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 كيفي ارزيابي دستورالعمل

 )تامين كنندگان(

 

 
 :محتويات

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

تامين كالای شکك  مجتمع ت ران وولراد سريکتان تحرکي   مناقصه اای

 .گکديده اس 

 

 

 

 
 سيکتان وولاد ت ان 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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 :كيفي مدارک ارزيابي ارسال چگونگي و محل

 
 

 مقرر جهت مهلت رعایت با مربوطه مستندات و ائممض کلیه همراه به حاضر( میبایست کیفی )استعلام ارزیابی اسناد کلیه 

باه آدرس  سایرجان، بلاوار سایدجمال  یااارسال  Tender@sjscosteel.comآدرس ایمیل به  ارزیابی؛ اسناد تحویل

جناب گال فروشای سااختمان نماای آلومینیاومی؛ دبیرخاناه کمیسایون معاملاات  -روبروی اداره ارشاد -الدین اسد آبادی

( 152داخلای  537-72201193)آقای بیگلری با شماره تماس  4012927471شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان کدپستی 

 .تحویل نمایند

 طبقاه رعایات ضامناا شاد؛ نخواهد داده اثری گردد؛ ترتیب دریافت و ارسال مقرر مهلت از بعد که مدارکی و اسناد به 

 الزامیست. مناقصه گر طرف از ارزیابی سهولت جهت شده خواسته فرمت مطابق مدارك و اسناد جداسازی و بندی

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

 .شد

 و مساتندات  مادارك ارساال و خواناا و دقیاق بصاورت کیفای ارزیاابی هایفرم در شده خواسته اطلاعات کلیه تكمیل

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

 رسامی اساناد دفااتر در شده تایید مدنی مشارکت قرارداد ارسال به نسبت )کنسرسیوم( میبایستمشارکتی  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. 

  

mailto:Tender@sjscosteel.com
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 آمادگي اعلام وکم

 

 سلامبا 

 

را جهات ارزیاابی در فراخاوان  خود آمادگی ............................................................ شرکت بدینوسیلهاحتراماا 

)یک(  1خرید  2500KV تگاه ترانسفورماتور خشک رزینی)یک( دس 1خرید با موضوع  م-ك-5102شماره 

 اسناد دقیق تكمیل مطالعه و به تایید می نماید که نسبتاعلام و  2500KV تگاه ترانسفورماتور خشک رزینیدس

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

 است. نموده ارسال صفحه.........................  در و منظم بندی و کلاسه بصورت شده ارائه لیست
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 دبیر خانه کمیسیون معاملات
 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
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بر اساس سوابق کاری مرتبط با موضوع قرارداد، کفایت کادر متخصص مرتبط با موضوع کار،  تامین کنندگان

 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   

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

   23 قدرت مالی و پشتیبانی 3

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

   111 جمع

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

 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 در و بعداً تكميل آوری، تمع

 باشد. مجاز ام ای صاربان 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 زمان اک و مکرله اک در شکك  ت ان وولاد

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

 زمران مروكور، مردت طي شده درخواس  مستندات ارائه عدم صورت در و نمايد ارائه شکك  معاملات كميسيون

 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 = 

 پکوژه عنوان رديف
كاروکما 

 يا خکيدار

يا  ب که بکدار

 استفاده كننده

مدت اوليه 

 پيمان

مدت زمان 

 انجام كار

تاريخ تحويل 

 قطعي

 كار يين ا وزن

 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 قکارداد مکبوط،اک  ءازابه 

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

 شود.  درج الذکر فوق جدول 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 تقریباا 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 اول 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
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 (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 زمان 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 سال 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 توان شاخص عنوان به وو  تدول 3تا  1رديف ای  در "عدد ملاک مقايسه "  ستون 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 وقدان 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 

    

 .كپي مصد  رسن سابقه ضميمه گکدد 

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

 

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

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

رك در قالاب یاک ابه همراه سایر ماد را در فرم ها را در چک لیست فوق الذکر ثبت و اسناد لازم

 روزمه منسجم به آن شرکت محترم ارسال نموده است.

در ایان ساند و مادارك پیوسات را تاییاد و مسا ولیت  ضمناا این شرکت اطلاعاات منادرج

عواقب قاانونی ناشای از آن و همچناین مسا ولیت عادم ارزیاابی و محاسابه  اظهارات خلاف واقع و

امتیازات توسط شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان را به دلایلی نظیر عدم ارساال یاا ارساال نااقص 

 اسناد و مدارك لازم را تقبل می نماید.

 


