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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 ........................      جناب آقای مهندس

 ........................  مديريت محترم شرکت

 

 با سالم

ستقرار نظام طراحی و ا"ي مناقصه نسبت به انتخاب مشاور در نظر دارد از طریق برگزار گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 "مديريت بازاريابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 از طریق مناقصه اقدام نماید.

 

 ( موضوع مناقصه1

والد فتوسعه آهن و طراحی و استقرار نظام مديريت بازاريابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت "عبارت است از 

 "گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 2

 از روش هاي زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سري کامل اسناد مناقصه 

   www.gisdco.comسایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  

ه برداري، آقاي جاده شیراز، شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهر 55سیرجان، کیلومتر دفتر کارخانه، کرمان،

 فیروزآبادي

 ، خانم غنی پور22غربی، پالک  31دفتر تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، کوچه
 

 تضمين شرکت در مناقصه  (3

ست که باید  ضمانتنامه بانكی  ا صه  شرکت در مناق شنهاد معتبر 90به مدت ضمانتنامه  سلیم پی ش روز از تاریخ ت د و مبلغ آن با

 . است  (200،000،000) ريال دويست ميليون

 

  (  اعتبار پيشنهاد4

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسليم پيشنهاد5

http://www.gisdco.com/
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به آدرس تهران،  ،دفتر تهران شرکتنشانی  به 07/03/1399مورخ شنبه  چهارروز  14ساعت ثر تا حداکپیشنهادها باید 

جاده شیراز، شرکت  55دفتر کارخانه، کرمان، سیرجان، کیلومتریا  22غربی، پالک 31میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه

تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه فخري  توسعه اهن و فوالد گل گهر، ساختمان بهره برداري، آقاي

 مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 

 پاسخگويی به سواالت (6

 اصل فرمایند:توانند با اطالعات ذیل تماس حگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با  در صورت وجود

 جاده اختصاصی معدن گل گهر 5یراز، کیلومتر ش -جاده سیرجان 50کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر آدرس: 

 مسئول پاسخگویی : آقاي روح اهلل فیروزآبادي

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.ir    ro.firoozabadi@gmail.comایمیل : 

 

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نكات ذیل حائز اهمیت می باشد:

سیله، حق وشرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این  -1

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.

ای ه هاز شرکت هايی که پروژ با معرفی مناقصه گذاران پس از برگزاری مناقصه به صالحديد کارفرما، -2

 .ها اجرا شده است، بازديد خواهد شددر آن مشابه

شود و چون برنده مناقصه در شرایط یكسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادي پیمانكاران مشخص می -3

 گردد:یمپیشنهادات عمل  نماید بنابراین شرایط زیر در بررسیپیمانكاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

س ازکنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادي بیشتر پدر صورتیكه  -الف

 یابد.است قیمتهاي واحد به همان نسبت کاهش می

س ازکنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادي کمتر است پدر صورتیكه  -ب

 باشد.الک عمل میقیمت کمتر م

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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درصورتیكه قیمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد  -پ

 باشد.مالک محاسبه عدد کمتر می

رسد و به همراه بتمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده  -4

 ارائه گردد. پیشنهاد قیمت

بصورت دقیق و با  ت مشاورائه شده است بایستی توسط شرکهاي این اسناد ارمواردي که در مدارک و پیوست -5

ست به صورت جزئیات کامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بای

از تعیین  قرارداد و پسعالم گردد. در زمان عقد و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه ا شرکتمكتوب توسط 

مناقصه دیده  در زمان برگزاري مشاور، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی برنده

 شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 .دباش داشته اعتبار پیشنهادها تسلیم موعد آخرین از بعد روز 90 تا باید  فروشندهپیشنهاد مالی  -6

 صورت این در که شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممكن مناقصه گزار صالحدید صورت در -7

در سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 حداکثر

www.gisdco.com اعالم خواهد شد.         

                                    

 امضاء                                    
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 مقدمه (1 ÷

طراحی و استقرار نظام مدیریت  اجرای پروژه " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

را با شرایطي که در  "  هربازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گ

 ذکر شده است از طریق برگزاري مناقصه  به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. پیش نویس قرارداد فایل و پیوست ادامه 

 

 اسناد مناقصه (2

 ت:  مناقصه شامل اجزاي زیر اس این اسناد -1-2

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

  رح کار پیوستبه همراه شپیش نویس قرارداد 

 آگهي تغییرات و روزنامه رسمي پیمانكار 

  ضمانت نامه بانكيفرم 

 

 گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتي اطمینان حاصل کند.صهمناق -2-2

 ،کرده و تمام اطالعات الزم گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيناقصهم -3-2

تواند استناد به ناآگاهي یا یشنهاد نميگر پس از تسلیم پآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاري را به دست

  .کند اشتباه خود

که طي  آن کند، مگرگزار ایجاد نميتعهدي براي مناقصه، گزاراطالعات شفاهي ارایه شده از سوي مناقصه       4-2

 .به اسناد مناقصه افزوده شود ايالحاقیه

تمام اسناد مناقصه را به دقت  گرد که مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد ششرکت در        5-2

تواند به دست آورد، به دست آورده گر با تجربه ميمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدي که یک

 .به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد است و ابهام یا اشتباهي
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÷ 

 

 

 

 

تواند به سوالي داشته باشد، مي متي از اسناد مناقصه، ابهام یاگران که در مورد مفهوم قسیک از مناقصههر        6-2 ÷

توضیح کتبي بنماید. نشاني  گزار را مطلع ساخته و تقاضاي دریافتمناقصه(، یا الكترونیكي)فیزیكي صورت کتبي 

ه یا گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه اشتبامناقصه مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر اسنادگزار در مناقصه

را قبل از تسلیم  گر باید این اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تاشكالي از نظر مشخصات و یا محاسبا

 گزار و شرح پرسش یاپیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارایه نماید. پاسخ مناقصه

ارسال خواهد  بخش مزایده ها و مناقصه ها www.GISDCO.COM از طریق سایت شرکت به آدرس اشكالها، 

 .تلقي خواهد شدبدون اشكال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر وي  گر، به منزلۀشد. عدم اظهار نظر مناقصه

در پاسخ به توضیحات درخواست شده مناقصه  اسنادتواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در مي گزارمناقصه        7-2

اسناد مناقصه تجدید نظر  هایي درگران یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با صدور الحاقیهمناقصه از سوي

 .تعویق بیاندازد ا گشایش پیشنهادها را بهبه عمل آورده و یا موعد تسلیم ی

اي به باید مراتب طي الحاقیه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهاي موضوع مناقصه باشد،هر گاه       

ها اجزاي جدانشدني اسناد الحاقیهو تغییر به ایشان داده شود.  گران اعالم گردد و فرصت کافي براي اعمال اصالحمناقصه

 .گردندمناقصه محسوب مي

 

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (3

پیشنهاد فني و ضمانت نامه و گران باید با توجه به دستورالعملهاى مندرج در این سند،  نسبت به تهیه مناقصه 1-3

دفتر به  07/03/1399 شنبه4 روز 14ساعت تا  حداكثر پیشنهاد خود رامالي به زبان فارسي اقدام نموده و 

به خانم مهندس  22 پالک ،يغرب كمیو  يس ابانیخ ،الوند ابانیخ ،نیآرژانت دانیتهران، مآدرس  بهارفرما ک

هاداتى که پس از تاریخ مقرر، ارائه گردند ترتیب اثر داده تحویل و رسید آن را دریافت دارند. به پیشنغني پور 

 نخواهد شد.

 بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز90 پیشنهاد مالي ارائه شده باید تا 2-3

مالي باید بصورت تایپ شده تهیه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در  -پیشنهاد فني 3-3

بندى و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاکت شود، در پاکتهاي جداگانه بستهادامه بیان مي

 یین شده، تحویل نماید. بندى و به آدرس تعبسته

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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کلیه پاکتهاي الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در یک پاکت به صورت  4-3 ÷

گر و موضوع مناقصه باید به شكل زیر بر روى کلیه پاکتها درج الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 گردد:

 

 

 گهر توسعه آهن و فوالد گلشركت 

 طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش مناقصه

 شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

  ق1130/99: مناقصهشماره 

 -----پاكت .... حاوی  

 -----: گرمناقصهنام 

 -----: گراقصهمننشانی 

 

 

 به نکات زیر توجه گردد. تکمیل پاكاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شركت تضمین پاكت الف: 

میباشد. این  ریال( 200.000.000) میلیوندویست مبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت -1

روز پس از  90نک ایرانى صادر شده و باید تا نامه مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد، توسط باضمانت

 تحویل اسناد مناقصه اعتبار داشته و براي یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

ماند و در صورت لزوم به نزد کارفرما مى تضامین قراردادينامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت -2

گر و یا تأخیر غیر قابل قبول در ام چنین امرى از طرف مناقصهشود. عدم انجهزینه برنده مناقصه تمدید مى

این حق را براى کارفرما تضامین قراردادي، پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحویل  روز10امضاى قرارداد طى 

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمایدکند که ضمانتایجاد مى

وع پاکت الف تحویل نشود پاکات ب و ج بازگشایي نشده عینًا مستردد چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موض -3

 خواهد شد.

 پاكت ب: پاكت پیشنهاد فنی

 .مي بایست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائه گردد "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت  -1
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اس ارک، بر اسحاوي مدارک زیر میباشد که جهت تسریع در ارزیابي مد «ب»پاکت مشخص شده با حرف  -2 ÷

 ه میگردد:ارائ تقسیم بندي و هاگونه تغییرى، در زونكنفرمت و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هیچ

 : بخش اول

 مدارک مورد نیاز براي شرکتها )اشخاص حقوقي(

 تصویر اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ن فرمایا)رضایت کار هادر کارهاي مشابه و  تقدیر نامه، سوابق کاري هاگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست یک این دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزیابي سازندگان )پیمانكاران 

  اطالعات کارفرمایان قبلي )سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 .مبلغ قرارداد

 مدارک مورد نیاز براي اشخاص حقیقي

 )تصویر شناسنامه، کارت ملي، جواز کسب یا نمایندگي )در صورت وجود 

 رم پرسشنامه ارزیابي تامین کنندگان )پیمانكاران(تكمیل ف 

  اطالعات کارفرمایان قبلي )سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلي( همراه با موضوع کار و

 .مبلغ قرارداد

گر در نظر دارد بصورت مشارکتي در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضا باید در در صورتي که مناقصه توضیح:

اعضا در  بین مشارکت نامه موافقت از هاي جداگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل، همراه با نسخه ايزونكن

  نمایند. ارایه پاکت )ب(

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

اجرایي، منفردا  دستگاه در قبال و بوده پیمان اياجر به متعهد مشارکت، اعضاي که امر تعهدنامه با قید این  -  

 .باشندمسئول مي و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از یک هر سهم درصد -

 .اعضا  از یک هر مسئولیتهاي و وظایف حیطه -

ت ارائه گر و امضاي قرارداد صحت و سقم اطالعاکارفرما این حق را براي خود محفوظ مي دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .شده را بررسي نماید
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 : بخش دوم ÷

در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادي براي بهبود )در شرکت پیشنهاد فني 

صورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني پیمانكار از مشخصات فني مندرج در اسناد 

 )صورت وجود( 

  بخش سوم:

بازرگاني، قراردادي و ... اسناد مناقصه. چنانچه  شرایطدر مورد  شرکتر پیشنهادي هر گونه نظر و تغیی

، مدت قرارداد، و .....( پیشنهادي هاقراردادي )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرایطدر مورد  گرمناقصه

صورت برنده دارد باید نظر خود را در این بخش اعالم نماید تا حین ارزیابي مورد بررسي قرار گیرد. در 

 شدن آن شرکت، اسناد قراردادي عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد. 

 بخش چهارم:

ه به مناقص کلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضاي اسناد

ضا گران امهحتى اگر بخشى از آن توسط مناقص باشد،منزله پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن مى

 نشده و یا حذف شده باشد.
 

گهر سیرجان باشند  شركت توسعه آهن وفوالد گل وندورلیستكه می خواهند در  شركت هاییتوجه :كلیه 

یابی توانمندی پیمانکاران )پیوست ( را ارسال نمایند تا پس از ارزیابی و كسب نمره حد زبایستی فرم های ار

 مجاز قرار گیرند. وندورصاب الزم، در بانك اطالعاتی ن

 شركتدر بانك اطالعاتی شركت توسعه آهن وفوالد گل گهر وجود نداشته باشد و  در صورتی كه نام شركت

 باز نخواهد شد. "ج"را ناقص ارسال نماید و یا اصال ارسال ننماید پاكت  "ب"اطالعات پاكت 

یشنهاد دهنده موظف است در قالب جدول زیر زمانبندي اجراي پیشنهاد را ارائه نماید. الزم به ذکر مي باشد،  این پ

 بندي بنا به تشخیص کارفرما قابل تغییر خواهد بود.برنامه زمان

 
 زمان )ماه( عنوان  

 آخر ... ... ... دوم اول  

             و فروش یابيبازار یندهايو فرا یساختار سازمان نيفاز يک: تدو 1

             انجام آموزش و فرهنگ سازی بر اساس شرح خدمات 2

             (1مدون شده )فاز  یندهايفرا یفاز دو: اجرا 3

             :  پیاده سازی سیستم مديريت ارتباطات با مشتری3فاز  4

             جرای  سیستم ارزيابی عملکرد: طراحی ، تدوين و ا4فاز  5
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 پاكت ج: پاكت پیشنهاد مالی ÷

 پیشنهادي پیشنهادي بر اساس فرم هاحاوي قیمت مي بایستمشخص شده است  «ج»پاکتي که با حرف  -1

 باشد. در این فرم قیمت و جدول مشخص شده 

 باشد.پیشنهاد قیمت باید واضح ، بدون خط خوردگي و با یک خط تكمیل شده  -2

 معتبر باشد. ماه3پیشنهاد قیمت بایستي تا زمان انعقاد قرار داد و حداکثر به مدت  -3

ود  ت وجشود. در صور مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه -4

 شنهادى درلغ پیعنوان مبمیان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به  هرگونه تناقض

هد ر خواشود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کل مالک عمل قرانظر گرفته مى

 گرفت.

 درمي قیمت قل گاههر شود. نوشته آن مقابل در باید قیمتها، مقادیر و فهرست( )یا جدول اقالم از یک هر قیمت -5

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

 .است گردیده منظور

 ي اجرایي، سودهاجمله هزینه از مشروحه در اسناد، کارهاي کامل قیمتهاي شامل پیشنهاد، قیمتهاي -6

عي، بیمه تمام اجتما تأمین بیمه قانوني، عوارض سایر گمرکي، باالسري، مالیات، عوارض يهاهزینه ،گرمناقصه

که در کارفرما هزینه هاي بازرسي براساس الزامات  کارکنان، قانوني مزایاي ي مورد نیاز،هاخطر و سایر بیمه

 مگر است، کشور( خارج یا داخل به )مربوط مشابه يهاسایر هزینه وضمائم فني پیش نویس قرارداد آمده است 

 است یيهاهزینه تمام شامل قیمتها، این همچنین، شده باشند. يمستثن روشني به مناقصه، اسناد در که این

 و مسوولیتها ،هامخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند آنها واقع براي و کارها اجراي جریان در است ممكن که

 مبناي بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضمني، صورت یا به صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهایي

  گیرد.مي صورت هاآن

ها از جمله کلیه هزینه مناقصه گر اعالم گردد وریالی مي بایست به صورت  مناقصه گرکل مبلغ پیشنهادي  -7

هزینه هاي خرید اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه هاي انتقال و ....( و سایر هزینه ها را 

نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایي صورت  در آن منظور نموده و هیچ

پرداخت  کارفرماو تایید  مشاور يصورتحساب از سو ارائهدر ازاي  ریالیبصورت  نیز گیرد. کل مبلغ قرارداد

 خواهد شد.

در صورت مشمول شدن قرارداد،  مبالغ پیشنهادي بایستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که -8

 ،معتبر بر ارزش افزوده اتیمال يگواهو  ي(اتیطبق نمونه سازمان امور مال)فاکتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 پرداخت خواهد شد. ،کارفرمابه  مشاورتوسط 
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 است. شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهاي مقادیر فهرست( )یا جدول -9 ÷

 خود پیشنهاد به آن را و کرده اقدام آن، تكمیل و تفصیلي فهرست تهیه به نسبت هستند گران موظفمناقصه

 .نمایند پیوست

 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهاي واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در -10

پیشنهاد  مبلغ پیشنهاد، مبلغ با اقالم کل قیمتهاي معج حاصل بین تناقض صورت درخواهد بود. همچنین 

 بود. خواهد مبنا

 پیشنهاددهنده موظف است قیمت پیشنهادي خود را در قالب جداول زیر در پاکت مربوطه ارائه نماید.

 تخصص )سمت( خروجی رئوس شرح فعالیت )خدمات( ردیف
رشته و مقطع 

 تحصیلی

سابقه 

 )سال(

نفرروز مورد 

 نیاز

هر  هزینه

 نفرروز

جمع هزینه نیروی 

 انسانی فعالیت

 مديريت کمی و کیفی پروژه 1
انجام کلیه الزامات 

 و مفاد قرارداد
      

 1انجام پروژه فاز  2

فرايندهای مدون 

 وجاری شده

      

       2انجام پروژه فاز  3

       3انجام پروژه فاز  4

       4انجام پروژه فاز  5

6 
ظارت از نحوه اجرا و پیشرفت کنترل و ن

 پروژه

پیشرفت پروژه 

مطابق با برنامه 

 بندیزمان

      

  های کارشناسی بدون اعمال باالسری )ریال(جمع هزینه

  های باالسری )ریال(هزینه

  الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد )ریال(جمع کل حق

  روف )ریال(الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد به حجمع کل حق

 

 سایر شرایط  (4

به  کارفرماچنانچه  گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. شرکت توسعه آهن وفوالد گل -1

هر علت از اجراي کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعاي 

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي براي شرکت کننده ایجاد نمي کند. -2

شرکت امه نحاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت روز پس از تعیین برنده10مدت درصورتي که برنده مناقصه در  -3

 وي ضبط و نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. در مناقصه 

ات وضوع عملیبا م قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه هاي مرتبط برنده مناقصه ملزم به رعایت کلیه -4

 مورد مناقصه مي باشد.

اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفین تحت هرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده -5

 پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پروژه هاي بعدي محروم مي شوند.
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 پیشنهادهاارزیابی  (5 ÷

 در ارایه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه پیشنهادها، ارزیابي هنگام

 نباید هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارایه درخواست بنماید. پیشنهادهایشان مورد

 صورت مكتوب، به شده فراهم اطالعات یا توضیحات شود. داده یا و خواسته پیشنهاد، اصل یا قیمت در تغییري

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

تبًا ک ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه -1

 ارسال نمایند. طي نامه رسمي  

و از طریق سایت شرکت رسماً  ،ارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیردهرگونه تغییر یا اصالحى که توسط ک -2

 خواهد رسید.  گرانبه اطالع مناقصه ،بخش مناقصه و مزایده WWW.GISDCO.COM به آدرس 

  :شرکت توسعه آهن و  گهر، جاده شیراز، جاده اختصاصي مجتمع گل 50سیرجان، کیلومتر آدرس

 فوالد گل گهر

 کارشناس بازرگاني  -آقاي فیروزآباديپاسخگویي:  مسئول 

  09139457998تلفن 

 ایمیل  :r.firouzabadi@gisdco.ir 

 Ro.firoozabadi@gmail.com  

 هنگ شود.در خصوص ارسال هرگونه سوال حتما با شماره فوق هما

 مشخصات فنى  (7

گر باید مالک و معیار درستي و صحت انجام پروژه است. مناقصهمنضم به اسناد مناقصه،  مشخصات -1

با مشخصات فني یا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و کسب  اسناد هرگونه مغایرت احتمالي در

با  شرح کار ارداد به منزله پذیرفتن انجام کارهاي مشخص شده درتكلیف کند. بدیهي است امضاي قر

مشخصات فني، کار جدید تلقي  در شرح کارهايقیمتهاي پیشنهادي است و هیچ یک از کارهاي مندرج 

 نخواهد شد.

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
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گر در چنین اطالعاتى به همراه سایر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقصه -2 ÷

گر باید از تكمیل بودن اسناد براى انجام کار موضوع شود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 را داشته باشد. روژه موضوع قراردادصوص انجام پقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ
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 مدارک ارزیابی فنی (8

به  مشارکت ياطالعات این بخش براي هریک از اعضا ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

 ول زیر صورت مي پذیرد:اطبق جد ،بررسي و امتیاز دهي به شرکت

 ارزیابي توان مدیریتي و اجرایي هايشاخص

 

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان رديف

1 

ی مديران، کارشناسان ارشد و کفايت سابقه

 کارشناسان تخصصی تیم پروژه

های مرتبط )مديريت، بازرگانی و صنايع( مساوی امتیاز هر نفر دکترا در رشته

 امتیاز 4.5ا سقف امتیاز، ت 1.5است با 

های مرتبط )مديريت، بازرگانی و صنايع( امتیاز هر نفر کارشناسی ارشد در رشته

 امتیاز 3امتیاز، تا سقف  1مساوی است با 

های مرتبط )مديريت، بازرگانی و صنايع( امتیاز هر نفر کارشناسی در رشته

 امتیاز 2.5امتیاز، تا سقف  0.5مساوی است با 

 امتیاز 10

 
ی مديران، کارشناسان ارشد و ت سابقهکفاي

 کارشناسان تخصصی تیم پروژه

امتیاز مجاز می  1.5امتیاز بر هر شخص حداکثر  0.5به ازای هر سه سال سابقه 

 باشد. 
 امتیاز 10

2 

های اخذشده توسط ها و رضايت نامهنامهگواهی

 شرکت )تعداد(

)رضايت نامه کارفرمايان در خصوص پروژه های 

 (RFPا موضوع مرتبط ب

 امتیاز1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
المللی کارشناسان تیم پروژه مرتبط با مدارك بین

 )تعداد( RFPموضوع 

 امتیاز 1هر مدرك  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 هاي ارزیابي توان فنيشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان رديف

1 
سازی فرآيندهای بازاريابی،  )پیاده RFPشده  مرتبط با موضوع کارهای موفق انجام 

 فروش و خدمات پس از فروش(

 امتیاز 2هر مورد 
10 

2 
در شرکت های صنايع مشابه ) پیاده   RFPشده  مرتبط با موضوع کارهای موفق انجام 

 سازی فرآيندهای بازاريابی، فروش و خدمات پس از فروش(

 امتیاز 5هر مورد 
10 

 

 امتیاز کسر می شود.  2.5 امتیاز و به ازای هر ماه بیشتر  10اه م ی زمانی کلی انجام پروژهبرنامه

ماه می باشد. زمان بندی ارائه شده  8حداکثر زمان قابل قبول 

 ماه منجر بهحذف  8بیشتر از 

 يشنهاد می شود. 

5 

 RFPهای ذکر شده در و خروجی  هاپوشش نیازمندی 3
 

40 

4 

 پیشنهادها و نقطه نظرات اصالحی مهم

ن موارد می بايست در پیشنهاد بصورت واضح تشريح شده باشند و در صورت ) اي

تايید تیم ارزياب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر متیاز مربوطه کسب خواهد 

 شد. (

 امتیاز 1هر پیشنهاد 

5 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  13صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 ارزیابی قیمت پیشنهادی  شاخص ÷

ایي ایشان طي مستندي براي کمیسیون ، امتیازات نهمدیریتي، اجرایي و فنيدر صورت کسب حد نصاب ارزیابي 

معامالت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ارسال مي شود. در کمیسیون معامالت، پاکتهاي ج این شرکتها گشوده 

شده و بر اساس فرمول ذیل و امتیازات فني و قیمت پیشنهادي ایشان، قیمت تراز شده محاسبه شده و مبناي تصمیم 

 .گیري نهایي قرار مي گیرد

 قیمت تراز شده طبق رابطه ذکر شده در ادامه  محاسبه و تعیین مي شود .

                             
L قیمت تراز شده = 

C قیمت نهایي درج شده در پاکت قیمت( = قیمت پیشنهادي( 

I  مدیریتي، اجرایي و فني= ضریب تاثیر امتیاز 

t  تا صد امتیاز( 70پیشنهادها )بین  مدیریتي، اجرایي و فني= امتیاز 

 در نظر گرفته شده است. 0.8براي این پروژه  مدیریتي، اجرایي و فنيتاثیر امتیاز  ضریب

 مناقصه زمانبندی

ي ریزي کلیهمطابق جدول این بند است و الزم است در برنامه بندي مدنظر براي انجام فرایند مناقصهي زمانبرنامه

 گان، به رعایت موارد مندرج در جدول توجه کافي شود.اقدامات پیشنهاددهند

ضروري بداند، اختیار دارد  را، هادر تاریخ يدر صورتي که شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دالیلي، ایجاد تغییرات

ز آن مطلع ي پیشنهاددهندگان ابندي، کلیهي زمانتغییرات الزم را اعمال کند؛ در صورت هرگونه تغییر در برنامه

 خواهند شد.

 

 زمان فعالیت ردیف

 RFP  23/02/1399 چاپ آگهي 1

 07/03/1399 آخرین مهلت ارسال پیشنهادها 2

 21/03/1399 بررسي پیشنهادها و اعالم نظر گروه داوري 3

 24/03/1399 هاي ج)پیشنهاد قیمت(بازگشایي پاکت 4

 26/03/1399 اعالم برنده 5

  نعقاد قرارداد با برندها 6

 هاي مناقصهبرنامه زمانبندي فعالیت
 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  14صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 اطالعات عمومي شرکت ÷

 ( اطالعات شركت 1

  نام شرکت

  تاریخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

 شرکتگواهي صالحیت 

 )رشته و رتبه(

 

  هاسایر گواهینامه

  مالكیت

                       شماره اقتصادي

  سرمایه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزي

نام شخص پاسخگو براي 

این پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سایت اینترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 ضمیمه گردد. و مشاوره و گواهي صالحیت پیمانكاري کد اقتصاديتصویر اساسنامه، آخرین روزنامه رسمي، 

 

 

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  15صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 العات سهامداران و هیئت مدیره اط( 2 ÷

 درصد سهام  سال عضویت سابقه کار مدرک تحصیلي تاریخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 در سه سال گذشته شركت مشاوروضعیت مالی ( 3

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

1.  96   

2.  97   

3.  98   

 

 زمینه در اعتباري موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضاي از یک هر یا) شرکت پیمانكاري تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف تسهیالت

 ي مربوطه شامل ترازنامه مالي شرکت و نامه بانک و ....هامستندات پیوست: برگ

 

 

 

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  16صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 سوابق كاری پیمانکار ( تجربیات و 4 ÷

 سال گذشته( 5پروژه مهم طي  5ط و مشابه با موضوع این پروژه  )بسوابق کاري مرت 1-4

 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 

 پیشرفت

1.  

 

 

 

 

      

2.  

 

 

 

 

      

3.  

 

 

 

 

      

4.  

 

 

 

 

      

5.  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  17صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 پروژه مهم( 5) شرکت مشاورسوابق کاري عمومي  2-4 ÷

 

 شرح کار  موضوع پروژه ردیف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ریال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 اتمهخ

یا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهاي مربوطه( ضمیمه گردد

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  18صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 قبلییا گواهی حسن انجام كار از كارفرمایان  هاتشویق نامه (5 ÷

 .مودام کارها و ... را ضمیمه خواهد ني حسن انجهاو گواهي هادر این بخش تشویق نامه گرمناقصه

 

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد كاركنان ثابت در دفتر مركزی:

 تعداد كاركنان پاره وقت در دفتر مركزی:

 :هاتعداد كاركنان در سایت

 

 لیست كاركنان كلیدی( 6-1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جدول آنالیز عوامل انسانی مورد نیاز پروژه

 در پروژه  سمت خروجی
نام و نام 

 خانوادگی

رشته و مقطع 

 تحصیلی
 سابقه )سال(

    مدير پروژه انجام کلیه الزامات و مفاد قرارداد

 1انجام پروژه فاز 
    کارشناس پروژه

    کارشناس پروژه

 2انجام پروژه فاز 
    کارشناس پروژه

    کارشناس پروژه

 3انجام پروژه فاز 
    کارشناس پروژه

    روژهکارشناس پ

 4انجام پروژه فاز 
    کارشناس پروژه

    کارشناس پروژه

    کارشناس کنترل پروژه بندیپیشرفت پروژه مطابق با برنامه زمان

 

 گر الزم است لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان فوق را ارائه نماید.* مناقصه

 ائه کند.زماني مدنظر براي اجراي این پروژه را ارود و چارت ساگر الزم است چارت سازماني سازمان خ** مناقصه



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  19صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 ی شركت:هاامکانات و توانایی  (6-2 ÷

 

 (در صورت نیاز)الف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار 

 

 

 

 

 

 (در صورت نیاز)ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی كه پیمانکار برای اجرای این پروژه تخصیص خواهد داد

 

 

 

 

 

 (در صورت نیاز) ی ساختهاج( كارگاه

 

 

 

 

 

 ( سایر امکاناتد

 

 

 

 

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 20از  20صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99: مناقصهشماره  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

÷ 

 

 

 

 

 شود:و گواهي مي تاییدبدینوسیله  ÷

  نیاز  دده است و کلیه مدارک مورشپاسخ صحیح داده  حوشرمالت و مطالب مورد درخواست سئوابه کلیه

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و آنمیمه ض

 این در اند سي محكومیت یافتهقانون اسا 49در ارتباط با اصل  ءنحوي از انحاه ي که بصخاشیک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

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

 شركت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چمدارک و اطالعات غیرواقعی، هی

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع كار ن زا ومیترحممناقصه یا 

 

 تاریخ :  /   /     :شرکتنام 

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

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 2از  1صفحه  1399ردیبهشت ا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فرم ضمانت نامه

 

 

 
ق1130/99: مناقصهشماره   

1399اردیبهشت   

 

 

 

 

 

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 2از  2صفحه  1399ردیبهشت ا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

                 ***                         مقابل در  * از   نماید، این**  **** شرکت مناقصه در است نشانی: .......... مایل به  این که  *  به نظر

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 جام تعهداتان نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

                                                                             ***                 که را مبلغی هر ریال میزان ...........  است، تا نموده استنکاف پیمان

 ، ثباتا به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به ، نماید مطالبه

 وجه در د، بی درنگباش داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف

 . بپردازد  ***  کرد حواله یا

 بنابه مدت نای باشد می معتبر     ...روز    اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 مدت هدنخوا یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی درخواست

 ننماید تمدید اب موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما این اعتبار

 یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد ** 

 . کند پرداخت ***   کرد حواله به

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 نظر مورد قرارداد موضوع ****

 

 



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  1صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت 

    توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................شركت

 

 

 

 

 1398ماه ارديبهشت : تاريخ 

 

 

 

 

 



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  2صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 

فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیاپور به عنوان مدیرعامل و جعفر صالح به  این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و

و شماره  14000228625شناسه ملی  باسیرجان  شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره 

جاده اختصاصی معدن گل گهر، کدپستی  5لومتر جاده شیراز، کی 50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

به عنوان مدیرعامل و  ...به نمایندگی  ...شود از یکسو و شرکت ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

تصادي ..........................  به و شماره اق ...با شناسه ملی   ...به عنوان رئیس هیات مدیره ،ثبت شده به شماره  ....عضو هیات مدیره و 

نامیده می شود از سوي دیگر، مطابق مواد و شرایط ذیل منعقد گردید و  مشاور،که از این پس در این قرارداد ...کدپستی  ،...نشانی 

 طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
  دموضوع قراردا -1ماده 

پس از  اجرای پروژه طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات » از موضوع قرارداد، عبارت است

 .شرح خدماتمطابق با «  فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

  قرارداد مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر-1

 ن رسیده باشد.که به امضاء طرفی مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -2

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي  03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه  -3

 الینفك قرارداد می باشد.رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء 

ررات ه ها و مقن نام، آییو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارك قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 داخلی کارفرما و سپس شرایط منضم به پیمان است.

 شرح کار که به پیوست می آید. -4        

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

 می باشد. ابالغ قرارداداز پس  ............. موضوع قرارداد، به مدت انجام تمد
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 19از  3صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 فاز )اقدام اجرايی( پروژه رديف

زمان مورد 

 نیاز

 )روز(

درصد 

 وزنی

1 
   و فروش یابيبازار یندهايو فرا یساختار سازمان نيتدو 1 فاز

2 
   انجام آموزش و فرهنگ سازی بر اساس شرح خدمات آموزش

3 
 2فاز 

   (1مدون شده )فاز  یندهايفرا یاجرا
4 

   پیاده سازی سیستم مديريت ارتباطات با مشتری 3فاز 
 

   طراحی ، تدوين و اجرای  سیستم ارزيابی عملکرد 4فاز 
   كل پروژه

 

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

و مطابق جدول ذیل  ریال به صورت مقطوع تعیین و توافق گردید ........................مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد، 

 ارایه می گردد.

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد. :1تبصره 

 د.مبالغ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نمیگیر :2تبصره 

)با  بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و پرداخت آن به عهده کارفرما است. اتیدرصد مال 9 زانیبه مبلغ کل قرارداد به م :3 تبصره

 (.یاتیبر ارزش افزوده از سازمان امور مال اتیمال یبه کارفرما و ارائه گواه مشاورتوسط  ،یاتیارائه فاکتور طبق نمونه سازمان امور مال
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 افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد - 5ماده  

)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 رارداد افزایش یا کاهش دهد.مبلغ اولیه ق

 

 مبلغ قرارداد پرداختنحوه  -6ماده 

پرداخت، در مقابل ارائه قرارداد را به عنوان پیشمبلغ کل درصد از بیست ا سقف ت کارفرما، مشاوردر صورت درخواست  -6-1

در پرداخت هاي بعدي متناسب با هر قسط مستهلك  و دینمای پرداخت م مشاوربه  مورد تایید مدیریت مالی کارفرما ضمانتنامه

 خواهد شد.

پرداخت خواهد  مشاورو تایید دستگاه نظارت به  انجام تعهداتو پس از مابقی مبلغ قرارداد پس از کسر کسورات قانونی  -6-2

 گردید.

 

 قانونی کسورات - 7 ماده

 باشد، که در این راستا کارفرما به شرح ذیل عمل می نماید:می  مشاورپرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده 

 مشاور تسویه حساب با و نهائی وضعیت صورت نماید پرداخت عمل اجتماعی تأمین قانون 38 ماده مطابق است موظف مشاوربیمه: 

با کد کارگاهی اولیه  مشاوری سازد خاطرنشان م.باشد می قرارداد این براي اجتماعی تأمین حساب مفاصا ارائه به منوط

 .................... در شعبه .................. سازمان تامین اجتماعی فعال می باشد.

 

  کار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 8 ماده

به میزان  مورد تایید کارفرما را بانکی نامه ضمانت دقراردا امضاء هنگام بهمشاور قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تحویل قطعی موضوع  از پس مزبور بانکی نامه ضمانت دهد.می تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید مبلغ قرارداد، بدون 5%

  .شود می داده عودت مشاور به مالی و تائید دستگاه نظارت تسویه حساب قرارداد  و

 پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %5گردد.  می کار کسر انجام حسن تضمین بعنوان %10معادل ،مشاور به پرداخت هر غمبل از

 خواهد مسترد مشاور به ، آن پس از صدور گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت %5ازصدور گواهینامه تحویل موقت و 

 .گردید

 

 موضوع قراردادبر  نظارت - 9 ماده

بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما  شرکتنظارت در اجراي تعهداتی که  

موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و  مشاور شرکت. است همدیریت سیستم ها و برنامه ریزي واگذار گردیدبعهده 

دهد اجراء علیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك قرارداد میهمچنین بر طبق دستورات و ت

 کند.
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 تنفیذ قرارداد - 01ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 راردادالف( امضاي ق

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 ج( ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات 

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 

 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

و کارفرما این حق را دارد تا ضمن  تلقی شده مشاورتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف 

 فسخ این قرارداد، با شرکت هاي دیگر در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید. 

 

 مشاورتعهدات  – 11 ماده
کند که الزحمه انجام دهد و اعالم میشرکت متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق -11-1

 داراي توان و تشکیالت الزم براي انجام این خدمات است. 

 حق واگذاري تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد مگر با مجوز کتبی  کارفرما شرکت  -11-2

 موظف است کلیه اطالعات مورد نیاز کارفرما را ارائه نماید.  شرکت  -11-3

متعلق به کارفرما را که به نحوي از انحاء ضمن انجام وظایف خویش در  اخذ شدهات متعهد می گردد که کلیه اطالع شرکت  -11-4

خودداري  ،محرمانه تلقی نموده و از افشاي این گونه اطالعات که موجب ضرر و زیان کارفرما می گردد ،گیردقرار میجریان آن 

 نماید.

 شرکتمتعلق به کارفرما بوده و  ،براي کارفرما تهیه می گردد رکتشقرارداد توسط  نبا ایکلیه اسناد و مدارکی که در رابطه   -11-5

 حق هیچگونه استفاده از آنها بدون کسب مجوز کتبی از طرف کارفرما را ندارد.

شرکت هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به مالیات و ... که تا تاریخ انعقاد قرارداد   -11-6

 ل و مجري بوده است و نیز سود خود را منظور نموده است و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.معمو

است. مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر  شرکتبر عهده   و سایر موارد رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل  -11-7

 .نخواهد بود کارفرماین بابت متوجه می باشد و مسئولیتی از ا شرکتعهده 

 شرکت و عوامل وي هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند. -11-8
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آگاه و مایل  باشد ومنظور اجراي کارها طبق قرارداد می تخصصی الزم به نماید که داراي دانش فنی و قابلیتشرکت اعالم می -11-9

، تعهدات باشد و با در نظر گرفتن مبانیهایی که در این قرارداد تشریح شده است، میولیتو حاضر براي به عهده گرفتن وظایف و مسئ

 نماید.، نسبت به امضاء آن اقدام میها و شرایط مندرج قرارداد حاضر، توافقمتقابل

ات کشور جمهوري اسالمی ایران و شرایط نماید که در اجراي قرارداد کلیه قوانین و مقرربدینوسیله اعالم و تائید می مشاور -11-10

یا کارکنان وي در طول اجراي عملیات موضوع قرارداد از  مشاورمندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود 

هد بود تا هر گونه خسارتی مکلف خوامشاوراند مقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.را که از این بابت متوجه کارفرما می

 .باشد می مشاور عهده تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی کارکنان بر   -11-11

 می باشد. مشاورکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده    -11-12

رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوري    -11-13

 می باشد. مشاوراسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده 

 

 تعهدات کارفرما –21ماده 

 بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کسر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کارفرما. مشاورمه پرداخت حق الزح -12-1

 خللی وارد نشود.مشاورتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -12-2

 

 مشاورکارکنان  –31ماده 

به کار گرفته میشوند  مشاوررداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط از نظر این قرا -13-1

 شناخته میشوند. مشاورکارکنان 

سب داشته باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان صالحیت دار و منا مشاور -13-2

باشد و این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح میشود را داشته باشند 

 و در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 اد خواهد بود.در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارد مشاور -13-3

 

 معرفی مدیر پروژه  – 41ماده 

از تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پروژه براي طول مدت  روز 7موظفند حداکثر ظرف مدت  مشاورکارفرما و  -14-1

 ا باشد .در تمام اوقات باید در دسترس کارفرم مشاورقرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده 

در صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض،  -14-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.
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 قصور و مسامحه  –51ماده 

کارفرما  در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتی به مشاوردرصورتیکه 

ي که او یا هرنوع مطالبات و سپرده مشاورضمین هاي درصد از محل ت 20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید. "نزد او دارد مستقیما مشاور

 

 دقت و کوشش – 61ماده 

و بر اساس استانداردهاي تخصصی و باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی  مشاور

 باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقت و جدیت خود را بکار برد. مشاوراي معمول انجام دهد. حرفه

 

  جریمه تأخیر – 17ماده 

 %0.5معادل  ايجریمه مام موضوع قرارداد،)به تشخیص دستگاه نظارت( در ات شرکتبه ازاي هر روز تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور 

از  ر صورت تأخیر بیشگردد. دمبلغ قرارداد از سوي کارفرما منظور می )ده درصد( %10درصد( کل مبلغ اولیه قرارداد حداکثر تا  نیم)

 ماید.تضامین شرکت را ضبط و وصول نك طرفه فسخ و تواند قرارداد را به طور یکارفرما می سقف مشخص در شرح کار

 

 حق واگذاری – 18ماده 

سمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخص یا اشخاص حقیقی یا حق ندارد تمام و یا ق مشاور

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.

 

 حل اختالف – 19ماده 

د گل حل هر گونه اختالف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهده امور حقوقی و امور قراردادهاي شرکت توسعه آهن و فوال  -19-1

گهر میباشد و مرجع صالح رسیدگی دعاوي به حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضائی شهرستان سیرجان خواهد بود که 

 طرفین با امضاء این قرارداد با آن موافقت نمودند.

، کارفرماجرا نماید و در غیر اینصورت ملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده دارد ا مشاور -19-2 

 عمل خواهد نمود. مشاورطبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 20ماده 

 بود. خواهد موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین نافذ و قابل اجرا

 

 موارد فسخ قرارداد –12اده م

 فسخ قرارداد:
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 تواند در صورت تحقق و احراز هریك از موارد زیر، قرارداد را فسخ کند:کارفرما می

 .مقرر يهاتاخیر در انجام کارهاي موضوع قرارداد بیش از مهلت -

 قرارداد امور محرمانهموارد مربوط به حفظ  تیعدم رعا -

 بدون مجوز کتبی کارفرما. شرکتث توسط واگذاري قرارداد به شخص ثال -

. )مالك تشخیص این موضوع گزارش علت از عهده اجراي تمام یا قسمتی از تعهدات خود برآید نتواند به هر شرکتکه درصورتی -

 و نظریه دستگاه نظارت کارفرما می باشد(

باشد ، کارفرما در صورت فسخ ختیارات کارفرما میحق فسخ این قرارداد در طول مدت اعتبار آن رأساً در هر مقطع زمانی از ا -

گونه وجهی از این بابت به پذیرد و هیچذمه خود نمی گونه خسارت فسخ و یا خسارت دیگري تحت هر عنوان را برقرارداد هیچ

حسن انجام  )اعم از تضمین شرکتپرداخت نخواهد شد ، خاطر نشان میسازد درصورت فسخ قرارداد کارفرما کلیه تضامین  شرکت

 تعهدات و سپرده حسن انجام کار( را به عنوان خسارات ناشی از فسخ به سود خود ضبط و وصول می نماید.

 خاتمه قرارداد:

، ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگرباشد شرکت، کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه در صورتیکه پیش از اتمام کارهاي موضوع قرارداد

، با اعالم کتبی کندابالغ می شرکت، به روز باشد15، که نباید بیش از قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد  را با تعیین تاریخبه خاتمه  تصمیم

حساب خواهد شد و هیچ گونه ادعایی از طرف پرداخت و تسویه شرکتشده و مورد تائید تا مقطع اعالم خاتمه به کارفرما مبلغ کار انجام

 بود. مسموع نخواهد شرکت

از مفاد این قرارداد، کارفرما ضمن فسخ قرارداد حق خواهد داشت خسارات ناشی از تخلف از تمام یا قسمتی  شرکتدر صورت تخلف -

مطالبه و یا از مطالبات احتمالی و یا از محل  شرکتموجب این قرارداد در قبال دعاوي مطروحه تعلق گیرد را از مذکور و هر پرداختی که به

 ، فقط خسارات را استیفا نماید.تواند با انصراف از حق فسخ، کارفرما میضمین ایشان به هر نحوي که صالح بداند تأمین نمایداسناد ت

 

 نشانی طرفین قرارداد – 22ماده 

ت قرارداد را در مد نی خودنشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشا

ه ها ، اوراق و کلیه نام غ نشدهی جدید به طرف دیگر ابالتغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشان

 .واهدشدها ابالغ شده تلقی خاظهارنامه ها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن
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 نسخ قرارداد – 32ماده 

ر ن قرارداد داراي اعتباسه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیهر نسخه اصلی که  سه وماده  34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 باشد.یکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یك نسخه براي فروشنده می

 

 مشاور کارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 امضاء

 یات مدیرهرئیس ه عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
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 1پیوست شماره 
 

 شرح خدمات
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 کلیات 
 

د می محصوالت )کاالها و خدمات( بسیار بیشتر از عرضه آنها بود. هر چه تولی ( تقاضاي1910-1900در اوایل قرن بیستم )سالهاي 

شرکت هاي  ت بود.جهت تولید انبوه و پائین آوردن قیمت تمام شده محصوالشد، به فروش می رسید و اساس حرکت سازمانها در 

 ه فروش میبند که تولید کننده سعی می کردند محصوالت خود را به بهترین شکلی در دسترس مشتریان قرار دهند و مطمئن بود

ان هر د و مشتریوجود آمتقاضا تعادل برسد. به تدریج با ورود رقبا و شرکت هاي تولید کننده به بازارهاي مختلف، بین عرضه و 

عروف د محصول مرویکر کاالئی را نمی خریدند بلکه ترجیح می دادند محصوالت با کیفیت باال را خریداري نمایند. این دوره به

ت بی محصوالن تقریشد. با پیشرفت علوم و تکنولوژي و مجهز شدن تولیدکنندگان به آخرین فن آوري هاي تولیدي و هم سطح شد

فروش  ی منجر بهتنهائ از لحاظ کیفی، تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که در دسترس بودن محصوالت و کیفیت باالي آنان به

ا هد و شرکت عروف شنمی شود. باید مشتریان را نسبت به خصوصیات کاالها و خدمات مطلع کرد. این رویکرد به رویکرد فروش م

 شدند.  متحمل هزینه هاي کالن تبلیغاتی

ر این ار شود. دهم بازسچندي نپائید که صرف هزینه هاي کالن تبلیغاتی توسط شرکتها نیز نمی توانست باعث افزایش فروش و کسب 

ا نمی توان کاالئی ر که هر شرایط بود که نوعی انقالب در نحوه نگرش سازمانها به مشتریان بوجود آمد. آنها به این نتیجه رسیدند

. این تفکر که ولید کنیمن را تتبلیغات به اجبار به مشتري فروخت. بلکه باید ببینیم مشتري چه چیزي می خواهد و هما تولید کرد و با

 ابد.هاي مطالعاتی و تحقیقات بازاریابی اختصاص یهاي سنگینی به پروژهبه رویکرد بازاریابی معروف است، باعث شد که بودجه

 رزیدند. دورهو به تولید آن اهتمام می و« مشتري چه می خواهد؟»کردند که: وف این میها، همه سعی و تالش خود را معطشرکت

د تولید کرد. د را نبایی خواهبعدي که به دوره بازاریابی اجتماعی شناخته می شود، این نتیجه را در برداشت که هر چیزي که مشتري م

 ر خود او، جامعه و محیط زیست باشد.چرا که ممکن است آن چیزي که وي می خواهد در بلند مدت به ضر

شته شدند. تی تر از گذسال که تفکرات بازاریابی به شکل فوق تغییر نمود و تکمیل شد، بازارها بسیار رقاب 80در طول حدوداً 

ین ی که به ارکتهایکوچکترین اشتباهی از یك سازمان باعث از دست دادن خیل عظیمی از مشتریان و کاهش سهم بازار می شد. ش

حقیقات تنمایند.  ایگزینجنتائج تلخ رسیدند هزینه هاي گزافی را صرف کردند تا مشتریان جدیدي را به جاي مشتریان از دست رفته 

 می باشد.  برابر هزینه حفظ و نگهداري مشتریان قدیمی 5و تجربیات نشان داد که هزینه جذب یك مشتري جدید حداقل 

 نسبت به مشتریان در شرکت ها ایجاد شود و تا نتیجه فوق باعث شد که نگرشی نوین 

هم اکنون ادامه یابد. امروزه سازمانها سعی می کنند روابط صمیمی و طوالنی مدت با مشتریانشان ایجاد نمایند و به جاي صرف هزینه 

 Relationalهاي گزاف براي جذب مشتریان جدید، تالش در جهت فروش بیشتر به مشتریان فعلی می نمایند. این نگرش 
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Marketing  نام گرفت. در بازاریابی رابطه مدار تالش می شود با تك تك مشتریان روابط بلند مدت ایجاد شود. زمینه ظهور مفهوم

 از این دوره ایجاد شد. (CRM)« مدیریت روابط مشتریان»

ره عمر ابی در تمام دوبازاری» یا « بازاریابی یك به یك»ارائه شده است که از آن جمله می توان به  CRMتعاریف متفاوتی از 

 شد:ارائه کرده، یك تعریف نسبتاً کامل با CRMو ...  اشاره کرد. شاید تعریف زیر که لی مایم از « مشتري

«CRM ،هبحفظ و خدمت  به همه فرآیندها و فن آوري هایی گفته می شود که سازمان براي شناسائی، انتخاب، ترغیب، گسترش 

 «یردمشتري به کار می گ

 شاره کرد:در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می توان به موارد زیر ا CRMاز اهداف طراحی و پیاده سازي سیستم 

 جابجائی از کاالگرایی به مشتري گرایی

 افزایش قابلیت رقابتی در بازارهاي اشباع شده و مشتري هاي پرتوقع تر از همیشه

 بهبود خدمات

 افزایش رضایت مشتریان

 هزینه هاکاهش 

 ارتباط فرد به فرد حتی با هزاران مشتري

 هدف شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر از اجراي این پروژه را می توان در کسب مزایاي زیر خالصه نمود:

 کسب رضایت مشتریان و بقا در محیط رقابتی

 هاي تولیدي(   حداقل بیست درصد وحداکثر تا صد در صد  در شرکت(کاهش هزینه هاي بازاریابی و فروش

 امکان شناسائی الگوهاي مصرف مشتریان

 جلب سریعتر و موثرتر مشتریان و درك بهتر از نیازمندیهاي آنها

 افزایش میزان وفاداري مشتریان به سازمان

 فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتري

 توانائی مدلسازي رفتار مشتري درون واحدهاي کاري

 

 مقدمه
-طول سال ست. دراغدغه همیشگی مدیران سازمانها به منظور بقا و رشد در کسب و کارهاي مختلف بوده افزایش فروش سودآور د

گان و ین فروشندختلف بمهاي متمادي، میل به پیشرفت در سازمانها، باعث بوجود آمدن نگرشها و رویکردهاي متفاوتی در بازارهاي 

عالیت فسیاري از باساس  ین نگرشها بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه، مبنا وخریداران )تولید کنندگان و مصرف کنندگان( شده است. ا

 هاي درون و برون سازمانی، شرکت ها شده است.

الد در حجم از فو ده است.  تولید اینتاسیس ش ،میلیون تن فوالد سهانداز تولید شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در راستاي چشم

متمایز  کند. چرا که عالوه بر ماهیتارهاي مجزا، مستقل و چابك را در گروه ایجاب میشرکت فوالدسازي، ایجاد کسب و ک

 اوت است.هاي صنعتی متفها، مشتریان و رقابتی بودن بازار نیز با دیگر فعالیتتجهیزات و تخصص
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 که در برنامه آتی، ثر استآهن اسفنجی در دو کارخانه گوهر و کو دیتول در حال حاضر فعالیت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 تولید سه میلیون تن ورق فوالدي نازك نیز در دستور کار قرار دارد.

یت ظام  مدیرنستقرار اطراحی و  "هاي خود و افزایش فروش سودآور اقدام به تعریف پروژه این شرکت در راستاي اهداف و برنامه

ندي هاي نیازم راستا این مستند جهت تشریح وضعیت موجود و نموده است. در این "بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر تدوین گردیده است.

 

 

 
 

 وضعیت فعلی  -1
 فروش سازمان و شرکت یسازمان چارت

  یر  وز    یر      
ر ا     و     ا ور  ی  ا    

 ی     یر 

  ی یو        

  یر     ر   دا   

قرارداد   ا ور   وق       یر

 ش  ری 

  یر  را ت    ف  ت  ی ی  

  یر  ز  یش         ر   یفیت

  یر     

       هر   ردار           زر  ن 

  یر  ر      زاری      ا ور   ر  

  یر  ف ر        ار    

   و  ه        ه    

  یر د  ر          ر  پر   

  یر   ران       ی    زیر   ی 

333  یر پر      یر       ن     انب ر  

  یر ار ب           ر  ا     

  یر      

       ی   ه           ر  یه ان  ن  

  یر  و  ه       ان  ن  

  یر  ی   ه     رن  ه ری  

  یر ای      ه ا ت    حی  زی ت 

  یر   ر  نه ا ی  

  یر    و و    و ی 

  یر  و د  ز 

  یر پش یب ن    ر   

 
 

 

 



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  14صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 رپر ت  ر    ر     ار   ا ور   ر       ن  

  یر   زاری       ر  

  ر      ر   

  ر      ر   

 
 

 

 محصوالت اصلی و جانبی -2
میلیون تن  3س، هزار تن آهن اسفنجی به روش میدرک 700میلیون و  3د گل گهر با ماموریت تولید شرکت توسعه آهن و فوال

ی گل نی و صنعتقه معدفوالدسازي به روش اسلب نازك و همچنین نورد ورق گرم براي تولید انواع ورق هاي کیفی و تجاري در منط

 فعالیت می نماید. گهر سیرجان 

هزار تن تولید  700ن و میلیو 1ساالنه  یاسم با ظرفیت به روش میدرکس« کوثر» و  «گوهر»اسفنجی  در حال حاضر دو کارخانه آهن

 . در حال فعالیت و تولید می باشندتن آهن اسفنجی گرم و سرد  ونیلیم 2ساالنه و  آهن اسفنجی گرم و سرد

 ی باشد. مبوطه  میل فاز هاي کارخانه مردر کنار این کارخانه ها، طرح تحقیقاتی تولید برکیت سرد، در حال اجراي و تک

راحل مفعال در  کارخانه احداث این .در حال اجرا می باشدطراحی و احداث کارخانه فوالد سازي  در ادامه نیل به ماموریت شرکت، 

ندازي آن ات با راه سقرار ا ومواد اولیه مورد نیاز این واحد صنعتی آهن اسفنجی گرم و سرد تشکیل می دهد . قرار دارد پروژه اولیه

یون تن انواع ورق میل 3 محصول نهایی ورق به صورت کویل در ضخامتهاي مختلف مورد نیاز بازار تولید و عرضه شود. تولید ساالنه

نطقه خانه در مین کارهاي کیفی و تجاري براي رفع نیازهاي صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خودروسازي از اهداف مهم احداث ا

 ل گهر سیرجان خواهد بودمعدنی گ

 تعداد مشتریان

روش دیدگاه ف روه ازگدر حال حاضر شرکت داراي گروه هاي متفاوتی از مشتریان می باشد، مشتریان داخلی و مشتریان خارجی دو 

 مایند. نی ردادي مي، قراداخلی و صادراتی می باشند. همچنین مشتریان خرد و مشتریان کالن که اقدام به خرید هاي نقدي، اعتبار

 نیازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه

 قلمرو پروژه

 باشد.سایت سیرجان و دفتر مرکزي در تهران می –قلمرو این پروژه ، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  15صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 

 پروژه : ماهیت  -3
 رعایت نماید : ع قراردادم موضورا در انجاماهیت این پروژه بر اساس موارد ذیل بنا نهاده شده است و پیشنهاد دهنده باید بندهاي زیر 

 وجود از طریق مصاحبه با متولیان امور و تطبیق سوابق و مداركمطالعه و بررسی وضع م -3-1

 حلیل مستندات با هدف :ارزیابی و ت -3-2

 هاي غیر ضروريحذف فعالیت -3-2-1

 هاي ضروريالیتتاکید بر فع -3-2-2

 رد و پایش کاربردي جهت ارزیابی عملکرددر نظر گرفتن چرخه بازخو -3-2-3

 ها در گذشتهها و رویهبق اجرایی روشتوجه به سوا -3-2-4

 یرات اعمال شده در شرایط و مستنادت مرجعتوجه به تغی -3-2-5

 ارش و قابل فهم بودن مستنداتسهولت در نگ -3-2-6

 صالحات ساختاري و فراینديا -3-3

 تنداتها، مدارك و مساصالحات روش -3-4

 

 ریزی پروژه :برنامه -4
 مشاور باید بندهاي زیر را به انجام برساند :

 ها و افراد کلیديبع، حوزهشناسایی منا -4-1

 ا کارفرماهاي برقراري ارتباط بئیات اجراي قرارداد، تیم مشاور و مکانیزمتوافق بر سر جز -4-2

 وژهتشکیل تیم پر -4-3

 ابزار مورد استفاده در فاز شناختها و ویب متدولوژيانتخاب و تص -4-4

 هیه طرح مدیریت پروژهت -4-5

 RFPشده در بندي کلی اعالممنطبق با برنامه زمان Gant Chartهاي پروژه در قالب بندي فعالیتارائه آنالیز برنامه زمان -4-6

 اهنگی کارفرماهاي آنها با همعالیتبندي حضور کارشناسان و تشریح فنتهیه و ارائه برنامه زما -4-7

 

 شرح خدمات فنی پروژه -5

 انجام می دهد می بایست شامل موارد ذیل باشد: مشاورمواردي که 

 پیشنهاد فنی پروژه

روش و هاي  شرکت در خصوص طراحی و استقرار نظام  مدیریت بازاریابی، فدرك پیشنهاد دهنده از مسائل و چالش -

 آنخدمات پس از فروش  و نحوه پاسخگویی به 

 تشریح متدولوژي اجراي پروژه مورد نظر جهت تهیه، استقرار و پشتیبانی  -



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  16صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 تشریح فازهاي اجراي پروژه و نحوه بکارگیري متدلوژي در پروژه -

 تشریح استانداردها و ابزارهاي پیشنهادي جهت مراحل مختلف تهیه، استقرار و پشتیبانی  -

 شرح خدمات پیشنهادي در قالب ساختار تفکیکی کار -

 انجام کار در هر بخش از ساختار تفکیکی کار نحوه -

 همستندات و محصوالت قابل ارائه در هر بخش از ساختار تفکیکی کار با توجه به متدلوژي تعیین شد -

 سازمان پیشنهادي انجام پروژه

 چارت سازمانی انجام پروژه -

 وظایف کلی واحدهاي ذکر شده در چارت سازمانی پروژه  -

 پروژه مشخص نمودن نقشهاي کلیدي -

 
 در ادامه فازبندي پروژه ارایه می گردد.

 

 فاز یک: تدوین ساختار سازمانی و فرایندهای بازاریابی و فروش 

 تدوین ساختار سازمانی پیشنهادي بازاریابی وفروش، شامل نقشها، مسئولیتها واختیارات پستها

 تدوین فرایند / فرایندهاي تحقیقات بازاریابی شامل فعالیتهاي:

 تحقیقت هاي دوره اي کمی و کیفیانجام 

 تحلیل بازار

 تحلیل رقبا

 پیش بینی فروش

 بازرسی بازار

 تدوین فرایند / فرایندهاي توسعه بازار شامل فعالیتهاي:

 تعیین عوامل کلیدي بازار

 حجم بازار( یاندازه و رشد بازار)بررس

 هاي:فروش شامل فعالیت بالقوه يفرصتها تدوین فرایند / فرایندهاي مدیریت

 برنامه ریزي فروش

 طراحی کانال هاي فروش

 اهداف فروش نییتع

 فروش متناسب با هر بازار هدف يها كیتاکت نییتع

 فروش يروهایو آموزش ن جذب

 انیمشتر یسنج اعتبار



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  17صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
  فروش ییاجرا اتیعمل

  نامه پورسانت و حقوق نییآ نیتدو

 عملکرد يدیکل يشاخصهاطراحی 

 مدیریت خدمات پس از فروش

 ین فرایند / فرایندهاي تبلیغات و برندینگ شامل فعالیتهاي:تدو

 طراحی جایگاه برند و محصول در بازار

 برنامه ریزي رسانه

 طراحی کمپین تبلیغاتی

 بودجه بندي

 تدوین فرایند / فرایندهاي مدیریت ارتباط با مشتري شامل فعالیتهاي:

 مدیریت بانك اطالعاتی

 ان براي همه مشتریانطی نمودن فرایند استاندارد سازم

 دنبال کردن فرایندهاي اصلی براي تمرکز بر نیازها و خواسته هاي مشتریان

 و تحلیل نموداري Drill Downدشبوردهاي بهنگام با قابلیت هاي پیشرفته هوش تجاري با امکان 

 بازاریابی و فروش خدمات، فرایند یکپارچه کنترل و مدیریت 

 Task Managementمدیریت وظایف و 

 مدیریت ارتباطات 

 هاي ارتباطی از جمله فکس، تلفن مرکزي، ایمیل سازمانی و غیرهارتباط یکپارچه با زیر ساخت

 سازی آموزش و فرهنگ
 :مشاور باید بندهای زیر را به انجام برساند سازیفرهنگدر بحث 

منظور  خصصی بهتهاي اساس وضعیت و فعالیتآشناسازي مدیران با مستندات تدوین شده درفاز یك وشرح و تفسیر الزامات بر 

 جلب حمایت، پشتیبانی و مشارکت آنها در اجراي فرایندها

 نحوه تامین منابع الزم و عوامل پشتیبانی مورد نیاز براي اجراي فرایندها

 هاي راهبري و اجرایی کمیته راهبريآموزشی اختصاصی براي مدیران ارشد، تیم –برگزاري جلسات توجیهی 

 ت در جلسات مختلف با مدیران ارشد، میانی و اجرایی حسب درخواست کارفرماشرک

 هاي آموزشی، پمفلت، بروشور، قاب و پوستر حسب درخواست کارفرماهمکاري در تهیه کتابچه

 

 :آموزش / بازآموزی مشاور باید بندهای زیر را به انجام برسانددر خصوص 

 ل :ذی جدول آموزش به کارکنان کارفرما به شرح

 



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  18صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 هاي آموزشیگروه هاي مورد نیازدوره دیفر

-تعداد شرکت

 کنندگان )نفر(
 مدت زمان )برآورد(

 مبانی، مفاهیم و اصول بازاریابی وفروش  1

 روزه 1دوره  1 30 مدیران میانی و ارشد

هاي اجرایی و تیم

 مسئولین فرایندها
30 

روزه  3دوره  2

 آموزشی و کارگاهی

 مذاکره اصول و فنون 2
هاي اجرایی و تیم

 مسئولین فرایندها
30 

 2دوره کارگاهی  1

 روزه

 (CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان 3
هاي اجرایی و تیم

 مسئولین فرایندها
30 

 2دوره کارگاهی  1

 روزه

 

 باشد :ها به شرح ذیل میشرایط برگزاري دوره

 .واهد شدخوزش و با نظارت اداره آموزش کارفرما انجام هاي آموزشی بر اساس روش اجرایی فرایند آمبرگزاري دوره

-ربوطه( مییدهاي مها، جزوه آموزشی )یك نسخه کاغذي + فایل کامپیوتري + اسالحداقل دو هفته قبل از شروع برگزاري دوره

 بایست تهیه و به کارفرما تحویل گردد.

 ر( در نظر گرفته شده است.ساعت بعد از ظه 2ساعت صبح و  4ساعت ) 6یك روز آموزش برابر با 

 هده دارد.عرا بر  هاي کاربردي الزم جهت پیشبرد کار و برقراري سیستممشاور کنترل نحوه صحیح عملکرد، ارزیابی و آموزش

 .گزار گرددا باشد برهاي مدیریت که مورد تائید کارفرمبایست توسط اساتید معتبر آموزشی در زمینه سیستمها میکلیه دوره

 اشد.بفرما میالزحمه اساتید و صدور گواهینامه به عهده کارهاي آموزشی به غیر از حقدمات مورد نیاز دورهتامین خ

ها(  در چارچوب تعداد عناوین وروزها تواند جدول برنامه آموزشی را )حذف و جایگزینی دورهکارفرما بر اساس صالحدید خود می

 تغییر دهد.

 و موارد ذیل (1شده )فاز فاز دو: اجرای فرایندهای مدون 

 تعیین نیازهاي مشتریان و برآورد آنها

 شناسایی مشتریان بالفعل و بالقوه و دسته بندي مناسب آنها

 تهیه بانك اطالعاتی مشتري

 دریافت اطالعات مربوط به مشتریان و الویت بندي و انتخاب گروه هدف براساس معیارهاي سودآوري

 یان و عوامل موثر در وفاداري مشتري  تعیین نیازهاي فعلی و آتی مشتر

 تعیین عملکرد رقبا در قبال مشتریان

 مقایسه میان نیازهاي شناسایی شده و توانمندي هاي شرکت

 تعیین استراتژي هاي جذب، حفظ و ارتقاء مشتریان 

 المللیبینهاي مرتبط مبتنی بر استانداردهاي روز ها و مکانیزمنامهها، آیینها، روشتدوین دستورالعمل



 

و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت طراحی 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر

 19از  19صفحه  1399اردیبهشت  ق1130/99شماره مناقصه:  پیش نویس قرارداد

 

 

 

 

 

 

 
 استراتژي محصوالت نیتدو

 استراتژي قیمت گذاري نیتدو

 ش(روف خدمات پس از استراتژي فعالیت هاي پیشبردي )تبلیغات، روابط عمومی، فروش، بازاریابی مستقیم، پیشبرد فروش، نیتدو

 استراتژي بازاریابی  نیتدو

 بازاریابی يبند بودجههمکاري در تدوین  

 فروش يزیر برنامه
 

 مدیریت ارتباطات با مشتری:  پیاده سازی سیستم 3ز فا

 نرم افزار  RFPتدوین 

 تعیین کانال هاي ارتباطی مورد نیاز از طریق نظر سنجی هاي قبلی، شکایات و ...

 ش(ی وفروایجاد کانال هاي ارتباطی مورد نیاز )بین فرایندهاي داخلی وفرایندهاي خارجی با فرایندهاي بازاریاب

 گی هاي نیروي انسانی مرتبطتدوین شایست

 همکاري در انتخاب و تامین نرم افزارهاي مرتبط

 همکاري در پیاده سازي فرآیندهاي تدوین شده در بسته نرم افزاري  

 ارزیابی اقدامات انجام شده از طریق شاخص هاي اندازه گیري

 

 ارزیابی عملکرد: طراحی ، تدوین و اجرای  سیستم 4فاز 

 10000ایت و شکایت مشتریان مبتنی بر استاندارد هاي چهارگانه سري ارزیابی مدیریت رض

 تعیین جامعه آماري مناسب از مشتریان شرکت

 نظرسنجی از مشتریان و تهیه چك لیست مربوطه

 تدوین  شاخصهاي مورد نیاز هفه ي فرایندهاي مرتبط

 جمع بندي نتایج و تجزیه و تحلیل و تعیین مشکالت



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 4از  1صفحه  1399 ردیبهشتا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش 

  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 4از  2صفحه  1399 ردیبهشتا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 
   طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

بررسی و آگاهی كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به پس از  ذیل ما امضا كنندگان

داریم كه عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و اطالعاتی كه از محل كار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

  مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ كل

 

 ..... ریال ............................................................................................................................................................................................. به عدد

 

 ..ریال..........................................................................................................................................................................................به حروف   

 

 كنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

لیاتی بینی عمروشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش اطالعات كامل و كافی در مورد شرایط سایت، -1

 م موضوعر انجابح و تمام موضوعاتی كه به نحوي مورد نظر كارفرما، تسهیالت محلی، شرایط آب و هوایی، مصال

ر نظ سوزي موردها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتشجمله شرایط نیروي كار و رویهاقصه تأثیرگذار است، از این من

 را حاصل نموده ایم. كارفرما

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرچگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات كاري كه باید طبق قرارداد به  -2

 داریم.آگاهی كامل داشته و تخصص كافی و الزم در این خصوص 

ي موضوع این مناقصه و اجرا هاي مربوط بهنامهكامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئینآگاهی  -3

ع هر نومکان ادانیم و كارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور كامل متعهد می

 یم:نمایاز خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعاي

  اقامه هر نوع دعوي علیه كارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی كافاشی از فقدان آگاهایط و مشکالت اجراي كار موضوع این مناقصه كه نهر نوع ادعا درباره شر

هاي قصه و كارین مناكه از هیچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا د. میپذیریمبر موارد عدم قطعیت باش

 29اده مچارچوب خارج از مربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 نخواهیم داشت.شرایط عمومی پیمان 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 4از  3صفحه  1399 ردیبهشتا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایكارفركنیم كه تایید می

 پیشنهادات نیست.

 ایید تگرفته و  نظر د را دردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قراردا

 ت كه بعداًكنیم كه هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافی را انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده اسمی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  ماقدافرما كار وياز س كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده صورتیدر 

( كل % )پنج درصد5تعهدات، معادل  کى مورد تأیید كارفرما جهت انجامنامه بانو ضمانت كنیمامضاي قرارداد به 

 یم.نمایمبلغ قرارداد را ارائه 

  باشیم و به ما االختیار و مجاز شركت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت مینمایندگان تامما

 از طرف شركت این اسناد را امضا كنیم. اختیار تام داده شده كه به نام و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

طراحی و استقرار نظام مدیریت بازاریابی، فروش و خدمات پس از 

 فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 4از  4صفحه  1399 ردیبهشتا ق1130/99: مناقصهشماره  فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 

 

 
 قیمت( جدول 1شمارهجدول 

 

 ردیف
رئوس شرح فعالیت 

 )خدمات(
 خروجی

نفرروز 

 مورد نیاز
 جمع هزینه نیروی انسانی فعالیت هزینه هر نفرروز

1 
ی مدیریت کمی و کیف

 پروژه

انجام کلیه الزامات و 

 مفاد قرارداد
   

 1انجام پروژه فاز  2

فرایندهای مدون 

 وجاری شده

   

    2انجام پروژه فاز  3

    3انجام پروژه فاز  4

    4انجام پروژه فاز  5

6 
کنترل و نظارت از نحوه 

 اجرا و پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه مطابق 

 بندیه زمانبا برنام
   

  های کارشناسی بدون اعمال باالسری )ریال(جمع هزینه

  های باالسری )ریال(هزینه

الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد جمع کل حق

 )ریال(
 

الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد به جمع کل حق

 حروف )ریال(
 

 

 
 پیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد فوق را ضمیمه خواهد كرد.

 


