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 :لبخش او

 منواقوصه دستور العمل و شرايط

 :مقدمه-9
 91خريد " در نظر دارد ودش می نامیده "خریدار"و  "کارفرما" ،"مناقصه گزار"بعد که من  سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد

طعات يدکی مورد نياز کارخانه ذوب و ريخته گری شماره يک شرکت مجتمع جهان فولاد به همراه ق  VANZETTIعدد پمپ با برند 

تامین کنندگان و یا فروشندگان  تولیدکنندگان، ،موسسات ها، ذیل از طریق مناقصه به شرکت با مشخصات راخود  " سيرجان

 واجد صلاحیت واگذار نماید.معتبر 

 تذکر خيلی مهم:
 نهاد قيمت خود را بر اساس شرايط و تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و پيش نويس قورارداد پيشنهاد دهندگان موظفند پيش

پيشنهاد قيمت مناقصه گران، در صورت عدم رعايت شرايط و تعهودات منودرج در اسوناد  پاکت های پس از بازگشايیارائه نموده و 

نسوتت  مناقصه گزارپيشنهاد و يا انجام تعهدات مربوطه،  مناقصه و پيش نويس قرارداد توسط پيشنهاد دهنده در خصوص نحوه ارائه

 به مردود نمودن قيمت اقدام خواهد نمود.

 و ارجاع به دو  کالای موضوع مناقصه يمتقس ،اتيشنهاداز پ یبخش ياقتول تمام و  رد يا در يرجانشرکت مجتمع جهان فولاد س

 .مختار است ؛باشد يلحتاج به ذکر دلبراساس صرفه و صلاح خود بدون آنکه م پيشنهاد دهنده چند يا

 :موضوع مناقصهشرح -1-1

به همراه قطعات يدکی مورد نياز کارخانه ذوب و ريخته   VANZETTIعدد پمپ با برند  91خريد  " از عبارت استموضوع مناقصه 

شررح و شررای   ابقمطپیش نویس قرارداد و مندرج در  فنی با مشخصات " گری شماره يک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

 .آنهای  پیوست و قراردادپیش نویس  ،مناقصه اسنادمندرج در نمونه 

مناقصه گرر لرازا اسرت پرس از  باشد.به آنها نمی بالا بوده ولی منحصرکلیه موارد  موضوع مناقصه شامل: شرح خدمات تتصره

را  مرذکورهای مورد نیاز برای انجاا خردمات  یتتماا فعال ، راساًو پیش نویس قرارداد مطالعه اسناد مناقصه بخصوص شرح کار

 جلسه شفاف سازی مطرح نماید. بصورت مکتوب یا درموارد را  ،مغایرت هرگونه بررسی نموده و در صورت مشاهده

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

پریش نرویس از مطالعه کافی اسناد مناقصه و مدارک  د و پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را بعدآن نمی شو

 .ارائه نمایدقرارداد 

 :تاريخ و محل  تسليم پيشنهاد ها-2

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

از  ( روز کراری7) هفرتحرداکرر ظرف مردت شرکت ( ) به همراه معرفی نامه از سوی مناقصه گر با مهر و امضاء مجاز  ايشان

 تحویل و رسید اخذ گردد. ی هاینشان یکی از به؛ (90:77تا ساعت زمان انتشار آگهی در روزنامه )

سواختمان نموای  جنو  گول فروشوی -ادروبروی اداره ارشو -سيرجان، بلوار سيدجمال الدين اسد آبادی الر(( 

 0499190009کدپستی  کميسيون معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان دبيرخانه ؛آلومينيومی
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  (979داخلی  710-02219911 )آقای بيگلری با شماره تماس

 ديودار) یشوهيد خيابان کودک، جهان چهارراه از بعد حقانی، بزرگراه ونک، ميدان شهر تهران، تهران، ب( استان

 سيرجان فولاد جهان مجتمع شرکت دفتر ،97 واحد پنجم، طتقه ،2پلاک ژوبين، کوچه نتش ،(جنوبی

 (199داخلی  729-49749110)آقای الماسی با شماره تماس 

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

شرده فرو   یریندر محل و در فرصت تع یلنداشته و مناقصه گر موظ( به تحو یپاکت مناقصه از موسسات پست خصوص اخذ

 باشد. یالذکر م

کره ناخوانرا، مشرروط، مربها، فاقرد 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،

 پیشرنهاد قیمرت له مناقصره گرر در برر قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که به وسی -2-3

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

انجاا محاسبات اشتباه نموده  ، مشخص شود که آن شرکت درمناقصه برندهکه پس از کنترل محاسبات در صورتی :يک تتصره

 که پرس از کنتررل محاسرباتِواهد گرفت. بر این اساس در صورتیملاک عمل قرار خ ،مندرج در پیشنهاد وی اعداد کمترِ است؛

بیشرتر اسرت  پیشرنهادی کرل های واحد ارائه شده از عردد برنده مناقصه مشخص شود که جمع حاصلضرب مقادیر در قیمت

اگر بهای هر آیرتا برا حاصلضررب مقردار در  کاهش می یابد. ضمناً های واحد جهت رسیدن به عدد پیشنهادی متناسباً قیمت

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

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

 ها منظور گردیده است. مقادیر و قیمت

 تخلیره، برارگیری، حمرل، هرایاز جمله هزینره مل کارهای مشروحه، شامل قیمت های کاگرقیمت پیشنهادی مناقصه  -2-4

که در پیشنهاد  است مربوطهر هزینه های و سایکارکنان  ، بیمه تامین اجتماعی، مزایای قانونینونیمالیات، عوارض قا ترخیص،

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

 :سناد مناقصها-1

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

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

نکات مبها یا نواقصی نیازمنرد بره شررح و توضری   ،نظر مناقصه گران ازچنانچه هنگاا مطالعه اسناد و مدارک مناقصه  -3-2

نظرات خود را به صورت مکتروب  می تواند ساعت قبل از آخرین فرصت تحویل پاکات 72حداکرر تا بیشتری باشد، مناقصه گر 

 ؛و چنانچره در نتیجره ایرن استفسرار اعلاا نماید 79912931317شماره از طریق یا  tender@sjscosteel.comبه ایمیل 

بره اطلراع استفسرار کننرده و  مراترب کتبراً ،اطلاعات و توضیحاتی به دست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشرد

 همچنین سایر مناقصه گران خواهد رسید.

mailto:tender@sjscosteel.com
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بایرد انصرراف خرود را  ؛چنانچه مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه از شرکت در این مناقصه منصررف شرده باشرد -3-3

  برره آدرس ایمیررلنامرره رسررمی  برره صررورت سرراعت قبررل از آخرررین فرصررت تحویررل پاکررات 24حررداکرر تررا 

tender@sjscosteel.com  نماید.ارسال 

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

د. بدیهی است در صورتیکه آن شررکت بره یکری از دو اعلاا نمای 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 طری

 :تعهدات مناقصه-0

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

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

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

 نحوه ارائه پيشنهاد ها:-1

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

 ": تضمین شرکت در مناقصهپاکت الف"

 ": پیشنهاد فنیپاکت ب"

 ": پیشنهاد قیمتپاکت ج"

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

 جمعاًو هر سه پاکت مذکور جدا شوند. سپس لاک و مهر گردیده مشخص و از یکدیگر  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

سر  فنری( بایسرتی تو ها )مرالی وود. کلیه صفحات پیشرنهادبه وضوح نوشته ش تاریخ ارائه پیشنهادو  عنوان مناقصه ،مناقصه

 شوند. اءمهر و امض (بر اساس اساسنامه و یا آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمیصاحبان 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

 عرفی شرکتم گزارش تفصیلی. 

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

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

 .گر برای اسناد مالی و تعهدآور

 ضای مجازشده توس  صاحبان ام 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 پيشنهادی) 

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

ها، مکاتبرات در دوره برگرزاری ها، اصرلاحیهیک نسخه کامل از اسناد مناقصه، کلیه اطلاعیهلیه مناقصه گران بایستی : کتتصره

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

در  نموده و همزمان با ارائه پیشنهاد خود،ء و امضا مهر؛ در ذیل کلیه صفحات "تخوانده شده و مورد قتول اس"درج جمله 

نشده باشرند، مناقصره  ءمهر و امضا آور سهواًبعضی از اورا  غیر تعهدمناقصه گزار . چنانچه با تشخیص نمایندارائه  "ب"پاکت 

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

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

 روند مناقصه خواهد گردید.

 پیشنهاد مالی شامل: "ج"پاکت  -5-1-3

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

در اسناد مناقصه و  جقیمت مندر در بر  پیشنهاد پیشنهاد قیمت خود را صرفاًپیشنهاد دهندگان موظفند  :خيلی مهم تذکر

( و ارائره گرذارده شرود "ج" در پاکرت بصورت جداگانه از اسرنادتکمیل و  قیمت )بر  پیشنهاد ارائه نمایند تعیین شدهنرخ  با

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

 حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 :پيشنهاد مالی -1-2

 ناخرالص نموده و جمرع کرل مبلرغمحاسبه  کار موضوع مناقصهقیمت مورد نظر خود برای انجاا  مناقصه گر بایستی -5-2-1

پیشنهاد  ذکر است که مناقصه گران باید بر پیشنهاد قیمت وارد نماید. لازا به در بر  را در محل مورد نظر  نهادی خودپیش

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

 در بر  پیشنهاد قیمت اعلاا نمایند. 

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.

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

بررای تعیرین برنرده  ف در بر  پیشنهاد قیمت نوشرته شرود 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 تضمين -9

 باشد:ت در مناقصه بشرح ذیل میتضمین شرک -6-1

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

و قابرل  یرجان( به ناا شرکت مجتمع جهان فولاد سریالر یلیاردم بیست و پنج) یالر25.777.777.777)سه( ماهه به مبلغ  3

 .یگرد یبه مدت سه ماه شمس دیتمد

 ضروری و الزامی است. فو  الذکرنامه شماره و عنوان مناقصه در ضمانت تبصره: قید

( باشد در غیر اینصورت نه تنهرا شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجانالزاماً باید به نفع مناقصه گزار ) : ضمانتنامهتذکر مهم

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

مطالباتی از شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان داشته باشد، می تواند با درخواست رسمی به امور  مناقصه گرچنانچه  -6-1-2

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

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

امور مالی شرکت مجتمرع جهران فولراد سریرجان در پاکرت  کتبی فو  می بایست پس از تاییددرخواست رسمی : مهمتذکر 

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

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

براز  "ج"باشرد، پاکرت  1-6پاکت ال(( فاقد شرای  منردرج در بنرد ضمین شرکت در مناقصه ارائه شده )در صورتیکه ت -6-2

 نخواهد شد.

، تضمین شرکت در مناقصره سرایر پیشرنهاد توس  مناقصه گزار و تعیین برنده مناقصه واصلهپس از بررسی پیشنهادات  -6-3

واردی که بنا بر نظر مناقصره 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 تسرلیا . گردند، برای مدت معین دیگری نگهداری گزار

 آزاد می گردند. مناقصه تضمین انجاا تعهدات توس  برنده

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

 پس بگیرد. ،اعتبار دارد پیشنهاد خود را در مدتی که پیشنهاد دهندههرگاه   -ال(
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 که:در مورد برنده مناقصه در صورتی  -ب

 قرارداد مربوطه را امضاء ننماید.  -1

 نسپارد. (پیوست)قرارداد مندرج در ضمانت نامه اجرای تعهدات را طبق مفاد  -2

 شرکت در مناقصهبانکی نمونه فرم ضمانتنامه 

عدد پمپ  91خريد  "با موضوع ا-ک-7137شماره  مایل است در مناقصه ............................نظر باینکه شرکت/مشارکت 

به همراه قطعات يدکی مورد نياز کارخانه ذوب و ريخته گری شماره يک شرکت مجتمع جهان فولاد   VANZETTIبا برند 

مجتمع جهان فولاد سیرجان به شناسه  شرکت ررقابل............ در م شرکت ید، لذا این بانک ازشرکت نما " سيرجان

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

مجتمع جهان فولاد شرکت مرربلرغ ................ ریال ).............. ریال( ضمانت مینماید که چنانچه  بررررررای گل گهر

رکت کننده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از بعنوان مناقصه گزار به این بانک اطلاع دهد که پیشنهاد ش سیرجان

........................ ریال  مبلغ ؛قرارداد مربوطه یا تسلیا ضمانتنامه انجاا تعهدات در مدت مقرر استنکاف نموده است ءامضا

بات صحت و یا سقا آن )...................... ریال( مرقوا را بمحض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه احتیاجی به اث

یا اقامه هیچ گونه دلیل و یا صدور اظهرارنامه یرا اقردامی از مرجرای اداری یا قضائی داشته باشد بلادرنگ در وجه 

معتبر بوده و بنا به     /     /    . این ضمانتنامه تا آخرین ساعت اداری روزمجتمع جهان فولاد سیرجان بپردازد

 قابل تمدید خواهد بود. د سیرجان برای مدت حداقل سه ماه شمسی دیگرجتمع جهان فولادرخواست م

اینصورت نه تنها ضمانتنامه مرورد پرذیرش نبروده  باید به نفع مناقصه گزار باشد و در غیرمی : ضمانتنامه الزاماًيک تذکر مهم

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

 :از قوانين و مقررات و شرايط کار آگاهی -7

باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دیگر مجوزهای مربوطه تهیره و  مناقصه گران -7-1

 تسلیا نماید.

در صورت عدا رعایت کامل مفاد و شرای  مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و مناقصه گزار حق دارد بدون  -7-2

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

به دقت بررسی کرده و ضمن کسب اطلاع کرافی و  پیشنهاد دهنده باید قبل از تسلیا پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را -7-3

هرای دسترسری، محرل و موقعیرت کامل از متن مدارک مناقصه، تماا اطلاعات لازا در خصوص شرای  حمل و نقل، وضرع راه

بره دسرت آورد.  قروانین و مقرررات نافرذ و جراری را کارگاه و حوالی آن و امکانات و تسهیلات محل اجرای کار، شرای  محلی،

آگراهی یرا اشرتباه خرود نمایرد و هریچ گونره ادعرایی از طررف تواند استناد به نانهاد دهنده، پس از تسلیا پیشنهاد، نمیپیش

ی از کار که به علت عدا آشنایی و یا عدا آگاهی نسربت هایبرای بخش یا بخش پیشنهاد مالیپیشنهاددهندگان 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 اسرناد مناقصره را بره دقرت  شرکت در مناقصه و تسلیا پیشنهاد -7-4

تواند به دست آورد، بره دسرت آورده اسرت و گر با تجربه می مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه
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 کارهای دعوت شده در این مناقصه از شرای   در اسناد مناقصه وجود ندارد. عدا آگاهی شرکت ایشانابهاا یا اشتباهی به نظر 

هرای یا هر گونه عاملی که در اجرای خدمات مورد نظر موثر باشد به هیچ وجه رافع مسئولیت پذیرفته شرده از طررف شررکت

وجروه اضرافی از ایرن بابرت پذیرفتره نخواهرد شرد و هرر گونره اعتراضری از سروی حاضر در مناقصه نخواهد گردید و مطالبه 

 پیشنهاددهندگان در این خصوص فاقد اعتبار است.

به ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی و  ،گردد که مناقصه گران قبل از محاسبه و ارائه قیمت پیشنهادی خودتاکید می -7-5

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

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

پس از تسلیا قیمت پیشنهادی هیچ گونه  چراکههند. پرداخت نمایند، قیمت پیشنهادی خود را محاسبه و ارائه د مذکورادارات 

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

علقره را از مطالبرات قانونی ارائه خواهند گردید و مناقصه گذار حق دارد مالیات، عوارض، بیمه، سایر کسور دولتری مت اتکسور

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

را با این استنباط تنظیا و تسلیا نمایند که اسناد قرارداد به صورتی تهیه شده است که مناقصه گران باید پیشنهاد خود  -7-6

  شامل کلیه کارهای موضوع قرارداد باشد.

  :بازديد از محل سايت -4

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

 :اصلاحيه اسناد مناقصه -1

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

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

ها داشته باشد، مراتب بصورت اطلاعیه به اطلراع کلیره مناقصره گرران خواهرد در اسناد مناقصه و یا تمدید مهلت ارائه پیشنهاد

و هر یرک از مناقصره گرران بایسرتی در  مناقصه گران، ارسال خواهد گردید ای از اطلاعات تهیه شده جهت کلیه رسید. نسخه

ها جزئی از اسرناد مناقصره محسروب به مناقصه گزار اعلاا نمایند. هر یک از اطلاعیه دریافت اطلاعیه مذکور را کتباً ،اسرع وقت

ه طبق شرح داده در این دستورالعمل برای مناقصه گزار ارسال گردد. لرازا برگردیده و بایستی توس  مناقصه گر امضاء شده و 

از اولویرت  اسرت؛ های مذکور نسبت به هر موضوعی که در آن زمینره در اسرناد مناقصره صرادر گردیردهذکر است که اطلاعیه

 .برخوردار خواهد بود

تماا حقو  و تعهدات مناقصره  ؛وس  مناقصه گزاریا گشایش پیشنهادات ت پاکت های مناقصه و در صورت تمدید مهلت تسلیا

 .باشدمیگزار و مناقصه گران، تابع مهلت تمدید شده 

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

ر شرای  و مفاد مشابهی که در مدارک مناقصه ذکرر گردیرده ، بخشی از مدارک مناقصه را تشکیل داده و بقیمتارائه پیشنهاد 

 تقدا خواهد داشت.
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 :توسط مناقصه گران قيمت ارائه پيشنهاد -97

)بر  پیشنهاد قیمت بخش سوا اسناد  بایست مطابق شرای  و ضواب  این اسناد و نمونه قرارداد پیوستپیشنهاد دهندگان می

 . اا نمایندپیشنهاد اقدآن نسبت به ارائه  مناقصه(

 :هاهزينه ارائه پيشنهاد -99

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

 ؛د و غیررههای برانکی، سرفته، بازدیرهای مربوط به تهیه و ارائه پیشنهاد توس  مناقصه گر، تهیه ضمانتنامهقبال جبران هزینه

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

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

 :اعتتار پيشنهادها -92

 باشد.روز معتبر می )نود(  17هادات تا مدت پیشنهاد ارائه شده از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشن -12-1

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

اعتبرار پیشرنهادها داشرته باشرد،  نیاز به تمدید مدت 1-12ش از مدت تعیین شده در بند درصورتیکه مناقصه گزار بی -12-2

صرورت گیررد. هرگراه  tender@sjscosteel.com باید کتباً یا از طریق پسرت الکترونیکری (این درخواست و پاسخ به آن)

پیشنهاد دهنده ای تمدید مدت اعتبار را قبول کند، باید ضمانتنامه شرکت در مناقصه خود را بره تناسرب تجدیرد نمایرد. هرر 

 تضمینز ادامه مناقصه انصراف دهد، بدون آنکه را رد و ا جهت تمدید فو  مناقصه گزارپیشنهاد دهنده ای می تواند درخواست 

 شرکت در مناقصه وی ضب  شود.

 :حقوق مناقصه گزار -91

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

اقداا نماید و تصمیا اتخاذ شده در ایرن خصروص قطعری تلقری  های واصله یا جزئی از آنقبول یا رد هر یک با کلیه پیشنهاد

ها قبول شده تلقی نمیگردد مگر آنکه مراتب قبولی از طرف مناقصه گزار بصورت کتبی بره یک از پیشنهادهیچ ضمناً .گرددمی

در صرورتیکه  هرد برودارائه دهنرده پیشرنهاد ملرزا خوامورد قبول واقع گردد؛  مناقصه گر اعلاا گردد. در صورتیکه پیشنهادی

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

براسواس صورفه و  پيشنهاد دهنوده چند ياو ارجاع به دو  کالای موضوع مناقصه اقلام يمتقس يشنهاد،از پ یبخش

 .(باشد مختار است يلبه ذکر دلصلاح خود بدون آنکه محتاج 

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 مناقصره  ، مناقصه گزار محق به لغو مناقصهدر صورتی که به تشخیص مناقصه گزار، این امر صورت گرفته باشد

 .ان متخل( در لیست سیاه خود حتی به صورت دائمی خواهد بودگر

چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد، برنرده مناقصره حرق  -13-3

 .هیچگونه ادعای جبران خسارتی را از این بابت نخواهد داشت
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و سایر منابع مناقصه گرران  کارگاه یا کارخانه، انباردارد که از محل کار، د محفوظ میمناقصه گزار این حق را برای خو -13-4

مناقصه گزار محرق اسرت در طرول مراحرل  ضمناً .بازدید نماید انجاا کار موضوع مناقصه بکار گرفته شوند؛که قرار است برای 

ارائه شده از سوی پیشنهاد دهندگان را بررسری نمایرد و برگزاری مناقصه و قبل از انتخاب برنده مناقصه تماا اسناد و اطلاعات 

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

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

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

چنانچره  .برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص مناقصه گزار و با توجه به جمیع جهات تعیرین و اعلراا خواهرد شرد

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

 نماید.می

بره وسریله  های واصله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر اینکه مراتب قبولی کتبراًتکرار میشود که هیچکداا از پیشنهاد -13-6

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

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

 .تلقی خواهد شد

تعیین نمروده  و ارائه تضمین انجاا تعهدات قاد قراردادانع چنانچه برنده مناقصه در مدت مقرری که مناقصه گزار جهت -13-7

از امضراء قررارداد  یرا و کار را شروع نکند ،نمایدکار را دریافت میبو یا هنگامیکه دستور شروع  قداا ننمایددر این مورد ااست، 

را بردون  ناد مناقصرهاسر (6)مراده برنرده مناقصره 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 

 .هیچگونه اعتراضی ندارد

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

 :جلسه قتل از ارائه پيشنهادات برگزاری -90

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

 :محرمانه بودن اسناد -91

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

شد و جزو اموال مناقصه گزار خواهند بود، لذا اطلاعات مندرج در اسناد مزبور نباید بررای هیچگونره باو تسلیا پیشنهاد وی می

 .دنیا منتشر شو ءافشا یکاربرد و یا منظور دیگر

 نحوه واگذاری قرارداد: -99

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

لیسرت اسرامی دریافرت پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقررر و پرس از تهیره  ندارد. پاکت های در جلسه بازگشای

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

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



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

 اسناد مناقصه و پيش نویس قرارداد :

خته گری به همراه قطعات يدکی مورد نياز کارخانه ذوب و ري  VANZETTIعدد پمپ با برند  91خريد 

 شماره يک شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان
 

 

 11از  12صفحه 

 دبیر خانه کمیسیون معاملات

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

که شامل پیشنهاد مالی می باشد، گشایش خواهد یافت و مناقصره  "ج"خواهد شد و در ادامه پاکت  باز "ب"واقع شود، پاکت 

)در صورت عدا نیاز بره زمران بیشرتر  برنده مناقصه و اعلاا انتخاب   نسبت بهو با توجه به جمیع شرایگزار با صلاحدید خود 

ه و صورتجلسه گشایش پیشنهادها توس  کمیسیون معاملات تهیره و تنظریا شرده و بره اقداا خواهد نمودجهت ارزیابی فنی( 

 حاضرین خواهد رسید. ءامضا

 ود:نحوه ارزیابی شکلی، کیفی و مالی از قرار زیر خواهد ب -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 صرورت عردا ارائره یرا نمورد بررسی و رسیدگی قرار خواه "ب"ارزیابی کیفی: مدارک مندرج در پاکت  -16-3-2

گزار مخیر به حرذف ، 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

 الرذکرهای فو  جهت ارزیابی پاکت هاتوس  پیشنهاد دهنده در هر یک از در صورتیکه مدارک ارائه شده در هر مرحله  تذکر:

بعدی به پیشنهاد دهنده عودت و پیشرنهاد  پاکت های ؛کافی نبوده یا مطابق شرای  مندرج در بخش دوا اسناد مناقصه نباشد

پاکت ئه شده غیر قابل قبول باشد بازگشایی و تضمین ارا "ال("به طور مرال در صورتی که پاکت  .گرددواصله مردود اعلاا می

 گردد.عودت می "ج"و  "ب" های

داند که حسب مصال  برنده مناقصه برای هر ردی( انتخاب خواهد شد و مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می -16-4

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

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

 .(باشد مختار است

یشرنهاد تهیه نشده باشد، پ 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

در صورتیکه پیشنهاد ناقص، مبها و یا خارج از شرای  مندرج در بر  پیشنهاد نرخ ارائه شده باشرد، مشرروط بروده و  -16-6

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

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

مجتمع جهان فولراد سریرجان بره شرکت تهیه شده عنوان  ضمانتنامهدر یک پاکت لفاف مناسب قرارداده نشده باشند و یا در 

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

هنگاا ارزیابی پیشنهادها، مناقصه گزار ممکن است به تشخیص خود، از پیشنهاددهندگان درخواست ارائره توضری  در  -16-7

به صورت مکتوب بوده و نبایرد هیچگونره تغییرری در درخواست ارائه توضیحات و پاسخ آن،  ایشان بنماید؛ مورد پیشنهادهای
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خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراها شده به صورت مکتوب، جزء جدانشدنی  ،یا اصل پیشنهاد پیشنهادی قیمت

 .شودپیشنهاد محسوب می

ا مناقصه گرزار اقرداا بره تهیره و روز تقویمی از تاریخ اعلا)چهارده( 14مدت  حداکرر در صورتیکه برنده مناقصه ظرف -16-1

عمرل خواهرد شرد و در فرو  الرذکر  7-13تحویل 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 میچنین موردی مناقصه گزار 

مناقصه گرزار  نشود، در اینصورت نیزو انجاا تعهدات حاضر به انعقاد قرارداد  ماید یاه موقع تضمین انجاا تعهدات را تسلیا ننب

 .خواهد بود 7-13 بند مجاز به اعمال مفاد

برنده مناقصه چنانچه مناقصه گزار به هر علت از اجرای خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین  -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 پیشنهاد)شصت(  67مناقصه گزار ظرف مدت  -16-17

های واصله قبول شده تلقی نخواهرد شرد. پرس از تعیرین برنرده یک از پیشنهاد ن زمان هیچقرارداد اعلاا خواهد داشت و تا ای

رسید. برنده مناقصره،  مناقصه توس  مناقصه گزار، قرارداد مربوطه در اسرع وقت تهیه و تنظیا شده و به امضاء طرفین خواهد

  غ شروع به کار توس  مناقصه گزار آغاز نماید.با رعایت موارد مذکور، متعهد خواهد شد که کار را بلافاصله پس از ابلا

 :نشانی پيشنهاد دهندگان -90

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

 ی در نشرانی قبلراًگونره تغییررنکه هر، مگر آشدابلاغ شده تلقی خواهد  ؛گردداست و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال 

 .بصورت کتبی به مناقصه گزار اطلاع داده شده باشد

 


