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 فهرست:

 مقدمه 

 دامنه کاربرد و کلیات    1ماده 

 موضوع مناقصه و شرح کار     2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 پیشنهاد مناقصه     4ماده 

 ان گرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط     5ماده 

 پاکتهای پیشنهادها و ارزیابی پیشنهادات گشودن    6ماده 

 بازرگانی -ارزیابی فنی    7ماده 

 انگرمناقصهسئواالت     8ماده 

 

  مدارک ارزیابی فنی: 1 پیوست

 یمان پ و عمومی مناقصه مدارک و اسناد و مقررات از ناشی مسئولیتهای پذیرش و اجرا تعهدنامه: 2پیوست 

 عالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار: فرم خود اظهاری ا3پیوست 
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 مقدمه

 گاز داخل قلیل فشارتاجرای خط گاز رسانی از ایستگاه متریال و تامین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

 نماید. رط واگذااز طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرای سایت تا مهمانسرای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر را

 دامنه كاربرد و كلیات (1

ا تاخل سایت داجرای خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز متریال و تامین این دستورالعمل برای مناقصه 

 کاربرد دارد. مهمانسرای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 

ورالعمل، توضیح ین دست. امی باشدنیز  اسناد پیمان ءجزو  است گرمناقصهجزیی از مدارک پیشنهاد  این دستورالعمل 1-1

 مبنی بر گزارمناقصهبرگزاری مناقصه، از مرحله صدور دعوتنامه تا مرحله تصمیم  روشهایی است که در مراحل مختلف

از واگذاری کارها، به کار برده  گزارمناقصه ان و مبادله پیمان، یا انصرافگرمناقصهواگذاری کارهای موضوع مناقصه به یکی از 

 .دهدمی گرمناقصهپیشنهاد مناقصه، به  یی را برای تهیههایشود و آگاهمی

لها، و دیگر اطالعات اسناد مشخصات فنی، جدو و هاباید تمام دستورالعملها، فرمها، کاربرگها، شرایط پیمان، نقشه گرمناقصه 2-1

ای است اقصه، به گونهاد منمسئول تامین و تکمیل اطالعات خواسته شده دراسن ،گرمناقصهمناقصه را به دقت مطالعه کند. 

قصه، به اسناد منا نقص مدارک پیشنهاد مناقصه یا عدم تکمیل .تسلیم شده پاسخگوی کامل اسناد مناقصه باشد که پیشنهاد

 .شودمیرد پیشنهاد منجر 

 و شرح كار  موضوع مناقصه (2

آهن و  ت توسعههمانسرای شرکاجرای خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز داخل سایت تا ممتریال و تامین 

 .که شرح خدمات آن در اسناد فنی پیوست آمده استبراساس اسناد مناقصه، فوالد گل گهر 

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزای زیر اس این اسناد

 شرکت در مناقصه نامهدعوت  

 (دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

 ناقصهشرکت در م هنامضمانت  کاربرگ 

  موافقتنامۀ پیمان 

 ل کند.ی اطمینان حاصود کلیه موارد فوق در بسته دریافتپس از دریافت اسناد باید از وج گرمناقصه
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اطالعات الزم مانند  کرده و تمام ، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسیگرمناقصه

رات نافذ و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقر حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، محل و

 .کند تباه خودتواند استناد به ناآگاهی یا اشمیپس از تسلیم پیشنهاد ن گرمناقصهآورد.  جاری را به دست

ین تعی سایت ی با شرایطپس از اتمام مهلت توزیع اسناد، روزی را برای بازدید از محل پروژه و آشنای گزارمناقصه

 ، کارکنان و عواملگزارمناقصهو امکانات موجود بازدید به عمل آورد.  تواند از محل کارگاهمی گرمناقصهخواهد کرد. 

 دنشآگاه تر  استایندارند. این بازدید در ر این بازدید وی، هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عواقب و مخارج ناشی از

سناد مناقصه تلقی ابررسی دقیق  صه است و نباید به عنوان جایگزینی برایاز شرایط کارهای موضوع مناق گرمناقصه

 کند، مگرمیایجاد ن گزارمناقصهیا مهندس مشاور، تعهدی برای  گزارمناقصهشود. اطالعات شفاهی ارایه شده از سوی 

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ایآن که طی الحاقیه

قصه را به دقت مطالعه تمام اسناد منا گرمناقصهنزله آن تلقی خواهد شد که به م مناقصه و تسلیم پیشنهادشرکت در 

، به دست آورده است و تواند به دست آوردمیبا تجربه  گرمناقصه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد ابهام یا اشتباهی

تواند به صورت می، شدسوالی داشته با مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا ان که درگرمناقصهیک از هر 

 گزارمناقصهنماید. نشانی توضیح کتبی ب را مطلع ساخته و تقاضای دریافت گزارمناقصه(، یا الکترونیکی)فیزیکی کتبی 

شکالی از نظر یا ا د مناقصه اشتباهقسمتی از مفاد اسنا گرمناقصه مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه اسناددر 

ر مهلت ، دلیم پیشنهادرا قبل از تس باید این اشتباه و اشکال گرمناقصهو غیره داشته باشد،  تمشخصات و یا محاسبا

 اقتضا، پیشنهاد اصالحی خود را ارایه نماید.  مقرر منعکس کند و در صورت

 ه از سویحات درخواست شددر پاسخ به توضیمناقصه  اسناده در تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شدمی گزارمناقصه

صه تجدید نظر به عمل اسناد مناق یی درهاان یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با صدور الحاقیهگرمناقصه

 .تعویق بیاندازد آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به

اعالم ای لحاقیهاباید مراتب طی  ه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد،تجدید نظر در اسناد مناقصهر گاه 

 .گردندمیاجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب  هاالحاقیه خواهد شد.

 پیشنهاد مناقصه (4

 مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه:

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

  مضا مجازصاحبان اکه توسط  ند جدول مقادیر و قیمتهامناقصه و پیوستهای مربوطه مانقیمت پیشنهاد برگ 

 است.تکمیل و مهر و امضا شده  گرمناقصه

 شامل:بازرگانی  -پیشنهاد فنی 
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  تحت تملک پیمانکار تجهیزاتو اقالم 

 ار که به ی مناقصه گذهاشرح تفصیلی راه حلهای پیشنهادی برای رفع اشتباه یا اشکال در مواردی از خواسته

 باه بوده یا اشکال داشته است.نظر او اشت

  گرمناقصهشرح سازمان و ساختار مدیریتی 

  یا  گرمناقصهتفکیک کارهای موضوع مناقصه، که هر یک از اعضای مشارکت یا گروههای کاری مختلف

 نکاران دست دوم انجام خواهند دادپیما

 ین نشده تعی گزارمناقصهی هااستهاطالعات مربوط به روش انجام کارهای موضوع مناقصه، در مواردی که در خو

 باشد؛ شامل:

 چگونگی تدارک مصالح، تامین نیروی انسانی و ماشین آالت مورد نیازتوضیح  -1

 برنامه زمانی و ساختار شکست اجرای فعالیتهای مختلف موضوع مناقصه  -2

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (5

رج در این اسناد،  نسبت به تهیه پیشنهاد فنی و مالی به زبان فارسی گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندمناقصه

 به دو نشانی:  تر کارفرمافادبه  19/09/1398 روز ظهر ازبعد  14 تا ساعتاقدام نموده و آنرا حداکثر 

جاده اختصاصی معدن  5شیراز، کیلومتر  –جاه سیرجان  50یلومتر ک -هر سیرجانش -آدرس کارخانه: استان کرمان

 09131419343گل گهر، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، تحویل گیرنده: آقای فخری شماره تماس 

ویل گیرنده خانم ، تح22 پالک ،یغرب کمیو  یس ابانیالوند خ ابانی،خ نیآرژانت دانیتهران، م دفتر مرکزی:  آدرس

 09131982243غنی پور شماره تماس 

اهد داده نخو تیب اثر. به پیشنهاداتى که پس از تاریخ مقرر ارائه گردند ترو رسید آن را دریافت دارنددهند تحویل 

 شد.

 روز بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. 90پیشنهاد باید تا 

ادامه  ندرجات دستورالعمل مربوطه که درالی باید بصورت تایپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مم -پیشنهاد فنی   

بندى ستهبک پاکت یبندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در جداگانه بسته تهایشود، در پاکمیبیان 

 و به آدرس تعیین شده، تحویل کارفرما گردد.

و  صورت الک کت بهالف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در یک پا تهایکلیه پاک

 گردد: درج تهاکبر روى کلیه پابه شکل زیر گر و موضوع مناقصه باید نشانى مناقصهمهر شده قرار گیرند. نام و 

 

  توسعه آهن و فوالد گل گهرشركت 
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توسعه  اجرای خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز داخل سایت تا مهمانسرای شركتمتریال و تامین  مناقصه

 آهن و فوالد گل گهر 

 ق1354/98مناقصه شماره 

 -----پاكت .... حاوی   

 -----: گرمناقصهنام 

 -----: مناقصه گر نشانی 

 

یرند و گرار ق جداگانه به شرح زیر الذکر به ترتیب زیر در سه پاکتپیشنهادات مناقصه باید طبق مندرجات فوق

 بسته تحویل گردد: مجموعا در یک

 پاكت الف( ضمانتنامه 

نامه ضمانت میباشد. این ریال( 200.000.000میلیون )دویست نامه بانکى شرکت در مناقصه جمعا به مبلغ ضمانت

حویل اسناد مناقصه روز پس از ت 90تا باید مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط بانک ایرانى صادر شده و 

 ار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.اعتب

ماند و در ىمفرما نامه بانکى انجام تعهدات نزد کارنامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانتضمانت

 ر غیر قابلگر و یا تأخیشود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصهصورت لزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید مى

هدات، نامه بانکى انجام تع)سی روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحویل ضمانت 30بول در امضاى قرارداد طى ق

 نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمایدکند که ضمانتاین حق را براى کارفرما ایجاد مى

یید ت مورد تاا فرمبضمانت نامه  الزم به ذکر است در صورت عدم ارائه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا عدم تطابق

 کارفرما، پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد.

 

 پاكت ب ( پاكت پیشنهاد فنی

رمت و فبر اساس جهت تسریع در ارزیابی مدارک، باشد که  زیر می حاوی مدارک «ب»پاکت مشخص شده با حرف 

 :ددتقسیم بندی و ارائه میگر اه، در زونکنگونه تغییرى، بدون هیچاین دستورالعملترتیب مندرج در 

 وشابه م، سوابق کاری در کارهای ها: اساسنامه، روزنامه رسمی، کد اقتصادی، گواهی صالحیتبخش اول  

 عملاین دستورال یک و .........  مطابق جداول پیوست )رضایت کارفرمایان قبلی(  هاتقدیر نامه

 ی بهبود ادی براهر گونه نظر و تغییر پیشنهمناقصه و  در رابطه با موضوع: پیشنهاد فنی پیمانکار بخش دوم

 2به شرح پیوست  )در صورت وجود(
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  صه.ق.. اسناد منا.بازرگانی، قراردادی و  شرایطهر گونه نظر و تغییر پیشنهادی پیمانکار در مورد  :سومبخش 

رد دا یشنهادیپ.....(  داد، و، مدت قرارهاقراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرایطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

 ده شدن آنت برنباید نظر خود را در این بخش اعالم نماید تا حین ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد. در صور

  س اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.شرکت، اسناد قراردادی عینا بر اسا

  اسناد مناقصه مهر و امضا شده توسط پیمانکار :چهارمبخش 

 نزله مه به توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضای اسناد مناقص اد مناقصه بایدکلیه صفحات اسن

ا ده و یگران امضا نشحتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن مى

 حذف شده باشد.

اید در از اعضا ب هر یک در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، گرمناقصهکه  توضیح: در صورتی

در  اعضا بین ارکتمش نامه موافقت از ای نسخههمراه با بر اساس این دستورالعمل، خود را دارک ی جداگانه مهازونکن

  .نمایند ارایه پاکت )ب(

 باشد: آنها به ودمحد نه اما زیر، موارد شامل باید نامه مشارکت، موافقت

اجرایی، منفردا و  گاهدست در قبال و بوده پیمان اجرای به متعهد مشارکت، اعضای که امر اینتعهدنامه با قید   -الف

 .باشندمی مسئول مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یک هر سهم درصد  -ب

  اعضا از یک هر مسئولیتهای و وظایف حیطه -ج

اطالعات  صحت و سقم و امضای قرارداد گرمناقصهبرای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب کارفرما این حق را 

 ارائه شده را بررسی نماید

 .رددگ ارائه الکترونیکی و هاردکپی نسخه دو در بایست می "ب"پاکت در موجود اطالعات کلیه تبصره:

 

 پاكت ج( پاكت قیمت

شخص و جدول م اعالم قیمت ی پیشنهادی بر اساس فرمهای قیمتمشخص شده است و حاو «ج»پاکتی که با حرف 

 باشد. میشده در اسناد 

 هرگونه   وجود مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت

ته ر نظر گرفدى دیشنهاتناقص میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پ

 .و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرار خواهد گرفت شودمى
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 درمی قیمت قل ههرگا شود. نوشته آن مقابل در باید قیمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول اقالم از یک هر قیمت 

 و قیمتها، دیرمقا جدول اقالم سایر در قلم، آن قیمت هک بود خواهد این بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گردیده منظور

 گرمناقصه ودی اجرایی، سهاجمله هزینه از مشروحه در اسناد، کارهای کامل قیمتهای شامل پیشنهاد، قیمتهای، 

م خطر و سایر مااجتماعی، بیمه ت تأمین بیمه قانونی، عوارض سایر گمرکی، باالسری، مالیات، عوارض یهاهزینه

 مگر است، کشور( جخار یا داخل به )مربوط مشابه یهاسایر هزینه و کارکنان، قانونی مزایای ی مورد نیاز،هابیمه

 که است ییهاههزین تمام شامل قیمتها، این همچنین، شده باشند. مستثنی روشنی به مناقصه، اسناد در که این

 و مسوولیتها ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند ا واقعآنه برای و کارها اجرای جریان در است ممکن

 اآنه مبنای بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضمنی، صورت یا به صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهایی

  گیرد.می صورت

 ان گرمناقصه ت.اس شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهای مقادیر فهرست( )یا جدول

 .نمایند وستپی خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تکمیل و تفصیلی فهرست تهیه به نسبت هستند موظف

 خواهد  مبنا قلم آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهای واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در

 خواهد مبنا پیشنهاد مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهای جمع حاصل بین تناقض صورت درهمچنین  بود.

 بود.

 

 و ارزیابی پیشنهادها پاكتها گشودن (6

 شود و اگر نقص یا خط خوردگی یا گر باز میدر ابتدای جلسه اول کمیسیون مناقصه، پاکتهای الف هر مناقصه

 ز آن پاکتشود. پس اگر عودت میاشکالی در آن مشاهده شود، پاکتهای ب و ج عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه

گزار ارجاع های فنی و بازرگانی مناقصهشود و در صورت تایید شکلی محتوا، برای بررسی به کمیتهب گشوده می

 شود.ج اعالم میشود و تاریخ دیگری برای اعالم نتایمی

 گرانى که توسط از مناقصهآن دسته  ضمانت نامه شرکت در مناقصهنی، بازرگا -پس از اعالم نظرات کمیته فنی

گران پذیرفته شده مناقصه)ج( شود و پاکت قیمت اند به آنها عودت داده مىشدهنبازرگانى پذیرفته  -کمیته فنى 

 شود. توسط کمیسیون مناقصه، گشوده مى

 ر و رای کااج لت ازباشد. چنانچه کارفرما به هر عکارفرما در رد و یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مى

 . واهد داشترت نخانعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسا

 و نفردوم به  ضبط مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانتامه وی برنده مناقصه در صورتی کهدر

 عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
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 در ارایه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممکن گزارمناقصه پیشنهادها، زیابیار هنگام 

 د هیچگونهنبای و بوده مکتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارایه درخواست بنماید. پیشنهادهایشان مورد

 ورت مکتوب،ص به شده فراهم اطالعات یا توضیحات شود. داده یا و خواسته پیشنهاد، اصل یا قیمت در تغییری

 شود.می محسوب پیشنهاد جدانشدنی جزء

 بازرگانی -ارزیابی فنی (7

کند. جدول نحوه بررسی می وازنجدول امتیازات متبر اساس را  ، امتیاز فنی پیشنهادهابازرگانی -ارزیابی فنی کمیته

 50کت قیمت ایی پاول برای بازگشفنی قابل قب انجام این ارزیابی در پیوست یک این مدرک موجود است. حداقل امتیاز

 باشد.می

 پذیرد:می صورت زیر روش به پیشنهادی شده تراز براساس قیمت پیشنهادها مالی ارزیابی

 ([t-100)×i]-100تیاز تراز شده پیشنهاد = ام 

 مبلغ پیشنهاد(= قیمت تراز شده پیشنهاد)×100)امتیاز تراز شده پیشنهاد(/

i  : شودمیین تعی درصد 30 موضوع کارهای به توجه با مناقصه کاربرگ در که است فنی امتیازضریب تاثیر. 

t  امتیاز فنی : 

 

 انگرمناقصهسئواالت  (8

 صورت نامه بهباً کت سئواالت خود راتوانند گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه

 د. ارسال نماینذیل آدرس به روز از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  5طى  فکسیا  ایمیل رسمی از طریق 

 توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت 

 1516646111کدپستی: -22الک پ -غربی 31وچه ک -یابان الوندخ -یدان آرژانتینم -تهرانآدرس: 

 210داخلی  021-88197674تلفن 

 info@gisdco.ir:  ایمیل

 88760480شماره فاکس:
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 مدارک ارزیابی فنی: 1پیوست

به  کتمشار یضااطالعات این بخش برای هریک از اع ،گرددصورت مشارکتی ارائه میه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتی

 ارائه گردد صورت جداگانه تکمیل و

 

 فهرست:

 جدول امتیاز متوازن -1

 شرکت اطالعات عمومی -2

 پیمانکار ابق کاریوس -3

 ها و ارزیابی کارفرمایانتشویق نامه -4

 انات، نیروی انسانی و چارت سازمانیامک -5
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 جدول امتیاز متوازن -1

 

 امتیاز كسب شده امتیاز كل شرح ردیف

  10 سازمان مدیریتی و اجرایی پیمانکار و چارت سازمانی شرکت 1

  10 )تجربه مشابه با موضوع این پروژه(  فنیو دانش یات تجرب 2

  10  یحسن سابقه در کارهای قبل 3

  10 توان مالی 4

  5 پیمانکار  کارکنانو  دفتر مرکزیامکانات  5

  15 امکانات عمومی و تجهیزات شرکت 6

  2  و گواهیهای مربوطه تتضمین کیفی سیستم 7

  10 ارائه لیست و نحوه تجهیز کارگاه 8

  3 این پروژه HSEساختار و  ایمنی وکنترل تامین نحوه 9

  5 کار مختلف هایقسمت انجام بندی زمانارائه برنامه  10

  20 این پروژه آالت ماشین و تجهیزات مصالح، تدارک چگونگی 11

  100 جمع
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 اطالعات عمومی شرکت -2

 ( اطالعات شركت 2-1

  نام شرکت

  تاریخ و محل ثبت

  محل اصلی فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

گواهی صالحیت پیمانکاری 

 )رشته و رتبه(

 

  هاسایر گواهینامه

  مالکیت

                       شماره اقتصادی

  سرمایه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزی

نام شخص پاسخگو برای 

این پروژه، تلفن و پست 

 الکترونیکی

 

  سایت اینترنتی

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 اری ضمیمه گردد.و گواهی صالحیت پیمانک کد اقتصادیتصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی، 
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 اطالعات سهامداران و هیئت مدیره ( 2-2

 درصد سهام  سال عضویت سابقه کار مدرک تحصیلی تاریخ تولد نام خانوادگی نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانكار در سه سال گذشته( 2-3

 )ریال( سالیانهمبلغ مالیات  ریال(گردش مالی ) سال ردیف

1.  91   

2.  92   

3.  93   

 

 تسهیالت مینهز در اعتباری موسسات و بانکها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضای از یک هر یا) پیمانکار تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالی، مختلف

 

 ک و ....ی مربوطه شامل ترازنامه مالی شرکت و نامه بانهامستندات پیوست: برگ
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 تجربیات و سوابق كاری پیمانكار  (3

 سال گذشته( 5پروژه مهم طی  5ط و مشابه با موضوع این پروژه  )بسوابق کاری مرت 1-3

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

یا درصد 

 شرفتپی

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتی از قراردادهای مربوطه( ضمیمه گردد

 پروژه مهم( 5سوابق کاری عمومی پیمانکار  ) 2-3
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 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

را اج

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

یا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتی از قراردادهای مربوطه( ضمیمه گردد

 

 

 قبلییا گواهی حسن انجام كار از كارفرمایان  هاتشویق نامه (4
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 .مودنی حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد هاو گواهی هامهدر این بخش  تشویق نا گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امكانات5

 تعداد كاركنان ثابت در دفتر مركزی:

 تعداد كاركنان پاره وقت در دفتر مركزی:

 :هاتعداد كاركنان در سایت

 

 لیست كاركنان كلیدی( 5-1      

ف
دی

ر
 نام و 

 نام خانوادگی

درک و رشته م

 تحصیلی

تاریخ 

اخذ 

 مدرک

 سابقه كار

 )سال(

مدت همكاری 

با پیمانكار 

 )سال(

تخصص و شرح كلی 

مسئولیت در این 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 بردگان فوق را ارائه نماید.مه تامین اجتماعی نامگر الزم است لیست تایید شده بی* مناقصه

 ه کند.دنظر برای اجرای این پروژه را ارائخود و چارت سازمانی مسازمان گر الزم است چارت سازمانی ** مناقصه
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 شركت:ی هاو تواناییامكانات   (5-2

 

  الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانكار

 

 

 

 

 

 هیزاتی كه پیمانكار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد دادب( لیست ماشین االت و تج

 

 

 

 

 

 ی ساختهاج( كارگاه

 

 

 

 

 

 د( سایر امكانات
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 شود:و گواهی می تاییدبدینوسیله 

 دمدارک مور ده است و کلیهشپاسخ صحیح داده  1در پیوستح وشرمالت و مطالب مورد درخواست سئوابه کلیه  :الف

 ستند.هواقعی  مدارک صحیح و آنمیمه ضنیاز 

این شرکت در اند قانون اساسی محکومیت یافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوی از انحاه ی که بصخاشیک از ا هیچ :ب

 .دنشبانمی رسهامدا

 

رائه اناشی از های قانونی ازاتجقبول م بات برسد عالوه برثفوق به انانچه خالف هر یک از بندهای چ   

 شركت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چاطالعات غیرواقعی، هیمدارک و 

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا رومیتحممناقصه یا 

 

 تاریخ تکمیل:

 

 گر )صاحبان امضای مجاز شرکت(امضاء و مهر مناقصه



 

ا تخل سایت اجرای خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز دامتریال و تامین مناقصه 

 و فوالد گل گهر مهمانسرای شرکت توسعه آهن 

 20از  19صفحه  1398ماه  آذر ق1354/98: صهشماره مناق مناقصه در دستورالعمل شرکت

 

 

 

 

 

 

 
 پیمان و عمومی مناقصه مدارک و اسناد و مقررات از ناشی مسئولیتهای پذیرش و اجرا تعهدنامه (2پیوست 

 این کامل اطالع دهنده اننش اوراق این آخر در پیشنهاددهنده این مجاز امضاء و مهر که مینماید تایید بدینوسیله  -الف

 نامبرده مدارک و داسنا کلی بطور و هابخشنامه ،هادستورالعمل ،هانامه آیین مصوبات، قوانین، متن از پیشنهاددهنده

 .میباشد ذیل ج بند در شده

 و مناقصه این دارکم و اسناد جزو نیز ذیل ج بند موضوع مدارک و اسناد که نماید می تأیید بدینوسیله همچنین  -ب

 پیشنهاددهنده این بولق مورد پیمان، و مناقصه این با ارتباط در آنها در شده مقرر ترتیبات و مفاد و متن و است پیمان

 .میشود تعهد و قبلت پیشنهاددهنده این توسط بدینوسیله نیز آنها کامل اجرای نیز و الزم لیتهایمسئو تمامی و بوده

   پیمان و مناقصه عمومی مدارک و اسناد و مقررات فهرست  -ج

 .ساختمانی کارگاههای حفاظتی مقررات و نامه آیین – 1

 .تاریخی یا ملی یا مذهبی آثار حفظ مورد در عمومی مجازات قانون 127 ماده - 2

 .ماسه و شن عادنم از برداری ه بهر نحوه مورد در کشور کل 1363 سال بودجه قانون 66 تبصره اجرائی نامه آیین - 3

 برنامه و مدیریت زمانسا 15/9/1382مورخ  173073شماره بخشنامه) پیمانها بهای آحاد تعدیل نحوه دستورالعمل - 4

 .(کشور ریزی

 (101 نشریه) راه عمومی فنی مشخصات و (123هشمار نشریهها )راه عمومی فنی مشخصات - 5

 IECاستاندارد  و (110هشمار نشریه)تأسیسات برقی ساختمانها  عمومی فنی مشخصات - 6

 و کارفرمایان قرارداد فرم و کشور ریزی برنامه و مدیریت ازمانس 24/4/1359مورخ  5-1605/54شماره  بخشنامه -7

 .راهسازی تأسیساتی، ساختمانی، کارگاههای رد معین کار جهت کارگران

 

 تاریخ :  /   /     :شرکتنام 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :



 

ا تخل سایت اجرای خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز دامتریال و تامین مناقصه 

 و فوالد گل گهر مهمانسرای شرکت توسعه آهن 

 20از  20صفحه  1398ماه  آذر ق1354/98: صهشماره مناق مناقصه در دستورالعمل شرکت

 

 

 

 

 

 

 
 


