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 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران

 ( پيمانکاران) 

 

 
 
 

  

 : محتویات

در این دستورالعمل نحوه ارزیابی كيفی مناقصه گران در مناقصات عمومی/ محدود تشریح گردیده  

 .است

 :هدف از تدوین دستورالعمل

ها در نحوه ارزیابی    سازي رویه یكنواختی و یكسانهدف از تهيه و تنظيم و ابالغ این دستورالعمل،  

 ( می باشد. گران )پيمانكاران كيفی مناقصه 
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 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 : اطالعات مناقصه گزار

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان نام :  

 گل گهر یو صنعت ی جنب شرکت معدن -سمت چپ جاده   - رازیجاده ش 45 ومترلیک - رجانسی شهرستاننشاني :  

 Sjsco.ir:       آدرس سايت

 034  -  41423623:  تلفن  

 :اطالعات مناقصه گر 

........ شماره ثبت  ........................... .......نوع شركت: ...................... ..............................نام شركت : ...............................

  : ...................................................تلفن.............................................. محل ثبت : ........... .....شركت : ...............

صاحب یا   ...................... نام...كد شناسه ملی شركت : .....................................كد اقتصادي شركت :..........................

: صاحبان امضاء مجاز شركت

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

....................... شماره كد ملی مدیرعامل : ...............................................  نام و نام خانوادگی مدیرعامل : ........................... 

  ..................................................: شماره شناسنامه مدیرعامل

.................. مدرك و  ........ل صدور شناسنامه : .......................... مح................. محل تولد: ....................سال تولد : .........

 ........... ..................................................: رشته تحصيلی: ............................. شماره تلفن همراه

 .. ................. ........................................... :.. سایت شركت ....... ....... شماره تلفن ضروري شركت : .............................

 :شركت قآدرس دقي

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

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

  ....................................شناسه ملیمدیریت و برنامه ریزي كشور به شماره  سازمان /داراي گواهينامه معتبر از اداره كار 

 پایان اعتبار .......................  رتبه : ................... ............................ .........................................................مورخگواهينامه

 رتبه : ................... پایان اعتبار .......................  ............................ .........................................................مورخگواهينامه

 رتبه : ................... پایان اعتبار .......................  ............................ ............مورخ.............................................گواهينامه

 ................. رتبه : ................... پایان اعتبار ...... ............................ .........................................................مورخگواهينامه

 رتبه : ................... پایان اعتبار .......................  ............................ .........................................................مورخگواهينامه

 رتبه : ................... پایان اعتبار .......................  ............................ .........................................................مورخگواهينامه

 رتبه : ................... پایان اعتبار .......................  ............................ .........................................................مورخگواهينامه
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 محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كیفي مناقصه گران 

كليه اسناد ارزیابی كيفی ) استعالم حاضر (ميبایست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعایت مهلت مقرر  

كامل شركت بر روي آن درج گردیده به نشانی ذیل تحویل  پاكت دربسته كه مشخصاتجهت تحویل اسناد ارزیابی در 

شد .   به اسناد و مداركی كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دریافت گردد ترتيب اثري داده نخواهد، و رسيد دریافت گردد

ارزیابی از طرف مناقصه  فرمت خواسته شده جهت سهولت  قضمنًا رعایت طبقه بندي و جداسازي اسناد و مدارك مطاب

 . گر الزاميست

، كد پستی   بلوار نماز روبروي اداره فرهنگ شهرستان سيرجان ، دبيرخانه كميسيون معامالت واقع در آدرس : 

7816964741 

توانند در مورد ابهامت و سواالت مربوط به ارسال پاكات  با كميسییيون معییامالت مجتمییع جهییان فییوالد گان میشددعوت

 تماس حاصل نمایند.  09912938317و یا تلفن همراه    102داخلی    42251193-034سيرجان با شماره  

و به عنوان بخشی از اسناد مناقصه تلقی خواهیید  می گرددگران اعالم  پاسخ كليه سواالت بصورت مكتوب به كليه مناقصه

 شد.

و خوانییا و ارسییال مییدارك و   قمناقصییه گییران بصییورت دقيیی تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاي ارزیابی كيفی  

بییا یك نسخه اسكن شده كليه مییدارك بصییورت فایییل   مجاز و ممهور به مهر و  مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء

 .الزامی می باشدCDبر روي  PDFالكترونيكی با فرمت امضاي  

تایيیید شییده در دفییاتر فییی مییابين  اد مشییاركت مییدنی شركتهاي مشاركتی )كنسرسيوم ( ميبایست نسبت به ارسال قرارد

 .تاریخ و مدت مشاركت به همراه سایراسناد اقدام نمایندمشاركت ، و رهبر  درصد  رسمی با قيد  اسناد

 .مهر و امضاء گردد  و تعهدآور، تمام صفحات رزومه ميبایست توسط صاحبان امضاء مجاز
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 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 فرم اعالم آمادگي و شركت در مناقصه 

 

 

 

احتراما بدینوسيله این شركت آمادگی خود را نسبت به شركت در مناقصه شماره ........................ با  

:   موضوع

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

اعالم می نماید كه  ................ ......................................................................................................

اسناد ارزیابی كيفی مناقصه گران اقدام نموده و كليه مدارك و اسناد   قنسبت به مطالعه و تكميل دقي

چك ليست ارائه شده بصورت كالسه بندي   ق فرمت خواسته شده مطاب خواسته شده را به ترتيب و 

 . وده استشده و منظم و در ................. صفحه ارسال نم 

 

 

 :  شركت مناقصه گر

 :  مهر و امضاء مجاز 
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 گران های ارزيابي صالحیت مناقصهفرم

 ارزيابي صالحیت  مناقصه گر 

 ضريب وزني معیارهای ارزيابي

ف
ردی

 

 معیارهای ارزیابی 

1 2 3 

 درصد وزنی 

)%( 

 امتیاز

 امتیاز( 100)از 

 حاصلضرب ضریب 

 امتیاز  ×وزنی

   25 مشابه  اجرای کار در رشته و زمینه کارسابقه  1

   15 داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده و در مالکیت پیمانکار  2

   15 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 3

   15 قدرت مالی و پشتیبانی  4

   15 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای  5

   15 رتبه ها و سایر گواهی ها  6

   100 جمع 

 کمتر باشد .  70( نبايد از  3مجموع کل امتیازات )ستون  توضیح :  

 :بصرهت

 فني شرکت کنندگان در مناقصه )رديفهای جدول  -کلیه مستندات مربوط به هر يك از فرم های ارزيابي کیفي*

 .ارسال گرددآوری و تكمیل و در پاکت )ب(    فوق( مي بايستي جمع

 .کلیه مستندات مي بايستي ممهور به مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز باشد*

 .باشدمي    70)ج(  فني برای گشايش پاکت    -حداقل امتیاز کسب شده مناقصه گران در ارزيابي کیفي  *

ا از مناقصه گران مناقصه گزار در هر مرحله و هر زمان اختیار دارد که مستندات برابر با اصل مدنظر خود ر*

نمايد و مناقصه گر بايد مدارك و مستندات درخواستي را حداکثر طي سه روز کاری به دبیرخانه   درخواست

شرکت ارائه نمايد و در صورت عدم ارائه مستندات درخواست شده طي مدت مذکور، پیشنهاد   کمیسیون معامالت

 .صه گر حق هیچگونه اعتراضي را نخواهد داشتمناقصه کنار گذاشته میشود و مناق  مناقصه گر از فرآيند
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 سابقه اجرای کار در زمینه مرتبط با  )جدول شماره يك(

 100امتیاز = حداکثر  

 25ضريب وزني تعیین شده =  

 عنوان پروژه  ردیف 
کارفرما یا  

 خریدار 

بردار یا  بهره 

 کنندهاستفاده 

مدت اولیه  

 پیمان 

مدت زمان  

 انجام کار 

تحویل تاریخ  

 قطعی

  کار  یینها  وزن

 شده   انجام

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

       

 ضريب وزني = امتیاز معیار ×امتیاز کسب شده  

 (سال اخیر قرار داشته باشد5سال اخیر )ابتدای قرارداد در بازه 5فقره قرارداد مشابه با بیشترین مبلغ در  4تذکر: الزم است اطالعات 

 فقره قرارداد مشابه با مبلغ بروز شده برابر یا بیشتر از برآورد مبلغ4الذکر درج شود. باالترین امتیاز در صورت وجود  در جدول فوق

تقریباً مشابه و غیر  و برای سایر قراردادهای1باشد. ضریب برای قراردادهای مشابه  می 25پروژه 4قرارداد موضوع مناقصه برای جمع 

مبلغ به روز شده   شود. بدیهی است برای قراردادهای با مبلغ کمتر از برآورد قرارداد حاضر به تناسبمشابه صفر در نظر گرفته می 

کمیته ارزیابی فنی   قرارداد به مبلغ اولیه پیمان در نظر گرفته میشود. . قابل ذکر است ضریب بروز نمودن مبالغ قراردادها در جلسه

 .مشخص می گردد

 ساخت و سازهای غیر صنعتی. ر در زمینهکا1 :ماهیت کار مشابه با ضریب 

 تبصره: ارائه صفحات اول و آخر قراردادها که شامل موضوع قرارداد، نام طرفین قرارداد، محل اجرای قرارداد، مدت و مبلغ قرارداد و

 .مهر و امضای صاحبان امضای مجاز می باشد الزامی است

 از روند مناقصه کنار گذاشته می شود و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.تبصره: در صورت عدم ارائه این موارد ، مناقصه گر 
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 ارزيابي توان تجهیزاتي 

 : توضیحات مهم

به منظور ارزیابی توان تجهیزاتی مناقصه حاضر ، مناقصه گران می بایست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسایل و  1-

 .بر حسب توان موجود خود تکمیل نمایند  شرح تجهیزات قید گردیده تجهیزات مورد نظر کارفرما که در بخش 

مناقصه گران موظفند هر زمان که مناقصه گزار ضروری تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را 2-

 .فراهم آورند

( 1ن محترم و با توجه به ستون )می بایست توسط مناقصه گرا ذیل( جدول  4) و  ( 3صرفاً اطالعات مربوط به ستونهای )3-

 .تکمیل گردد

ارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت )کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا فاکتور خرید  4-

 .ماشین آالت( از سوی مناقصه گر ضروری است 

ویا تجهیزات ویژه در موضوع مناقصه ذکر نام آن با   در صورت لزوم وتشخیص مناقصه گزار به استفاده از ماشین آالت خاص5-

 .امتیاز ویژه مربوطه لحاظ خواهد شد

 : به شرح ذیل می باشد (6ستون )فرمول محاسبه امتیاز 6-

= Mتعداد تجهیزات و ماشین آالت موجود مناقصه گر 

= N تعداد تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز کارفرما 

                                  M   

            x100                    =   امتیاز 

                                    N 

 : فرمول محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی به شرح ذیل می باشد7-

 (7مجموع امتیاز ردیفهای ستون )                                              

 امتیاز( 100تا  0)  امتیاز توان تجهیزاتی =                                                                                                               

 (7تعداد ردیفهای ستون )                                                  

نظر نماید که در صورت برنده شدن در مناقصه ، نسبت به خرید یا اجاره ماشین  اظهار  "توجه : در صورتی که مناقصه گر صرفا

 . نخواهد گرفت قآالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازی به وی تعل
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 ( 2)جدول شماره  مناقصه گر داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده بكار و در مالكیت 

 100امتیاز =  حداکثر 

 15يب وزني تعیین شده =  ضر

 

 

 ردیف 

(1 ) 

شرح تجهیزات و  

ماشین آالت مورد  

 نیاز کارفرما 

(2 ) 

تعداد  

مورد  

نیاز  

(N ) 

(3 ) 

تعداد  

موجود  

(M ) 

 ( 7) نحوه امتیاز دهی  ( نوع مالکیت 4)

جمع امتیاز  

ردیفهای  

و   5ستونهای 

6 

 

 

 اجاره ای 

 

قطعی )در  

مالکیت  

 مناقصه گر( 

(5 ) 

تعداد اعالم شده  

برابر یا بیشتر از  

تعداد مورد نیاز  

 امتیاز(  100میباشد)

(6 ) 

تعداد اعالم شده کمتر  

از تعداد مورد نیاز می  

باشد)امتیاز طبق فرمول  

 محاسبه می گردد( 

       1 بیل مکانیکی   1

       2 میکسر 2

       1 تن  10جرثقیل کفی  3

       1 تن  7جرثقیل  4

       1 جرثقیل بوم بلند  5

       2 کمپکتور قورباقه ای  6

       1 دوربین نقشه برداری  7

       5 کانتینر و کانکس  8

  سوخت  تراکتور 9

 رسانی و آب رسانی

1       

       2 کامیون کمپرسی  10

       4 خودرو سواری و باری  11

       500 قالب فلزی  12

       1000 لوله داربست بندی  13

       2 دستگاه خم و برش  14

       5 رکتی فایر  15

       4 ویبره بنزینی 16

امتیاز ردیفهای  مجموع        

 7ستون 
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        گردید و پیوست مدارک ارائهتمام 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 ارزيابي صالحیت  مناقصه گر 

 کفايت کادر فني و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه )جدول شماره سه( 

 100امتیاز =   حداکثر

 15ضريب وزني تعیین شده =  

 سابقه کار در شرکت  سابقه کار  آخرین مدرک تحصیلی سمت سازمانی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 .الزم است کلیه مستندات جدول فوق پیوست گردد. خواهد بودمالك زمان سابقه کار سال اخذ مدرك تحصیلي  

 .نفر ارائه گردد7حداقل مستندات مربوط به  

 ارائه لیست بیمه نفرات کلیدی -

 ارائه آخرين مدرك تحصیلي پرسنل کلیدی -

  ارائه سوابق کاری مرتبط  -
 

 



 

 
 شرکت مناقصه گر: 

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

-2رستوران و آشپزخانه مرکزی -1تهیه ، تأمین و اجرای ساختمان های "مناقصه 

 EPC "سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان بصورت 
 12از    10صفحه 

 

        گردید و پیوست مدارک ارائهتمام 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 ارزيابي صالحیت  مناقصه گر 

 شماره چهار(قدرت مالي و پشتیباني )جدول  

 100امتیاز = حداکثر  

 15ضريب وزني تعیین شده =  

 معیار وزنی  ردیف
سال  5متوسط 

 گذشته
 عدد مالک مقایسه

 a 50a مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتی  1

 b 70b مبلغ بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی 2

 c 3c ساالنه مستند به صورت وضعیتهای حسابرسی شدهدرآمد ناخالص  3

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

 یا دفاتر قانونی سال قبل 
d 

 

5d 

 e E تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر  5

جدول فوق به عنوان شاخص توان مالي و 5الي  1در رديفهای   "عدد مالك مقايسه"بیشترين عدد مربوط به ستون  

د. یرتعلق مي گ(15)مي گردد. اگر اين مبلغ از مبلغ برآورد پروژه حاضر بیشتر شود، حداکثر امتیاز اعتباری منظور

 . منظور مي گردد15از  در غیر اينصورت به تناسب امتیاز

به تذکر است ارائه مدارك مربوط به يكي از رديف های جدول فوق که عدد مالك مقايسه باالتری دارد  الزم  *

 .مي کند  کفايت

 

 

 

 

 

 



 

 
 شرکت مناقصه گر: 

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

-2رستوران و آشپزخانه مرکزی -1تهیه ، تأمین و اجرای ساختمان های "مناقصه 

 EPC "سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان بصورت 
 12از    11صفحه 

 

        گردید و پیوست مدارک ارائهتمام 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 ارزيابي صالحیت  مناقصه گر 

 حسن سابقه در کارهای قبلي و فقدان سوء پیشینه حرفه ای)جدول شماره پنج( 

  100امتیاز =  

 15ضريب وزني تعیین شده =  

 و تلفن مقام مطلع  نام کارفرما  و تاریخ قرارداد عنوان ردیف
شماره و تاریخ نامه گواهی  

 حسن سابقه از کارفرما 
 امتیاز

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

    

 کپي مصدق حسن سابقه ضمیمه شود .

حسن   هرادگواهي ص،فقره قرارداد ارائه شده به عنوان سوابق اجرايي   4الزم است مناقصه گران برای هر کدام از 

 .کارفرمايان ارائه نمايند  سابقه از

 

 

 

 



 

 
 شرکت مناقصه گر: 

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

-2رستوران و آشپزخانه مرکزی -1تهیه ، تأمین و اجرای ساختمان های "مناقصه 

 EPC "سالن نمازخانه و اجتماعات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان بصورت 
 12از    12صفحه 

 

        گردید و پیوست مدارک ارائهتمام 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 مجتمع جهان فوالد سيرجان شركت  

اعالم مينماید كه كليه فرمهاي ارزیابی كيفی ارائه شده در سایت   "بدینوسيله این شركت رسما

به    ……....…........…..........................مناقصه   شركت ............................................ با موضوع

قرار داده و وضعيت كليه مستندات و    ق............ را مورد مطالعه دقي.....................شماره مناقصه ....

فرمها را در چك ليست فوق الذكر ثبت و اسناد الزم را به همراه سایر   مدارك مرتبط مورد اشاره در

  ضمناً این شركت  .مدارك در قالب یك رزومه منسجم به آن شركت محترم ارسال نموده است  

مسئوليت اظهارات خالف واقع و عواقب  اطالعات مندرج در این سند و مدارك پيوست آن را تأیيد و 

امتيازات توسط مناقصه گزار را به   قانونی ناشی از آن و همچنين مسئوليت عدم ارزیابی و محاسبه

 .دالیلی نظير عدم ارسال یا ارسال ناقص اسناد و مدارك الزم را تقبل می نماید 

 

 :نام شركت

 :نام و نام خانوادگی

 :پست سازمانی /سمت

 :ملیشماره كد  

 

 مهر و امضاء  :تاریخ                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


