی هر به نسبت مذکور های اطالعیه که است بذکر الزم ضمنا

 شده تمدید مهلت بعتا گران، مناقصه و گزار مناقصه تعهدات و حقوق مامت گزار مناقصه توسط پیشنهادات گشایش یا ملیتس مهلت تمدید صورت در 

 است.

 بخشی خ،نر پیشنهاد ارائه از قبل مناقصه این در شده دعوت شرکتهای به گزار مناقصه طرف از صادره های فاکس یا و مکاتبات و ساتلتج صور -2-9 

 . داشت خواهد تقدم گردیده ذکر مناقصه مدارک در که مشابهی مفاد و شرایط بر و داده تشکیل را مناقصه مدارک از

 لران مناقصه توسط پیشنهاد ارائه -10

  .نمایند اقدام نرخ ارائه به نسبت آن پیوست قرارداد نمونه و اسناد این ضوابط و شرایط مطابق بایست می دهندگان پیشنهاد 

 پیشنهادها ارائه هزینه - 11

 های هزینه جبران قبال در مسئولیتی و تعهد هیچگونه گزار مناقصه و بود، خواهد گران مناقصه عهده بر مناقصه در شرکت به مربوط های هزینه تمامی 

 با و مناقصه مراحل کامل اجرای به توجه بدون ، غیره و بازدید سفته، بانکی، های نامهضمانت اسم تهیه گر، مناقصه توسط پیشنهاد ارائه و تهیه به مربوط

 .بود خواهد گر مناقصه دههع به در قبولی عدمیا  و انصراف صورت در حتی مذکور هزینه و داشت خواهدن مناقصه، نتیجه

 پیشنهادها اعتبار -12 

(  ماه 6 جمعا)  دیگر ماه سه مدت برای تمدید قابل و باشد می معتبر روز 90 مدت تا پیشنهادات ارائه مهلت آخرین تاریخ از شده ارائه پیشنهاد -1-12 

 بود خواهد ورآ الزام طرفین برای پیشنهاد نماید، اعالم پیشنهادی به نسبت کتبا را خود قبولی گزار مناقصه زمان هر مدت این ظرف در و بود خواهد نیز

 را مناقصه در شرکت ضمانتنامه دارد حق خریدار نماید عدول مقرر شرایط از یا و نشود کار انجام یا و قرارداد عقد به حاضر شرکت آن صورتیکه در و

 .شد خواهد رد خریدار سوی از باشند داشته اعتبار کمتری مدت برای که پیشنهاداتی ضمنا. نماید طضب خود نفع به

 خواست در این)  باشد، داشته پیشنهادها اعتبار مدت تمدید به نیاز(  ماه شش)  1-12 بند در شده تعیین مدت از بیش گزار مناقصه رصورتیکهد -2-12 

 نامه ضمانت باید کند، قبول را اعتبار مدت تمدید ای دهنده پیشنهاد هرگاه .گیرد صورت الکترونیکی پست طریق از یا اتبک باید ،( آن به پاسخ و

 بدون ،دهد انصراف مناقصه ادامه از و کند رد را خریدار درخواست تواند می ای دهنده پیشنهاد هر. نماید دیدجتب تناس به را خود مناقصه در شرکت

 .شود ضبط وی مناقصه در شرکت ضمانتنامه آنکه
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 لزار مناقصه حقوق -13 

 ای یک ره رد ای قبول به نسبت توضیح و دلیل ذکر بدون و خود صالحدید با که دارد می مسلم و محفوظ خود برای را حق این گزار مناقصه - 1 -13 

 شده قبول پیشنهادها از یک هیچ ضمنا .گردد می تلقی قطعی خصوص این در شده اتخاذ تصمیم و نماید اقدام آن از جزئی یا واصله پیشنهادهای کلیه

 گردد واقع قبول مورد پیشنهادی صورتیکه در. گردد اعالم گر مناقصه به کتبی بصورت گزار مناقصه طرف از قبولی بمرات آنکه مگر گردد نمی تلقی

 و تمام قبول یا رد در رازگ مناقصه. ) نماید امضاء قرارداد نمونه فرم مطابق گزار مناقصه با قراردادی بود خواهد ملزم پیشنهاد دهنده ارائه صورت این در

 یللد ذکر به حتاجم آنکه بدون خود صالح و رفهص براساس دهنده پیشنهاد چند یا دو به ارجاع و مناقصه موضوع کاالی تناژ تقسیم ،پیشنهاد از بخشی یا

 .( است مختار باشد

 به که صورتی در ، شود گزارش گزار مناقصه به مراتب و اند کرده مصالحه گزار مناقصه انیز به یناگر مناقصه که شود حاصل اطالع هرگاه -2-13

 به یتح خود سیاه لیست در متخل( گران هصناقم نام دادن قرار و مناقصه، لغو به محق گزار مناقصه باشد، گرفته صورت امر این  گزار هقصمنا تشخیص

  .بود خواهد دائمی صورت

 ادعای هیچگونه حق مناقصه برنده گردد، منصرف مناقصه برنده فروشنده با قرارداد انعقاد و خدمات اجرای از علت هر به گزار مناقصه چنانچه -3-13

 . داشت نخواهد از را خسارتی جبران

 اجرای گرفته کار برای است قرار که گران مناقصه منابع سایر و تاسیسات کار، محل از که دارد می محفوظخود  برای را حق این گزار مناقصه -4-13

 و ادناس تمام مناقصه برنده انتخاب از قبل و مناقصه برگزاری مراحل طول در است محق گزار مناقصه اضمن. نماید بازدید ،ودگرفته ش کار به طرح

 به خریدار برای را بررسی حق این خود پیشنهاد تسلیم با دهندگان پیشنهاد از یک هر و نماید بررسی را دهندگان پیشنهاد سوی از شده ارائه اطالعات

 سد.شنا می رسمیت

 نبوده خاصی پیشنهاد قبول به مقید وجه هیچ به و نماید رد را پیشنهادها از تعدادی ای تمام که دارد می محفوظ خود برای را حق این گزار مناقصه -5-13

 مناقصه برنده زومال پیشنهاد کمترین دهنده ارائه لذا و ندارد قیمت کمترین دهنده ارائه الذ و ندارد قیمت کمترین با قرارداد امضایبر  یمبن تعهدی نیز و

 مردود یللد هر به را پیشنهادی گزار هقصمنا چنانچه. شد خواهد اعالم و تعیین جهات جمیع به توجه با و گزار صهقانم تشخیص به مناقصه برنده و نبوده

  سلب می نماید. خود از خصوص این در را اعتراضی گونه هر حق دهنده پیشنهاد ایدنم اعالم

 گر هصمناق به گزار مناقصه وسیله به کتبا قبولی مراتب اینکه مگر شد نخواهد تلقی شده قبول واصله پیشنهادهای از کدام هیچ که میشود تکرار -6-13

 انضمام به مناقصه نامه دعوت در مشروح مدارک و ادناس کلیه و پیشنهادی قیمت است نگردیده هلادمب و تنظیم رسمی قرارداد که مادامی. گردد مالاع

 .شد خواهد تلقی فیمابین معتبر راردادق زلهمن به کار به شروع دستور با و شرکت کتبی موافقت

 مایدنن اقدام مورد این در نموده تعیین داد قرار انعقاد و تعهدات انجام تضمین ارائه جهت گزار مناقصه که مقرری مدت در مناقصه برنده چنانچه -7-13

 داشت خواهد حق گزار مناقصه نماید، خودداری قرارداد ءاضام از یا نکند شروع را کار نماید می یافت در را کار شروع دستور که هنگامی ای و

 شندگانفرو صورت از را وی نام و نموده ضبط خود نفع به قضایی تشریفات هیچگونه بدون را فوق 6 ماده در مذکور مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 .ندارد اعتراضی گونه هیچ حق نیز فروشنده و حدف خود معتبر

 .ننماید دریافت شود، تسلیم شده یاد تلمه از دیرتر که را پیشنهادهایی تواند می گزار مناقصه -8-13 
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 پیشنهادات ارائه از قبل جلسه برلزاری -14 

 .شد نخواهد تشکیل ای جلسه مناقصه، این برای 

 ادناس بودن محرمانه -15 

 می وی پیشنهاد تسلیم و تهیه به گر مناقصه ساختن قادر بمنظور صرفا مربوطه اطالعات و مدارک و ادناس کلیه و شده تلقی محرمانه باید مناقصه ادناس 

 .شود منتشر با فشاءا گرید ورنظم یا و کاربرد هیچگونه برای نباید مزبور ادناس در مندرج اطالعات لذا بود، خواهند گزار مناقصه اموال جزو و باشد

 قرارداد والذاری حوهن -16 

 پاکات بازگشانی جلسه در گران مناقصه از دعوت به الزامی گزار مناقصه لیکن شد خواهد بازگشایی گزار مناقصه توسط ای جلسه در پاکات -1-16 

 .ندارد

 کنندگان شرکت و حاضران ،( دهندگان پیشنهاد)  اسناد، کنندگان یافت در اسامی لیست تهیه از پس و مقرر مکان و زمان در گران مناقصه پیشنهادهای 

 .شود می گشوده جلسه در

 :شد خواهد تئقرا و زبا زیر طریق به واصله پیشنهادهای -2-16 

 صرفا و ارائه صالحیت واجد های شرکت به بودن صالحیت واجد کتبی مجور و بازگشایی یفن مدارک و مستندات حاوی ، " ج " پاکت ابتدا 

 یکهتصور در و شده باز مناقصه، در شرکت تضمین پاکت اول که ارائه خریدار به شده تعیین تاریخ در را ب و ال( پاکات صالحیت واحد شرکتهای

 صالحدید با گزار مناقصه و یافت خواهد گشایش باشد، می مالی پیشنهاد شامل که ، " ج " کتپا ،شود واقع قبول مورد مناقصه در شرکت تضمین

 .نمود خواهد اقدام کار قرارداد انتخاب و برنده اعالم به نسبت به ایطرش جمیع به توجه با و خود

 بود: خواهد زیر قرار از الیم و کیفی شکلی، ارزیابی نحوه -3-16 

 د.باش می آنها بودن خوانا و مشروط غیر آنها امضاء و ناداس بودن کامل شامل شکلی ارزیابی :شکلی ارزیابی -1-3-16

 ارائه مدارک عمده قصن یا ارائه عدم صورت در. گرفت خواهد قرار رسیدگی و بررسی مورد ب پاکت در رجمند مدارک : ییفک ارزیابی - 2-3-16

 .بود خواهد صهقانم ند رو ادامه از گر مناقصه حذف به مخیر گزار مناقصه بروژه، شرایط با نامتناسب با نادرست اجرایی های روش پیشنهاد ای شده

 :مالی یبایزرا -3-3-16

 پیشنهادی تمیق محاسبات رلنتک - 1-3-3-16 

  قیمت آنالیز طابقت صحت کنترل - 2-3-3- 16 

 مندرج طشرای مطابق یا نبوده کافی االشاره فوق های ارزیابی جهت پاکات از یک هر در دهنده پیشنهاد توسط شده ارائه مدارک صورتیکه در:  تذکر

 در مثال طور به ددگر می اعالم مردود واصله پیشنهاد و ودتع دهنده پیشنهاد به بعدی پاکات مرحله هر در نباشد مناقصه استاد این دوم بخش در

 . گردد می عودت ج و ب پاکات باشد قبول قابل غیر شده ارائه تضمین و بازگشایی ال( پاکت که صورتی
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 ردی( از یک هر خود مصالح حسب که داند می محفوظ خود برای را حق این گزار مناقصه و شد خواهد انتخاب ردی( ره برای مناقصه رندهب -4-16

 .نماید اگذار و فروشنده چند یا دو به را ها

 شده شناخته مردود بحث مورد پیشنهاد باشد، شده تهیه 6 بند در مندرج رابطش طبق گزار مناقصه تشخیص به مناقصه در شرکت تضمین چنانچه -5-16 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب این به و

 نخواهد داده اثر ترتیب و بوده مشروط باشد، شده ارائه رخن نهادپیش برگ در مندرج شرایط از خارج یا و همبم ناقص، پیشنهاد صورتیکه در -6-16 

 مدت از یا بعد باشد داشتهمغایرت  مناقصه این شرایط با که پیشنهاداتی و مناقصه در شرکت ضمانتنامه فاقد مشروط، مبهم، ناقص، پیشنهادات به. شد

 جهان مجتمع عنوان شده تهیه نامه ضمانت در ای و باشند نشده داده قرار مناسب لفاف پاکت یک در پاکت سه یا و نددگر تسلیم فوق 2 بند در مقرر

 . شد نخواهد داده اثر رتیبت باشد، شده درج دیگری عنوان با ای و ناقص و باشد نشده درج کامل طور به سیرجان فوالد

 پیشنهادهایشان مورد در توضیح ارائه درخواست هندگاند پیشنهاد از خود، تشخیص به  است کنمم گزار مناقصه پیشنهادها، یبارزیا هنگام -7-16

. شود داده یاو واستهخ پیشنهاد اصل به قیمت در تغییری هیچگونه نباید و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارائه خواست در. بنماید

 .شود می محسوب پیشنهاد جدانشدنی جزء مکتوب، صورت به شده فراهم اطالعات یا توضیحات

 و تعهدات انجام تضمین تحویل و تهیه به اقدام گزار مناقصه اعالم تاریخ از قویمیروز ت 14 مدت ظرف حداکثر مناقصه برنده صورتیکه در -8-16

 در و کند می اعالم برنده عنوان را دوم نفر گزار مناقصه موردی چنین در و شد خواهد عمل 7-13 بند در مندرج شرایط مطابق ننماید، قرارداد امضاء

 به مجاز گزار مناقصه نیز اینصورت در نشود، قرارداد انعقاد به حاضر و یدننما تسلیم را تعهدات انجام تضمین موقع به مذکور بشرح نیز دوم نفر صورتیکه

 .بود خواهد 7-13 مفاد اعمال

 مناقصه برنده صورت این در. شد خواهد مسترد منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مناقصه خدمات اجرای از علت هر به گزار مناقصه چنانچه -9-16 

 . داشت نخواهد بابت این از را خسارتیجبران  هیچگونه  دعایحق ا

 و داشت خواهد اعالم قرارداد عقد به نسبت کتبا را خود نظر ، 2مندرج در بند  اپیشنهاده لیمست تاریخ از روز(  60)  مدت ظرف گزار مناقصه -10-16

 وقت اسرع در مربوطه راردادق گزار، مناقصه توسط مناقصه برنده تعیین از پس. شد هدی نخواتلق شده قبول واصله پیشنهادهای از هیچیک زمان این تا

 به شروع ابالغ از پس بالفاصله را کار که شد خواهد متعهد مذکور، موارد رعایت با مناقصه، برنده. رسید خواهد طرفین امضاء به و شده تنظیم و تهیه

 .نماید آغاز گزار مناقصه توسط کار

 دهندلان پیشنهاد نشانی -17 

 به که ای مکاتبه هر و است شده پر و تکمیل گر مناقصه توسط شرکت اساسنامه اساس بر قرارداد سنوی پیش در که است همان گر مناقصه نشانی 

 شده داده اطالع گزار مناقصه به کتبی بصورت و قبال نشانی در تغییری گونه هر آنکه مگر گردید، خواهد تلقی شده ابالغ شود ارسال مذکور نشانی

 .باشد


