
 شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان
 -------شرکت 

 سناد مناقصه و پيش نویس قرارداد :ا

 مورد نیاز کارخانه ذوب و ريخته گری شماره يك  Cooled Roof For LF 170 Tonيك عدد ساخت 

 ع جهان فولاد سیرجانشرکت مجتم
 

 

 11از  1صفحه 

 دبیر خانه کمیسیون معاملات

 

 

 اسناد مناقصه و پیش نويس قرارداد :
 

 
 

 

 

 م-ک-1010ه مناقصه شمار

 

 

 

مورد نیاز کارخانه ذوب و ريخته   Cooled Roof For LF 170 Tonيك عدد ساخت 

 ع جهان فولاد سیرجانشرکت مجتم گری شماره يك



 شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان
 -------شرکت 

 سناد مناقصه و پيش نویس قرارداد :ا

 مورد نیاز کارخانه ذوب و ريخته گری شماره يك  Cooled Roof For LF 170 Tonيك عدد ساخت 

 ع جهان فولاد سیرجانشرکت مجتم
 

 

 11از  2صفحه 

 دبیر خانه کمیسیون معاملات

 فهرست:

  :دستور العمل و شرايط مناقصهبخش اول. 

  :پیش نويس قرارداد.بخش دوم 

 رگ پیشنهاد قیمتبوم: بخش س. 

  :و نقشه ها مشخصاتبخش چهار 
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 :لبخش او

 منـاقـصه دستور العمل و شرايط

 :مقدمه-0
ساخت " در نظر دارد ودش می نامیده "خریدار"و  "کارفرما" ،"مناقصه گزار"بعد که من  سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد

شرکت مجتمـع  ذوب و ريخته گری شماره يكمورد نیاز کارخانه   Cooled Roof For LF 170 Tonعدد يك

تامین کننددگان و  تولیدکنندگان، ،موسسات ها، ذیل از طریق مناقصه به شرکت با مشخصات راخود  "یرجانجهان فولاد س

 واجد صلاحیت واگذار نماید.یا فروشندگان معتبر 

 تذکر خیلی مهم:
 ط و تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و پیش نويس قـرارداد پیشنهاد دهندگان موظفند پیشنهاد قیمت خود را بر اساس شراي

پیشنهاد قیمت مناقصه گران، در صورت عدم رعايت شرايط و تعهـدات منـدرج در اسـناد  پاکت های پس از بازگشايیارائه نموده و 

نسـتت  مناقصه گزاربوطه، مناقصه و پیش نويس قرارداد توسط پیشنهاد دهنده در خصوص نحوه ارائه پیشنهاد و يا انجام تعهدات مر

 به مردود نمودن قیمت اقدام خواهد نمود.

 و ارجاع به دو  کالای موضوع مناقصه یمتقس ،اتیشنهاداز پ یبخش ياقتول تمام و  رد يا در یرجانشرکت مجتمع جهان فولاد س

 .استمختار  ؛باشد یلبراساس صرفه و صلاح خود بدون آنکه محتاج به ذکر دل پیشنهاد دهنده چند يا

 :موضوع مناقصهشرح -1-1

مدورد نیداز کارخانده ذو  و ریختده   Cooled Roof For LF 170 Tonعدد یک ساخت" از عبارت استموضوع مناقصه 

شرح و شدرای   مطابقپیش نویس قرارداد و مندرج در  فنی با مشخصات "شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجانگری شماره یک

 .آنهای  پیوست و قراردادش نویس پی ،مناقصه اسنادمندرج در نمونه 

مناقصه گدر لدازا اسدت پدس از  باشد.به آنها نمی بالا بوده ولی منحصرکلیه موارد  موضوع مناقصه شامل: شرح خدمات تتصره

را  مدذکورهای مورد نیاز برای انجاا خددمات  تماا فعالیت ، راساًو پیش نویس قرارداد مطالعه اسناد مناقصه بخصوص شرح کار

 جلسه شفاف سازی مطرح نماید. بصورت مکتو  یا درموارد را  ،مغایرت هرگونه ی نموده و در صورت مشاهدهبررس

شود. لیکن تعهدات پیشنهاد دهنده لزوماً محددود بده  لازا به ذکر است که حدود واقعی کار ضمن مطالعه مدارک مشخص می

پدیش ندویس از مطالعه کافی اسناد مناقصه و مدارک  بعد آن نمی شود و پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را

 .ارائه نمایدقرارداد 

 :تاريخ و محل  تسلیم پیشنهاد ها-2

توسط پیشنهاد دهنده يا نماينده رسمی پیشنهادها بایستی پس از رعایت دقیق شرای  مندرج در این دستور العمل  -2-1

از  ( روز کـاری01) دهحداکثر ظرف مدت شدرکت   مهر و امضاء مجاز  ) به همراه معرفی نامه از سوی مناقصه گر با ايشان

 تحویل و رسید اخذ گردد. ی هاینشان یکی از به؛ (01:11تا ساعت زمان انتشار آگهی در روزنامه )

سـاختمان نمـای  جنـ  گـل فروشـی -روبروی اداره ارشـاد -سیرجان، بلوار سیدجمال الدين اسد آبادی الد(  

 1409691110کدپستی  کمیسیون معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان انهدبیرخ ؛آلومینیومی
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  (019داخلی  141-12210064 )آقای بیگلری با شماره تماس

 ديـدار) شـهیدی خیابان کودک، جهان چهارراه از بعد حقانی، بزرگراه ونك، میدان شهر تهران، تهران، ب( استان

 سیرجان فولاد جهان مجتمع شرکت دفتر ،01 واحد جم،پن طتقه ،2پلاک ژوبین، کوچه نتش ،(جنوبی

 (109داخلی  120-49149411)آقای الماسی با شماره تماس 

در  یتیمسئول یچگونهشرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ه ی؛: در صورت ارسال پاکات مناقصه بصورت پستمهم یلیتذکر خ

شدده فدو   یدیندر محل و در فرصت تع یلموظ( به تحونداشته و مناقصه گر  یخصوص اخذ پاکت مناقصه از موسسات پست

 باشد. یالذکر م

کده ناخواندا، مشدروط، مدبها، فاقدد هایی  به پیشنهادلازا به ذکر است  د.نو شرط باشکامل و بدون قید ها باید پیشنهاد -2-2

 د، ترتیب اثر داده نمی شود.نباش ءمهر و امضا تضمین مقرر و بدون لاک،

 پیشدنهاد قیمدت له مناقصده گدر در بدر که ملاک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که به وسیقیمت پیشنهادی  -2-3

 حروف نوشته می شود. بدون قلا خوردگی و به ،به عنوان مبلغ کل)بخش سوا اسناد مناقصه  

شتباه نموده انجاا محاسبات ا ، مشخص شود که آن شرکت دربرنده مناقصهکه پس از کنترل محاسبات در صورتی :يك تتصره

 که پدس از کنتدرل محاسدباتِواهد گرفت. بر این اساس در صورتیملاک عمل قرار خ ،مندرج در پیشنهاد وی اعداد کمترِ است؛

پیشدنهادی بیشدتر اسدت  کدل های واحد ارائه شده از عددد برنده مناقصه مشخص شود که جمع حاصلضر  مقادیر در قیمت

اگر بهای هر آیدتا بدا حاصلضدر  مقددار در  کاهش می یابد. ضمناً ادی متناسباًهای واحد جهت رسیدن به عدد پیشنه قیمت

 بهای واحد آن آیتا مغایرت داشته باشد، ملاک محاسبه عدد کمتر خواهد بود.

فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلا، در سایر اقلاا جدول  تمی در مقابل آن نوشته نشده باشد؛گاه قیمت آیهر :دو تتصره

 ها منظور گردیده است. ر و قیمتمقادی

 تخلیده، بدارگیری، حمدل، هدایاز جمله هزینده مل کارهای مشروحه، شامل قیمت های کاگرقیمت پیشنهادی مناقصه  -2-4

که در پیشنهاد  است مربوطهو سایر هزینه های کارکنان  ، بیمه تامین اجتماعی، مزایای قانونینونیمالیات، عوارض قا ترخیص،

   به روشنی مستثنی شده باشد مگر اینکه در اسناد مناقصه) شده است. شده لحاظ مالی ارائه

 :سناد مناقصها-4

، فرا هدای ، پیوست ها، مشخصات فنیپیش نویس قراردادمناقصه، اسناد مناقصه عبارت است از دستور العمل و شرای   -3-1

 ابلاغ می گردد. ناقصهدر م مربوطه و کلیه مکاتباتی که در طول مناقصه به شرکت کنندگان

نکات مبها یا نواقصی نیازمندد بده شدرح و توضدی   ،نظر مناقصه گران ازچنانچه هنگاا مطالعه اسناد و مدارک مناقصه  -3-2

می تواند نظرات خود را به صورت مکتدو   ساعت قبل از آخرین فرصت تحویل پاکات 22حداکثر تا بیشتری باشد، مناقصه گر 

 ؛و چنانچده در نتیجده ایدن استفسدار اعلاا نماید 79912931312شماره از طریق یا  tender@sjscosteel.comبه ایمیل 

بده اطلداع استفسدار کنندده و  مراتدب کتبداً ،اطلاعات و توضیحاتی به دست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشدد

 ران خواهد رسید.همچنین سایر مناقصه گ

mailto:tender@sjscosteel.com
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بایدد انصدراف خدود را  ؛چنانچه مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه از شرکت در این مناقصه منصدرف شدده باشدد -3-3

  بدده آدرس ایمیددلنامدده رسددمی  بدده صددورت سدداعت قبددل از آخددرین فرصددت تحویددل پاکددات 24حددداکثر تددا 

costeel.comtender@sjs  نماید.ارسال 

متذکر می گردد مناقصه گر بایستی در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقداا نماید و یا اینکه بدا رعایدت  موکداً

اعلاا نماید. بدیهی است در صورتیکه آن شدرکت بده یکدی از دو  ه عدا تمایل خود را کتباًضواب  فو  الذکر و ارائه دلایل موجّ

  و ضواب  جاری مناقصه گزار با آن شرکت رفتار خواهد شد.ق فو  عمل ننماید طبق مقررات یطر

 :تعهدات مناقصه-1

 های خریدار را رعایت نماید.های جاری و دستور العملموضوع مناقصه استانداردکالای مناقصه گر بایستی در تامین  -4-1

ای صحی  خدمات موضوع قرارداد خواهد داشت و فروشنده مکل( اسدت ها نظارت دقیق در اجردر تمامی زمینه خریدار -4-2

 های لازا را در اجرای این امر به عمل آورد.همکاری

 نحوه ارائه پیشنهاد ها:-1

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

 "صه: تضمین شرکت در مناقپاکت الف"

 ": پیشنهاد فنیپاکت ب"

 ": پیشنهاد قیمتپاکت ج"

، "ج"و  " " ، "ال("هر سه پاکت ند و ا شوباید به تعداد یک نسخه اصل، تهیه و تسلی "ج"و  " "های تماا محتویات پاکت

 جمعاًور و هر سه پاکت مذکمشخص و از یکدیگر جدا شوند. سپس لاک و مهر گردیده  با درج عناوین به صورت روشن و واض 

 شماره، شماره تماس، مناقصه گر کامل ناا و نشانی پاکت های موصوف در لفاف و پاکت مهر شده دیگری گذارده شوند و روی

سد  فندی  بایسدتی تو ها )مدالی وود. کلیه صفحات پیشدنهادبه وضوح نوشته ش تاریخ ارائه پیشنهادو  عنوان مناقصه ،مناقصه

 شوند. اءمهر و امض  ر اساس اساسنامه و یا آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمیبصاحبان امضای مجاز مناقصه گر )

 شامل: "الف"پاکت  -5-1-1

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

 شامل: "ب"پاکت  -5-1-2

 معرفی شرکت گزارش تفصیلی. 

 ادی به همراه کلیه مستندات و نقشه های فنی.آنالیز تفصیلی مشخصات فنی کالای پیشنه 

 صه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز مناقآگهی تاسیس ، رونوشت مصد  اساسنامه

 .گر برای اسناد مالی و تعهدآور

 شده توس  صاحبان امضای مجاز ءاسناد مناقصه مهر و امضا. 

  اخیرسال  3قراردادهای مشابه در لیست و مستندات. 
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 سال اخیر 3های مالی گزارش صورت. 

  سال اخیر 3نمونه قراردادهای مشابه. 

 رضایت نامه کار فرمایان قبلی. 

 و توان تأمین فروشنده. ظرفیت 

  اظهار نامه مالیاتی. 

 گزارش خود اظهاری )توان عملیاتی و مالی  

  های مربوطهمجوز. 

 اظهار نامه شبا 

  (در صورت وجود) بودن. سازندهمدارک و مستندات دال بر 

 ( .در صورت وجودارائه مدارک و مستندات دال بر نماينده بودن برند های پیشنهادی) 

 .یردقرار گ " "در پاکت  یلدانلود و پس از تکم sjsco.ir یتفروشندگان شرکت ها از سا یتصلاح ارزیابی فرا: نکته

ها، مکاتبدات در دوره برگدزاری ها، اصدلاحیهاقصه، کلیه اطلاعیهیک نسخه کامل از اسناد من: کلیه مناقصه گران بایستی تتصره

؛ بدا باشددرا در تایید آنکه اسناد را مطالعه نموده و مورد قبول آنها می دستورالعمل حاضر 14مناقصه و صورتجلسه موضوع بند 

در  ن با ارائه پیشنهاد خود،نموده و همزماء و امضا مهر؛ در ذیل کلیه صفحات "خوانده شده و مورد قتول است"درج جمله 

نشده باشدند، مناقصده  ءمهر و امضا آور سهواًبعضی از اورا  غیر تعهدمناقصه گزار . چنانچه با تشخیص نمایندارائه  " "پاکت 

 خواهد کرد. در غیر این صورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود. ءگر آنها را مهر و امضا

بوده و عدا ارائه هر یک از آنها موجب حذف مناقصه گران از ادامده  الزامی " "فو  در پاکت ارائه اطلاعات و مدارک  تتصره:

 روند مناقصه خواهد گردید.

 پیشنهاد مالی شامل: "ج"پاکت  -5-1-3

 .2-5طبق شرای  مندرج در بند  )بخش سوا اسناد مناقصه  شده تکمیلپیشنهاد قیمت به صورت  بر 

در اسناد مناقصه و  جقیمت مندر در بر  پیشنهاد پیشنهاد قیمت خود را صرفاًدگان موظفند پیشنهاد دهن :خیلی مهم تذکر

  و ارائده گدذارده شدود "ج" در پاکدت بصورت جداگانه از اسدنادتکمیل و  قیمت )بر  پیشنهاد ارائه نمایند تعیین شدهنرخ  با

دارد که پیشنهاد را مردود نموده و پیشنهاد دهندده  مورد پذیرش نبوده و مناقصه گزار حق پیشنهاد مالی به هر صورت دیگری

 حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 :پیشنهاد مالی -1-2

 ناخدالص نموده و جمدع کدل مبلدغمحاسبه  کار موضوع مناقصهقیمت مورد نظر خود برای انجاا  مناقصه گر بایستی -5-2-1

پیشنهاد  ذکر است که مناقصه گران باید بر ت وارد نماید. لازا به پیشنهاد قیمدر بر  را در محل مورد نظر  پیشنهادی خود

 ارائه نمایند. "ج"را تکمیل نموده و در پاکت  سوا اسناد مناقصهقیمت مندرج در بخش 
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پیشنهاد دهندگان باید با توجه به مبلغ کل برآورد و جمیع جهات و لحاظ نمودن کلیه موارد، مبلغ پیشنهادی خود را  -5-2-2

 ر  پیشنهاد قیمت اعلاا نمایند. در ب

قید هر گونه شرط، دست خوردگی، تغییر در فهرست مقادیر و بها و به طور کلی اسناد مناقصه موجب  گرددمیتاکید  -5-2-3

 رد پیشنهاد خواهد شد.

 .رددارائه گ در بر  پیشنهاد قیمت )بخش سوا اسناد مناقصه  با نرخ تعیین شده می بایست یمتق یشنهادپ-5-2-4

بدرای تعیدین برندده  ف در بر  پیشنهاد قیمت نوشدته شدود ورقا پیشنهادی قیمت برای کل کار باید با عدد و حرو -5-2-5

 ملاک عمل خواهد بود.است؛ مناقصه ارقامی که با حروف نوشته شده 

 :شرکت در مناقصه تضمین -9

 باشد:تضمین شرکت در مناقصه بشرح ذیل می -6-1

اعتبار حداقل  یو شرط و به نفع مناقصه گزار و دارا یدمعتبر، بدون ق یدر مناقصه ارائه ضمانتنامه بانک شرکت ینتضم -6-1-1

و  یرجان  به ناا شرکت مجتمع جهان فولاد سیالر یلیونو پانصد م یلیاردم یک) یالر 1057707770777مبلغ )سه  ماهه به  3

 .یگرد یبه مدت سه ماه شمس یدقابل تمد

 ضروری و الزامی است. فو  الذکرنامه اره و عنوان مناقصه در ضمانتشم تبصره: قید

  باشد در غیر اینصورت نه تنهدا شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجانالزاماً باید به نفع مناقصه گزار ) : ضمانتنامهتذکر مهم

 نماید.  خودداری "ج") پیشنهاد قیمت پاکت ضمانتنامه مورد پذیرش نبوده بلکه مناقصه گزار حق دارد از بازگشایی

و پانصدد  یلیداردم یدک) یالر 0777077705771ثبت شده به مبلغ  یادیص یارائه چک شرکت :سازنده یشرکت ها -6-1-2

ثبت شدده از  یادیص یچک شرکت یرشلازا به ذکر است شرط پذ یرجان؛  در وجه شرکت مجتمع جهان فولاد سیالر یلیونم

 یمد "قابـل قتـول یفن یازو کس  امت يیدمورد تا یکالا یفیت، کيا کارگاه  هفعال بودن کارخان"، سازنده یشرکت ها

 باشد.

 یازامت یکهصورتیند و فق  درنما یهثبت شده در پاکت ال( ارا یادیص یچک شرکت شرکت تولید کننده می تواند: 0 تذکر مهم

در  یددنما یمد  "ج"پیشنهاد مدالی )پاکدت ت مناقصه گذار اقداا به باز کردن پاک ید؛را کسب نما مناقصه گزارقابل قبول  یفن

 .شود یعودت داده م گشايی و بصورت دربسته به مناقصه گربدون باز "؛ج"پاکت  ينصورتا یرغ

بایست توس  مناقصه گر ثبت گردیده و رسید ثبت چک مذکور در پاکدت می  صیادی تضمین فو  الذکر چک:  2 مهمتذکر 

مورد پذیرش نبدوده بلکده مناقصده  تضمین موصوفنه تنها ؛ رسید ثبت چک فو  الذکر عدا ارائه در صورت؛ ارائه گردد "ال("

 گزار حق دارد از بازگشایی پیشنهاد قیمت خودداری نماید.

می بایست در وجه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان و بددون هیچگونده  تضمین فو  متذکر می گردد چک:  4 مهمتذکر 

)عندوان مناقصده یدا عبداراتی از  ارائه گردد و در صورت درج هر گونه توضی  اضافهضاء مجاز با امضاء صاحبان امتوضی  اضافه 

مورد پذیرش نبوده بلکه مناقصه گزار حدق دارد از بازگشدایی  تضمین موصوفنه تنها ؛ یا ... ، قید شرطیا ...  "از بابت ..."قبیل 

 پیشنهاد قیمت خودداری نماید.
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باتی از شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان داشته باشد، می تواند با درخواست رسمی به امور مطال مناقصه گرچنانچه  -6-1-3

گواهی مهر و امضاء شده مالی مناقصه گزار، نسبت به بلوکه کردن آن مبلغ به عنوان تضمین شرکت در این مناقصه اقدداا و 

 ارائه نماید. را به عنوان تضمین در پاکت مربوطه امور مالی شرکت جهان فولاد سیرجان

امور مالی شرکت مجتمدع جهدان فولداد سدیرجان در پاکدت  کتبی فو  می بایست پس از تاییددرخواست رسمی : مهمتذکر 

 تضمین موصدوفنه تنها ارائه گردد و در صورت ارائه درخواست هایی که به تایید امور مالی مناقصه گزار نرسیده باشد؛  "ال("

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

بداز  "ج"باشدد، پاکدت  1-6پاکت ال(  فاقد شرای  منددرج در بندد ضمین شرکت در مناقصه ارائه شده )در صورتیکه ت -6-2

 نخواهد شد.

ناقصده سدایر پیشدنهاد ، تضمین شرکت در متوس  مناقصه گزار و تعیین برنده مناقصه واصلهپس از بررسی پیشنهادات  -6-3

واردی که بنا بر نظر مناقصده مگر در م ؛د شدناول و دوا مناقصه به تشخیص مناقصه گزار مسترد خواه اتنفر هندگان به جزد

تضمین شرکت در مناقصه نفرات اول و دوا نیز پس از انعقاد قرارداد و تسدلیا . گردند، برای مدت معین دیگری نگهداری گزار

 آزاد می گردند. مناقصه ات توس  برندهتضمین انجاا تعهد

 :گرددمیهای زیر ضب  شرکت در مناقصه در حالت تضمین -6-4

 پس بگیرد. ،اعتبار دارد پیشنهاد خود را در مدتی که پیشنهاد دهندههرگاه   -ال(

 که:در مورد برنده مناقصه در صورتی  - 

 قرارداد مربوطه را امضاء ننماید.  -1

 نسپارد.  پیوست)قرارداد مندرج در دات را طبق مفاد ضمانت نامه اجرای تعه -2

 شرکت در مناقصهبانکی نمونه فرم ضمانتنامه 

 یکساخت "با موضوع ا-ک-7141شماره  مایل است در مناقصه ............................نظر باینکه شرکت/مشارکت 

شرکت مجتمع جهان خته گری شماره یکمورد نیاز کارخانه ذو  و ری  Cooled Roof For LF 170 Tonعدد

مجتمع جهان فولاد سیرجان به  شرکت ددقابل............ در م شرکت ید، لذا این بانک ازشرکت نما "یرجانفولاد س

جاده  2کیلومتر ، شیراز -جاده سیرجان 57 شهرستان سیرجان، کیلومتربه آدرس  17637161649شناسه ملی 

مجتمع شرکت بلدغ ................ ریال ).............. ریال  ضمانت مینماید که چنانچه مدد بدددددرای اختصاصی گل گهر

بعنوان مناقصه گزار به این بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده مورد قبول واقع شده و  جهان فولاد سیرجان

 ؛ت مقرر استنکاف نموده استقرارداد مربوطه یا تسلیا ضمانتنامه انجاا تعهدات در مد ءمشارالیه از امضا

........................ ریال )...................... ریال  مرقوا را بمحض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه احتیاجی به  مبلغ

ا صدور اظهدارنامه یدا اقددامی از مدجرای اداری یا قضائی داشته اثبات صحت و یا سقا آن یا اقامه هیچ گونه دلیل و ی

    /     /    . این ضمانتنامه تا آخرین ساعت اداری روزمجتمع جهان فولاد سیرجان بپردازدباشد بلادرنگ در وجه 
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تمدید خواهد قابل  جتمع جهان فولاد سیرجان برای مدت حداقل سه ماه شمسی دیگرمعتبر بوده و بنا به درخواست م

 بود.

اینصورت نه تنها ضمانتنامه مدورد پدذیرش نبدوده  باید به نفع مناقصه گزار باشد و در غیرمی : ضمانتنامه الزاماًيك تذکر مهم

 حق دارد از بازگشایی پیشنهاد قیمت نیز خودداری نماید.  مناقصه گزاربلکه 

 :آگاهی از قوانین و مقررات و شرايط کار -2

باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دیگر مجوزهای مربوطه تهیده و  رانمناقصه گ -2-1

 تسلیا نماید.

در صورت عدا رعایت کامل مفاد و شرای  مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و مناقصه گزار حق دارد بدون  -2-2

 چنین پیشنهادی را مردود بداند. ؛استدلال باشد این که نیازی به ادای هر توضی  یا

پیشنهاد دهنده باید قبل از تسلیا پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و ضمن کسب اطلاع کدافی و  -2-3

 هدای دسترسدی، محدل و موقعیدتکامل از متن مدارک مناقصه، تماا اطلاعات لازا در خصوص شرای  حمل و نقل، وضدع راه

بده دسدت آورد.  قدوانین و مقدررات نافدذ و جداری را کارگاه و حوالی آن و امکانات و تسهیلات محل اجرای کار، شرای  محلی،

آگداهی یدا اشدتباه خدود نمایدد و هدیچ گونده ادعدایی از طدرف تواند استناد به ناپیشنهاد دهنده، پس از تسلیا پیشنهاد، نمی

ی از کار که به علت عدا آشنایی و یا عدا آگاهی نسدبت هایبرای بخش یا بخش مالیپیشنهاد پیشنهاددهندگان پس از تسلیا 

 قابل قبول نخواهد بود. ؛مطرح گردد ... به محل و موقعیت جغرافیایی و امکانات و
 به منزله آن تلقی خواهد شد که پیشنهاد دهنده تماا اسدناد مناقصده را بده دقدت شرکت در مناقصه و تسلیا پیشنهاد -2-4

تواند به دست آورد، بده دسدت آورده اسدت و گر با تجربه می مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه

 کارهای دعوت شده در این مناقصه از شرای   در اسناد مناقصه وجود ندارد. عدا آگاهی شرکت ایشانابهاا یا اشتباهی به نظر 

هدای دمات مورد نظر موثر باشد به هیچ وجه رافع مسئولیت پذیرفته شدده از طدرف شدرکتیا هر گونه عاملی که در اجرای خ

حاضر در مناقصه نخواهد گردید و مطالبه وجدوه اضدافی از ایدن بابدت پذیرفتده نخواهدد شدد و هدر گونده اعتراضدی از سدوی 

 پیشنهاددهندگان در این خصوص فاقد اعتبار است.

به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی و  ،قبل از محاسبه و ارائه قیمت پیشنهادی خود گردد که مناقصه گرانتاکید می -2-5

و  هایو سایر سازمان ، گمرک های کشور نسبت به ورود و خروج کالا و ضواب  آنهمچنین امور اقتصادی و دارایی و شهرداری

قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران بایستی به  ذیرب  مراجعه و با اطلاع و آگاهی کامل از میزان مبالغی که طبق مراجع

پس از تسلیا قیمت پیشنهادی هیچ گونه  چراکهپرداخت نمایند، قیمت پیشنهادی خود را محاسبه و ارائه دهند.  مذکورادارات 

ها، عوارض و مالیاتاعتراضی مبنی بر عدا آگاهی از این قوانین پذیرفته نخواهد شد. بنابراین قیمت پیشنهادی با محاسبه کلیه 

قانونی ارائه خواهند گردید و مناقصه گذار حق دارد مالیات، عوارض، بیمه، سایر کسور دولتدی متعلقده را از مطالبدات  اتکسور

 کسر و حسب مورد به حسا  مراجع مربوطه واریز نماید. برنده مناقصههای مربوطه  )صورت وضعیت

ا این استنباط تنظیا و تسلیا نمایند که اسناد قرارداد به صورتی تهیه شده است که را بمناقصه گران باید پیشنهاد خود  -2-6

 شامل کلیه کارهای موضوع قرارداد باشد. 
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  :بازديد از محل سايت -4

 اقداا نماید. یتاز سا یدجهت بازد در صورت تایید مناقصه گزار س از هماهنگی و تایید تواند یمناقصه گر بنا به درخواست م

 :صلاحیه اسناد مناقصها -6

مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیا پیشنهادها برای خدود  -9-1

دارد و در صورتیکه مناقصه گزار تصمیا به تغییر، تصحی ، رفع ابهاا و یا اصلاح هر یک از شرای  و یا مفاد منددرج محفوظ می

ها داشته باشد، مراتب بصورت اطلاعیه به اطلداع کلیده مناقصده گدران خواهدد ناقصه و یا تمدید مهلت ارائه پیشنهاددر اسناد م

و هر یدک از مناقصده گدران بایسدتی در  مناقصه گران، ارسال خواهد گردید رسید. نسخه ای از اطلاعات تهیه شده جهت کلیه

ها جزئی از اسدناد مناقصده محسدو  قصه گزار اعلاا نمایند. هر یک از اطلاعیهبه منا دریافت اطلاعیه مذکور را کتباً ،اسرع وقت

ه گردیده و بایستی توس  مناقصه گر امضاء شده و طبق شرح داده در این دستورالعمل برای مناقصه گزار ارسال گردد. لدازا بد

از اولویدت  اسدت؛ صده صدادر گردیددههای مذکور نسبت به هر موضوعی که در آن زمینده در اسدناد مناقذکر است که اطلاعیه

 .برخوردار خواهد بود

تماا حقو  و تعهدات مناقصده  ؛یا گشایش پیشنهادات توس  مناقصه گزار پاکت های مناقصه و در صورت تمدید مهلت تسلیا

 .باشدمیگزار و مناقصه گران، تابع مهلت تمدید شده 

های دعوت شده در این مناقصده قبدل از مناقصه گزار به شرکت های صادره از طرف صورتجلسات و مکاتبات و یا فاکس -9-2

، بخشی از مدارک مناقصه را تشکیل داده و بر شرای  و مفاد مشابهی که در مدارک مناقصه ذکدر گردیدده قیمتارائه پیشنهاد 

 تقدا خواهد داشت.

 :توسط مناقصه گران قیمت ارائه پیشنهاد -01

)بر  پیشنهاد قیمت بخش سوا اسناد  ای  و ضواب  این اسناد و نمونه قرارداد پیوستبایست مطابق شرپیشنهاد دهندگان می

 . پیشنهاد اقداا نمایندآن نسبت به ارائه  مناقصه 

 :هاهزينه ارائه پیشنهاد -00

لیتی در و مناقصه گزار هیچگونه تعهد و مسئو اقصه گران خواهد بودهای مربوط به شرکت در مناقصه بر عهده منتمامی هزینه 

 ؛های بدانکی، سدفته، بازدیدد و غیدرههای مربوط به تهیه و ارائه پیشنهاد توس  مناقصه گر، تهیه ضمانتنامهقبال جبران هزینه

مناقصده  نخواهد داشت و هزینه مذکور حتی در صورت انصدراف مراحل مناقصه و یا نتیجه مناقصه بدون توجه به اجرای کامل

 .به عهده مناقصه گر خواهد بود ناقصه؛م در شرکت و یا عدا قبولی گر

 :اعتتار پیشنهادها -02

 باشد.روز معتبر می )نود   61پیشنهاد ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا مدت  -12-1

 رد خواهند شد.مناقصه گزار از سوی  ؛پیشنهاداتی که برای مدت کمتری اعتتار داشته باشند

اعتبدار پیشدنهادها داشدته باشدد،  نیاز به تمدید مدت 1-12ش از مدت تعیین شده در بند ه گزار بیدرصورتیکه مناقص -12-2

صدورت گیدرد. هرگداه  tender@sjscosteel.com باید کتباً یا از طریق پسدت الکترونیکدی این درخواست و پاسخ به آن )

در مناقصه خود را بده تناسدب تجدیدد نمایدد. هدر  پیشنهاد دهنده ای تمدید مدت اعتبار را قبول کند، باید ضمانتنامه شرکت
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 تضمینرا رد و از ادامه مناقصه انصراف دهد، بدون آنکه  جهت تمدید فو  مناقصه گزارپیشنهاد دهنده ای می تواند درخواست 

 شرکت در مناقصه وی ضب  شود.

 :حقوق مناقصه گزار -04

دارد که با صلاحدید خود و بدون ذکر دلیل و توضی  نسبت بده مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ و مسلا می -13-1

های واصله یا جزئی از آن اقداا نماید و تصمیا اتخاذ شده در ایدن خصدوص قطعدی تلقدی قبول یا رد هر یک با کلیه پیشنهاد

ه گزار بصورت کتبی بده ها قبول شده تلقی نمیگردد مگر آنکه مراتب قبولی از طرف مناقصیک از پیشنهادهیچ ضمناً .گرددمی

در صدورتیکه  ارائه دهندده پیشدنهاد ملدزا خواهدد بدودمورد قبول واقع گردد؛  مناقصه گر اعلاا گردد. در صورتیکه پیشنهادی

 يـاقتول تمـام و  رد يادر  مناقصه گزارقراردادی با مناقصه گزار مطابق فرا نمونه قرارداد امضاء نماید. ) خریدار صلاح بداند

براسـاس صـرفه و  پیشنهاد دهنـده چند ياو ارجاع به دو  کالای موضوع مناقصه اقلام یمتقس شنهاد،یاز پ یبخش

 . باشد مختار است یلصلاح خود بدون آنکه محتاج به ذکر دل

هرگاه اطلاع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه گزار مصالحه کرده اند و مراتب به مناقصه گزار گزارش شود.  -13-2

و قرار دادن ناا مناقصده  ، مناقصه گزار محق به لغو مناقصهصورتی که به تشخیص مناقصه گزار، این امر صورت گرفته باشد در

 .گران متخل( در لیست سیاه خود حتی به صورت دائمی خواهد بود

گردد، برندده مناقصده حدق چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف  -13-3

 .هیچگونه ادعای جبران خسارتی را از این بابت نخواهد داشت

و سایر منابع مناقصه گدران  کارگاه یا کارخانه، انباردارد که از محل کار، مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می -13-4

مناقصه گزار محدق اسدت در طدول مراحدل  ضمناً .نماید بازدید انجاا کار موضوع مناقصه بکار گرفته شوند؛که قرار است برای 

برگزاری مناقصه و قبل از انتخا  برنده مناقصه تماا اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی پیشنهاد دهندگان را بررسدی نمایدد و 

 سد.به رسمیت می شنا مناقصه گزارهر یک از پیشنهاد دهندگان با تسلیا پیشنهاد خود این حق بررسی را برای 

ها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به دارد که تماا یا تعدادی از پیشنهادمناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می -13-5

لزومداً  قیمتلذا ارائه دهنده کمترین  ؛قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضای قرارداد با کمترین قیمت ندارد

چنانچده  .برنده مناقصه به تشخیص مناقصه گزار و با توجه به جمیع جهات تعیدین و اعلداا خواهدد شددبرنده مناقصه نبوده و 

مناقصه گزار پیشنهادی را به هر دلیل مردود اعلاا نماید پیشنهاددهنده حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب 

 نماید.می

بده وسدیله  له قبول شده تلقی نخواهد شد مگر اینکه مراتب قبولی کتبداًهای واصتکرار میشود که هیچکداا از پیشنهاد -13-6

مناقصه گزار به مناقصه گر اعلاا گردد. مادامیکه قرارداد رسمی تنظیا و مبادله نگردیده است قیمت پیشنهادی و کلیه اسناد و 

کار به منزله قرارداد معتبر فیمابین  مدارک مشروح در دعوت نامه مناقصه به انضماا موافقت کتبی شرکت و یا دستور شروع به

 .تلقی خواهد شد

تعیین نمدوده  و ارائه تضمین انجاا تعهدات انعقاد قرارداد چنانچه برنده مناقصه در مدت مقرری که مناقصه گزار جهت -13-2

از امضداء قدرارداد  یدا و کندکار را شروع ن ،نمایدکار را دریافت میبو یا هنگامیکه دستور شروع  قداا ننمایددر این مورد ااست، 
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را بددون  اسدناد مناقصده  6)مداده برندده مناقصده شرکت در مناقصه  تضمینمناقصه گزار حق خواهد داشت  خودداری نماید؛

نیز حق برنده مناقصه معتبر خود حذف و  فروشندگانهیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود ضب  نموده و ناا وی را از صورت 

 .نداردهیچگونه اعتراضی 

 د، دریافت ننماید.نتواند پیشنهادهایی را که دیرتر از مهلت یاد شده تسلیا شومناقصه گزار می -13-1

 :برگزاری جلسه قتل از ارائه پیشنهادات -01

 ندارد. یتموضوع شفاف سازی جلسه یرگزاربمناقصه،  یتبا توجه به ماه

 :محرمانه بودن اسناد -01

لقی شده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه صرفاً بمنظور قادر ساختن مناقصه گر به تهیه اسناد مناقصه باید محرمانه ت

باشد و جزو اموال مناقصه گزار خواهند بود، لذا اطلاعات مندرج در اسناد مزبور نباید بدرای هیچگونده و تسلیا پیشنهاد وی می

 .دنیا منتشر شو ءافشا یکاربرد و یا منظور دیگر

 واگذاری قرارداد: نحوه -09

ت از مناقصده گدران لیکن مناقصه گزار الزامی به دعو ؛د شدندر جلسه ای توس  مناقصه گزار بازگشایی خواه پاکت ها -16-1

لیسدت اسدامی دریافدت پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقدرر و پدس از تهیده  ندارد. پاکت های در جلسه بازگشای

 شود.دهندگان ، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه گشوده می)پیشنهاد  کنندگان اسناد

 :باز و قرائت خواهد شد ذیلهای واصله به طریق پیشنهاد -16-2

، باز شده و درصورتیکه تضمین شرکت در مناقصه مورد قبدول می باشد حاوی تضمین شرکت در مناقصه که "ال("ابتدا پاکت 

که شامل پیشنهاد مالی می باشد، گشایش خواهد یافت و مناقصده  "ج"دامه پاکت خواهد شد و در ا باز " "واقع شود، پاکت 

)در صورت عدا نیاز بده زمدان بیشدتر  برنده مناقصه و اعلاا انتخا  و با توجه به جمیع شرای  نسبت بهگزار با صلاحدید خود 

معاملات تهیده و تنظدیا شدده و بده  ه و صورتجلسه گشایش پیشنهادها توس  کمیسیوناقداا خواهد نمودجهت ارزیابی فنی  

 حاضرین خواهد رسید. ءامضا

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

 باشد.ارزیابی شکلی: ارزیابی شکلی شامل کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن آنها می -16-3-1

د گرفت. در صدورت عددا ارائده یدا نمورد بررسی و رسیدگی قرار خواه " "در پاکت  ارزیابی کیفی: مدارک مندرج -16-3-2

گزار مخیر به حدذف ، مناقصهمناقصههای اجرایی نادرست یا نامتناسب با شرای  نقص عمده مدارک ارائه شده یا پیشنهاد روش

 گر از ادامه روند مناقصه خواهد بود.مناقصه

 ارزیابی مالی: -16-3-3

 .کنترل محاسبات قیمت پیشنهادی-16-3-3-1

 کنترل صحت تطابق آنالیز قیمت.-16-3-3-2

 الدذکرهای فو  جهت ارزیابی پاکت هادر صورتیکه مدارک ارائه شده توس  پیشنهاد دهنده در هر یک از در هر مرحله  تذکر:

پیشنهاد دهنده عودت و پیشدنهاد  بعدی به پاکت های ؛کافی نبوده یا مطابق شرای  مندرج در بخش دوا اسناد مناقصه نباشد
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پاکت بازگشایی و تضمین ارائه شده غیر قابل قبول باشد  "ال("به طور مثال در صورتی که پاکت  .گرددواصله مردود اعلاا می

 گردد.عودت می "ج"و  " " های

داند که حسب مصال  ظ میبرنده مناقصه برای هر ردی( انتخا  خواهد شد و مناقصه گزار این حق را برای خود محفو -16-4

 یاتقس یشنهاد،از پ یبخش یاقبول تماا و  رد یادر  )مناقصه گزار ها را به دو یا چند فروشنده واگذار نماید.خود هر یک از ردی(

 یدلبراساس صرفه و صلاح خود بدون آنکه محتاج به ذکدر دل پیشنهاد دهنده چند یاو ارجاع به دو  کالای موضوع مناقصه اقلاا

 . د مختار استباش

تهیه نشده باشد، پیشدنهاد  6 مادهچنانچه تضمین شرکت در مناقصه به تشخیص مناقصه گزار طبق شرای  مندرج در  -16-5

 .مورد بحث مردود شناخته شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد

رخ ارائه شده باشدد، مشدروط بدوده و در صورتیکه پیشنهاد ناقص، مبها و یا خارج از شرای  مندرج در بر  پیشنهاد ن -16-6

شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که با  قابل قبول تضمینترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات ناقص، مبها، مشروط، فاقد 

 "ج"و  " "،  "ال(" فو  تسلیا گردد و یا سه پاکت 2ماده شرای  این مناقصه مغایرت داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر در 

مجتمع جهان فولداد سدیرجان بده شرکت تهیه شده عنوان  ضمانتنامهدر یک پاکت لفاف مناسب قرارداده نشده باشند و یا در 

 طور کامل درج نشده باشد و ناقص و یا با عنوان دیگری درج شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یص خود، از پیشنهاددهندگان درخواست ارائده توضدی  در هنگاا ارزیابی پیشنهادها، مناقصه گزار ممکن است به تشخ -16-2

درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن، به صورت مکتو  بوده و نبایدد هیچگونده تغییدری در  ایشان بنماید؛ مورد پیشنهادهای

جدانشدنی  خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراها شده به صورت مکتو ، جزء ،یا اصل پیشنهاد پیشنهادی قیمت

 .شودپیشنهاد محسو  می

روز تقویمی از تاریخ اعلاا مناقصه گدزار اقدداا بده تهیده و )چهارده  14مدت  حداکثر در صورتیکه برنده مناقصه ظرف -16-1

عمدل خواهدد شدد و در فدو  الدذکر  2-13تحویل تضمین انجاا تعهدات و امضاء قرارداد ننماید، مطابق شرای  مندرج در بند 

و در صورتیکه نفر دوا نیز بشرح مذکور  نمایدصه اعلاا مناقرا بعنوان برنده  مناقصه نفر دواتواند میردی مناقصه گزار چنین مو

مناقصه گدزار  نشود، در اینصورت نیزو انجاا تعهدات حاضر به انعقاد قرارداد  ماید یابه موقع تضمین انجاا تعهدات را تسلیا نن

 .خواهد بود 2-13 بند مجاز به اعمال مفاد

چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه  -16-9

 .. در این صورت برنده مناقصه حق ادعای جبران هیچگونه خسارتی را از این بابت نخواهد داشتمسترد خواهد شد

، نظر خود را کتباً نسبت به عقد 2 مادهها مندرج در روز از تاریخ تسلیا پیشنهادصت  )ش 67مناقصه گزار ظرف مدت  -16-17

های واصله قبول شده تلقی نخواهدد شدد. پدس از تعیدین برندده یک از پیشنهاد قرارداد اعلاا خواهد داشت و تا این زمان هیچ

رسید. برنده مناقصده،  ده و به امضاء طرفین خواهدمناقصه توس  مناقصه گزار، قرارداد مربوطه در اسرع وقت تهیه و تنظیا ش

 با رعایت موارد مذکور، متعهد خواهد شد که کار را بلافاصله پس از ابلاغ شروع به کار توس  مناقصه گزار آغاز نماید.
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 :نشانی پیشنهاد دهندگان -01

امه شرکت توس  مناقصه گر تکمیل شده بر اساس اساسنقرارداد  پیش نویس که در باشندآدرسی می  نشانی مناقصه گر همان

 ی در نشدانی قبلداًگونده تغییدر، مگر آنکه هرشدابلاغ شده تلقی خواهد  ؛گردداست و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال 

 .بصورت کتبی به مناقصه گزار اطلاع داده شده باشد
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 تماما رویت و مطالعه شده و مورد قبول است
 محل امضاء و مهر شرکت

 

 

 كيفي ارزيابي دستورالعمل
 

 
 :محتويات

 در شرکك  ارا ت ر  ر رور كيفي ارزيابي نحوه دستورالعمل اين در

تامين كالای شکك  مجتمع ت را  وولراد سريکتا  تحرکي   مناقصه اای

 .گکديده اس 

 

 

 

 
 سيکتا  وولاد ت ا  مجتمع شکك 

 

 گهر گل صنعتی و معدنی شرکت شیراز، جاده اختصاصی گل گهر، جنب-جاده سیرجان 05 کیلومتر سیرجان، شهرستاننحاني: 

 SJSCO.ir  :آدرس سایت

 537 - 7222 – 5740( 9شماره های تماس : )
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 نوع شرکت: نام شرکت:

 محل ثبت:  شماره ثبت:

 اقتصادی:کد  شناسه ملی:

 صاحبان امضاء مجاز:

 

 

 آدرس دقیق:

 

 

 

 )همراه(: 2شماره تماس  )تلفن ثابت(: 1شماره تماس 

 دارای گواهینامه ها و مجوز های:
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........................................................................... ........................................................................... 
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 :كيفي مدارک ارزيابي ارسال چگونگي و محل

 
 

 مقررر  مهلت رعایت با مربوطه مستندات و ائممض کلیه همراه به حاضر( میبایست دستورالعملکیفی ) ارزیابی اسناد کلیه

 .مناقصه تحویل گردند "ب"در اسناد مناقصه در پاکت 

 مناقصه گرر طرف از ارزیابی سهولت جهت شده خواسته فرمت مطابق مدارك و اسناد جداسازی و بندی طبقه رعایت 

 الزامیست.

 خواهیرد  تلقی مناقصه اسناد از بخشی عنوان به و گردد می اعلام کلیه شرکت ها به مكتوب بصورت سوالات کلیه پاسخ

 .شد

 و مسرتندات  مردارك ارسرا  و خوانرا و دقیرق بصرورت کیفری ارزیرابی هایفرم در شده خواسته اطلاعات کلیه تكمیل

 باشد. می مهر شرکت الزامی به ممهور و مجاز امضاء صاحبان امضاء با مربوطه

 رسرمی اسرناد دفراتر در شده تایید مدنی مشارکت قرارداد ارسا  به نسبت مشارکتی )کنسرسیوم( میبایست های شرکت 

 .نمایند اقدام سایراسناد همراه به مشارکت مدت و تاریخ مشارکت، درصد قید با فی مابین

 گردد امضاء و مهر مجاز امضاء صاحبان توسط میبایست رزومه صفحات تمام. 
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 آمادگي اعلام وکم

 

 با سلام

 

 تكمیرل مطالعه و به تایید می نماید که نسبت ............................................................ شرکت احتراماً بدینوسیله

 شده خواسته فرمت و ترتیب به را شده اسناد خواسته و مدارك کلیه و نموده اقدام کیفی ارزیابی اسناد دقیق

 است. نموده ارسا  صفحه.........................  در و منظم بندی و کلاسه بصورت شده ارائه لیست چك مطابق
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بر اساس سوابق کاری مرتبط با موضوع قرارداد، کفایت کادر متخصص مرتبط با موضوع کار،  مناقصه گران

 قدرت مالی و مدارك رضایتمندی کارفرمایان گذشته سنجیده و امتیاز دهی می شوند.

 ضکيب وزني معياراای ارزيابي

ف
ردي

 

 معياراای ارزيابي

1 2 3 

درصد 

 )%( وزني

 امتياز

 امتياز( 111)از 

 ضکيب ضکبراصل 

 امتياز ×وزني

1 
 سابقه اجرای کار در رشته و زمینه کار

 (ه قرارداد منعقده یا مدارك مثبته فروش)ارائ
33   

2 
 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه

 
21   

3 
 قدرت مالی و پشتیبانی

 سا  اخیر( 3مالیاتی  اظهار نامهه )ارائ
23   

4 
 قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای حسن سابقه در کارهای

 
21   

   111 جمع

 باشد. 01( نبايد كمتک از 3توضي  : مجموع كل امتيازات )ستو  

 بايسرتي تردول ورو ( مري شکك  اا )رديف ای وني-كيفي ارزيابي اای وکم از يك اک به مکبوط مستندات كليه 

 .گکدند ارسال پاك  )ب( مناقصه و در تكميل آوری، تمع

 باشد. مجاز ام ای صاربا  ام ای و شکك  م ک به مم ور بايستي مي مستندات كليه 

 شرکك  ارا  از را خرود مردنرک اصل با بکابک مستندات كه دارد اختيار زما  اک و مکرله اک در شکك  ت ا  وولاد

دبيکخانره  بره كاری روز سه ظکف مدت رداكثک را درخواستي مستندات و مدارک بايد شکك  و نمايد درخواس 

 زمرا  مروكور، مردت طي شده درخواس  مستندات ارائه عدم صورت در و نمايد ارائه شکك  معاملات كميسيو 

 داش . نخوااد را اعتکاضي ايچگونه رق و ميحود گواشته كنار مناقصه وکآيند از گک مناقصه
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 سابقه اتکای كار در زمينه مکتبط )تدول شماره يك(

 111رداكثک امتياز = 

 33ضکيب وزني تعيين شده = 

 عنوا  پکوژه رديف
كاروکما 

 يا خکيدار

يا  ب که بکدار

 استفاده كننده

مدت اوليه 

 پيما 

مدت زما  

 انجام كار

تاريخ تحويل 

 قطعي

 كار يين ا وز 

 شده انجام

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

 

       

 ضکيب وزني = امتياز معيار×امتياز كسب شده 

 .كار مکتبط محسوب مي شود 3رداكثک امتياز كل بکای 

 شود.( وس يپ قکارداد)لازم اس   .لحاظ خوااد شد ازيامت 21 رداكثک قکارداد مکبوط،اک  ءازابه 

 )باشد داشته قرار اخیر سا  0 بازه در قرارداد بتدای)ا اخیر سا  0 در مبلغ بیشترین با مشابه )یا فروش( قرارداد فقره 0اطلاعات  است لازم تذکر:

 شود.  درج الذکر فوق جدو  در

 30؛  پروژه 0 جمع برای مناقصه موضوع مبلغ کار برآورد از بیشتر یا برابر شده بروز مبلغ با مشابه قرارداد فقره 0 وجود صورت در امتیاز بالاترین

 برای است شود. بدیهی می گرفته نظر در صفر غیر مشابه و مشابه قراردادهای تقریباً سایر برای و 1 مشابه قراردادهای برای ضریب. باشد می

 میشود. لازم به ذکر گرفته نظر در پیمان اولیه مبلغ به شده قرارداد روز به مبلغ تناسب به خرید موضوع مناقصه برآورد از کمتر مبلغ با قراردادهای

 .گردد می فنی مشخص ارزیابی کمیته جلسه در قراردادها مبالغ نمودن بروز ضریب است

 اجرای محل قرارداد، طرفین نام قرارداد، موضوع شامل که )مستندات مثبته برای خرید فاکتوری( قراردادها آخر و او  صفحات ارائه:  1 تبصره

 .است الزامی باشد می مجاز امضای صاحبان امضای و مهر و قرارداد مبلغ و مدت قرارداد،

 حق و شود می گذاشته کنار مناقصه روند از گر مناقصه موارد، این ارائه عدم صورت در و باشد می الزامی کار)دو(  2 حداقل ارائه:  2 تبصره

 .داشت نخواهد را اعتراضی هیچگونه
 



 

 :مناقصهموضوع 

 
مورد نیاز کارخانه   Cooled Roof For LF 170 Tonيك عدد ساخت 

 ع جهان فولاد سیرجانشرکت مجتم ذوب و ريخته گری شماره يك

 

 :مناقصهشماره 

 م-ک-1010

 00از  7صفحه 
 

 دبیر خانه کمیسیون معاملات
 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

 تماما رویت و مطالعه شده و مورد قبول است
 محل امضاء و مهر شرکت

 

 (دوكفاي  كادر وني و عناصک كليدی از نرک دانش و تجکبه )تدول شماره 

 111رداكثک امتياز = 

 21ضکيب وزني تعيين شده = 

 امتياز امتيازوارد شکح رديف

1    

2    

3    

4    

3    

0    

7    

8    

9    

11    

   تمع

 .سال اخو مدرک تحصيلي خوااد بود ؛ملاک زما  سابقه كار

 ضکيب وزني = امتياز معيار ×امتياز كسب شده 

 گکدد: ارائه نفک 7 به مکبوط مستندات رداقل

 .كليدی نفکات بيمه ليس  ارائه-

 .كليدی پکسنل تحصيلي مدرک آخکين ارائه-

 .مکتبط كاری سوابق ارائه-
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 قدرت مالي و پحتيباني )تدول شماره سه(

 111رداكثک امتياز = 

 23ضکيب وزني تعيين شده = 

 مقايسه ملاک عدد سال گوشته 3  متوسط شکح رديف

 A 50A مالیاتی اداره تأیید براساس سالانه مالیات مبلغ 1

 B 70A اجتماعی تأمین سازمان به شده پرداخت اجتماعی تأمین بیمه مبلغ 2

 C 3C شده حسابرسی هایوضعیت صورت به مستند سالانه ناخالص درآمد 3

4 
 دفاتر ها یا دارایی بیمه گواهی یا مالیاتی اظهارنامه به مستند ثابت داراییهای مبلغ

 قبل سا  قانونی
D 

5D 

 E E معتبر اعتباری و مالی مؤسسات یا بانكها طرف از شده صادر اعتبار تأیید 3

  امتياز

 ضکيب وزني = امتياز معيار ×امتياز كسب شده 

 ميگکدد. منرور اعتباری و مالي توا  شاخص عنوا  به وو  تدول 3تا  1رديف ای  در "عدد ملاک مقايسه "  ستو  به مکبوط عدد بيحتکين

 گکدد.مي منرور 23 از امتياز تناسب به اينصورت غيک در ميگيکد تعلق 23امتياز  رداكثک شود، بيحتک راضک پکوژه بکآورد مبلغ از مبلغ اين اگک

 .ميكند كفاي دارد؛  بالاتکی مقايسه ملاک عدد كه وو  تدول اای رديف از يكي به مکبوط مدارک ارائه اس  توكک به لازم*

 ضميمه گکدد.مي بايس   اخيک سال سهمالياتي  اظ ار نامهلازم اس  
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 (چ اررسن سابقه در كاراای قبلي و وقدا  سوء پيحينه رکوه ای)تدول شماره 

 111امتياز = 

 21ضکيب وزني تعيين شده = 

 نام كاروکما شماره و تاريخ قکارداد رديف
شماره و تاريخ نامه گوااي 

 رسن سابقه از كاروکما
 امتياز

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

3 

    

  گکدد.كپي مصد  رسن سابقه ضميمه 

  لازم اس  مدارک پيوس  شود.( امتياز لحاظ خوااد شد. 21به ازای اک تاييديه كتبي ازكاروکما( 
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 با سلام

 

های ارزیابی نماید که کلیه فرم اعلام می رسماً ...................................... بدینوسیله شرکت

وضعیت کلیه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره العه دقیق قرار داده و را مورد مط حاضر کیفی

رك در قالرب یرك ابه همراه سایر مرد را در فرم ها را در چك لیست فوق الذکر ثبت و اسناد لازم

 روزمه منسجم به آن شرکت محترم ارسا  نموده است.

در ایرن سرند و مردارك پیوسرت را تاییرد و مسر ولیت  ضمناً این شرکت اطلاعرات منردرج

خلاف واقع و عواقب قرانونی ناشری از آن و همچنرین مسر ولیت عردم ارزیرابی و محاسربه اظهارات 

امتیازات توسط شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان را به دلایلی نظیر عدم ارسرا  یرا ارسرا  نراقص 

 اسناد و مدارك لازم را تقبل می نماید.
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