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 کیلوولت ورودی به پست برق 400اتصال خط 

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

ق3361/99: شماره مناقصه  

1399 ماهدی   

 

 

 

 نام مناقصه گر:

 نشانی مناقصه گر:

 



 

 کیلوولت ورودی به پست برق 400اتصال خط 

 3از  1صفحه  1399ماه  دی ق1363/99: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 400اتصال خط اجرای پروژه  نسبت به عمومی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 نماید.  اقدامداخل شرکت  رودی به پست برقوکیلوولت 
 

 ( موضوع مناقصه1

 داخل شرکت رودی به پست برقوکیلوولت  400اتصال خط دمونتاژ دکل موجود و مونتاژ دوباره دکل و 

 در پیوست اسناد مناقصه آمده است. ریزمتره و مشخصات كه شرح

 

 ( موقعیت سایت 2

ضوع  اجرایمحل  صهمو سمناق ش 50 لومتریك رجان،ی: كرمان،  ص راز،یجاده  صا سعه مجتمع گل گهر،  یجاده اخت هن و آشركت تو

 باشد . می فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از طریقمتقاضیان محترم می توانند جهت كسب سری كامل اسناد مناقصه 

 بخش مزایده ها و مناقصه ها  .comwww.gisdco  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 

 اقدام نمایند.
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

 یکشد و مبلغ آن روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر با 90ضمانتنامه شركت در مناقصه ضمانتنامه بانكی  است كه باید به مدت 

 .می باشد ( 1.000.000.000) ریال میلیارد

 

 (  مدت  قرارداد5

 .روز می باشد 60تاریخ تنفیذ حداكثر قرارداد از  موضوع اجرایبراى زمان پیش بینی 

 

  پیشنهاد نحوه ارایه( 6

اكت های پدر خود را مالی  ورا شامل ضمانت نامه و پیشنهاد فنی  "ج"و  "ب" ،"الف"می بایست پاكت مناقصه گران 

 زمان و محل مقرر تحویل نمایند.ه و مهر و موم شده در دربست

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد7

كیلومتر  ،نی سیرجانشان به 17/10/1399مورخ  14ثر تا ساعت حداكدر پاكت های جداگانه باید  و ج پاكت های الف و ب

تحویل  ،ریساختمان بهره بردا ،اهن و فوالد گل گهرشركت توسعه  ،جاده اختصاصی گل گهر5كیلومتر  ،جاده شیراز 50

 داده شود.  بادیآاقای فیروز

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/


 

 کیلوولت ورودی به پست برق 400اتصال خط 

 3از  2صفحه  1399ماه  دی ق1363/99: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد. 

 همچنین پاکت پیشنهادهایی که فاقد مهر و موم باشند بازگشایی نخواهند شد.

 

 پاسخگویی به سواالت (8

تماس حاصل  توانند با اطالعات ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاری سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

 مسئول پاسخگویی : آقای فیروزآبادی

 123 داخلی 034-41424192تلفن: 

 09139457998تلفن همراه: 

 r.firouzabadi@gisdco.irایمیل : 

 

 

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

 

سیله، حق شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این و (1

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

ر شرایط دچون برنده مناقصه در خصوص پیشنهاد های مالی كه متعاقبا شرایط و نحوه ارسال اعالم می شود ،  (2

شود و پیمانكاران خود قیمت واحد را یكسان فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادی پیمانكاران مشخص می

 گردد:ر بررسی پیشنهادات عمل مینماید بنابراین شرایط زیر دپیشنهاد می

س ازكنترل محاسبات برنده مناقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادی بیشتر پدر صورتیكه  -الف

 یابد.است قیمتهای واحد به همان نسبت كاهش می

س ازكنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادی كمتر است پدر صورتیكه  -ب

 باشد.كمتر مالك عمل می قیمت

یمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد درصورتیكه ق -پ

 باشد.مالك محاسبه عدد كمتر می

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir


 

 کیلوولت ورودی به پست برق 400اتصال خط 

 3از  3صفحه  1399ماه  دی ق1363/99: قراردادشماره  دعوت نامه

 

 

 

 

 

 

 
تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و به همراه  (3

 اد قیمت ارائه گردد.پیشنه

های این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانكار بصورت دقیق و با جزئیات مواردی كه در مدارك و پیوست (4

رت مكتوب كامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صو

تعیین برنده  مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس ازتوسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در 

مناقصه  در زمان برگزاری فروشندهتوسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی 

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

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده برای یک دوره تمدید است ممكن گزارمناقصه  صالحدید صورت در (5

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

 WWW.GISDCO.COM اعالم خواهد شد.        

                                    

 امضاء                                    

http://www.gisdco.com/


 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  1صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 هرست:ف

 مقدمه    1ماده 

 شرح کار      2 ماده

 اسناد مناقصه     3ماده 

 گراناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط من    4ماده 

 ارزيابي پیشنهادها    5ماده 

 گرانسئواالت مناقصه   6ماده 

 ها و مشخصات فنىنقشه    7ماده 

 بازرسي تجهیزات   8ماده 

  مدارک ارزيابي فني: 1پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  2صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه (1

کیلوولت ورودی به پست برق داخل  400اتصال خط  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

 عموميرا با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از طريق برگزاری مناقصه  " توسعه آهن و فوالد گل گهرشرکت 

 به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

 شرح کار  (2

تصال و ااجرای فونداسیون و سیم کشی الزم  ،دکل موجود ژو مونتا ژنتادمو  هدف از برگزاری اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پیوستمدارک موجود د براساسکیلوولت  400به خط 

 اسناد مناقصه (3

 ت:  مناقصه شامل اجزای زير اس اين اسناد -1-3

 شرکت در مناقصه نامهدعوت 

 )دستورالعمل شرکت درمناقصه )متن حاضر 

 ش نويس قرارداد پی 

 فرم ضمانت نامه 

 ايمني دستورالعمل 

 

 ند.گر پس از دريافت اسناد بايد از وجود کلیه موارد فوق در بسته دريافتي اطمینان حاصل کمناقصه -2-3

 ،اطالعات الزمکرده و تمام  گر، بايد قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسيمناقصه -3-3

آگاهي  تواند استناد به ناگر پس از تسلیم پیشنهاد نميآورد. مناقصه قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست

کند، گزار ايجاد نميتعهدی برای مناقصه، ارگزاطالعات شفاهي ارايه شده از سوی مناقصه .کند يا اشتباه خود

 .افزوده شود به اسناد مناقصه ایکه طي الحاقیه مگرآن



 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  3صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
ناقصه را به دقت متمام اسناد  گرمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصهشرکت در  -4-3

تواند به دست آورد، به دست گر با تجربه ميمناقصه مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که يک

 .اد مناقصه وجود نداردبه نظر او در اسن آورده است و ابهام يا اشتباهي

تواند به يمسوالي داشته باشد،  رد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه، ابهام ياگران که در مويک از مناقصههر  -5-3

ايد. توضیح کتبي بنم گزار را مطلع ساخته و تقاضای دريافتمناقصه(، يا الكترونیكي)فیزيكي صورت کتبي 

گر قسمتي از مفاد اسناد مناقصه مناقصه شده است. اگر به نظرمناقصه مشخص  اسنادگزار در نشاني مناقصه

 را قبل گر بايد اين اشتباه و اشكالو غیره داشته باشد، مناقصه تاشتباه يا اشكالي از نظر مشخصات و يا محاسبا

و گزار صهمناق از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعكس کند و پیشنهاد اصالحي خود را ارايه نمايد. پاسخ

اند، به نكرده گراني که اسناد مناقصه را دريافت نموده و اعالم انصرافاشكالها، برای تمام مناقصه شرح پرسش يا

واضح بودن اسناد مناقصه از  وبدون اشكال  گر، به منزلۀطور يكسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه

 .نظر وی تلقي خواهد شد

است شده از در پاسخ به توضیحات درخو مناقصه اسنادمان تا تاريخ تعیین شده در تواند در هر زمي گزارمناقصه -6-3

 اسناد مناقصه تجديد هايي درگران يا به هر دلیل ديگر و يا به صالحديد خود، با صدور الحاقیهمناقصه سوی

 .تعويق بیاندازد نظر به عمل آورده و يا موعد تسلیم يا گشايش پیشنهادها را به

ای به بايد مراتب طي الحاقیه يد نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد،تجدهر گاه  -7-3

گران بايد بي و تغییر به ايشان داده شود. مناقصه گران اعالم گردد و فرصت کافي برای اعمال اصالحمناقصه

شده در آن، از سوی آنها مورد کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج  درنگ وصول الحاقیه را اعالم

 .گردندها اجزای جدانشدني اسناد مناقصه محسوب ميالحاقیه . خواهد گرفت توجه قرار

 انگرمناقصهنحوه ارائه پیشنهاد توسط  (4

ضمانت نامه و پیشنهاد گران بايد با توجه به دستورالعملهاى مندرج در اين سند،  نسبت به تهیه مناقصه -1-4

دفتر به  17/10/1399 روز 14ساعت تا حداکثر  پیشنهاد خود رااقدام نموده و به زبان فارسي  مالی و فنی

 نشاني: بهکارفرما 



 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  4صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
جاده اختصاصي گل گهر، شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر، 5جاده شیراز، کیلومتر  50سیرجان، کیلومتر 

قرر، ارائه گردند . به پیشنهاداتى که پس از تاريخ مداده شود ساختمان بهره برداری، تحويل اقای فیروزآبادی

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یه و تكمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در مالي بايد بصورت تايپ شده ته -پیشنهاد فني -2-4

بندى و به همراه ساير اسناد مندرج در دستورالعمل در يک شود، در پاکتهای جداگانه بستهادامه بیان مي

 بندى و به آدرس تعیین شده، تحويل نمايد. پاکت بسته

اکت به يک پ ن مجاز شرکت باشند و درکلیه پاکتهای الف، ب و ج بايد ممهور به مهر و امضاء نمايندگا -3-4

 روى کلیه ير برگر و موضوع مناقصه بايد به شكل زصورت الک و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانى مناقصه

 پاکتها درج گردد:

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط  
  شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ق3621/99شماره مناقصه:   

1399ماه  دی  

 پاکت ....

 نام مناقصه گر:

 نشانی مناقصه گر:

 
 به نکات زير توجه گردد. تکمیل پاکاتخواهشمند است جهت 

 مناقصه در شرکت تضمین پاکت الف: 

نامه میباشد. اين ضمانت ريال( 1.000.000.000)میلیارد  يکمبلغ نامه بانكى شرکت در مناقصه جمعا به ضمانت (1

روز پس از تحويل اسناد  90اعالم شده در اسناد، توسط بانک ايرانى صادر شده و بايد تا مطابق با مشخصات 

 مناقصه اعتبار داشته و برای يک دوره ديگر قابل تمديد باشد.

م به صورت لزو ماند و درنزد کارفرما مى تضامین قراردادینامه شرکت در مناقصه تا امضاى قرارداد و ارائه ضمانت (2

بول در ابل ققگر و يا تأخیر غیر شود. عدم انجام چنین امرى از طرف مناقصهناقصه تمديد مىهزينه برنده م

ى ين حق را برااتضامین قراردادی، )سي روز( پس از اعالم برنده مناقصه و عدم تحويل  30امضاى قرارداد طى 

 .نامه شرکت در مناقصه را ضبط نمايدکند که ضمانتکارفرما ايجاد مى



 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  5صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
د  مستردپاکات بازگشايي نشده عیناًساير انت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود چنانچه ضم (3

 خواهد شد.

 

 پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

  ه گردد.مي بايست در دو نسخه هاردکپي و الكترونیكي ارائ "ب"کلیه اطالعات موجود در پاکت 

  بر تسريع در ارزيابي مدارک حاوی مدارک زير میباشد که جهت «ب»پاکت مشخص شده با حرف ،

ندی تقسیم ب هاگونه تغییرى، در زونكناساس فرمت و ترتیب مندرج در اين دستورالعمل، بدون هیچ

 و ارائه میگردد:

 اطالعات شرکت: بخش اول

 قتصادیکد ا، تصوير اساسنامه، اظهارنامه، آگهي تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمي 

 ان فرماي)رضايت کار های در کارهای مشابه و  تقدير نامه، سوابق کارهاگواهي صالحیت

 قبلي(  و .........  مطابق جداول پیوست يک اين دستورالعمل

 )تكمیل فرم پرسشنامه ارزيابي سازندگان )پیمانكاران 

  اطالعات کارفرمايان قبلي )سه عدد از آخرين کارفرمايان قبلي ( همراه با موضوع کار و

 مبلغ قرارداد .

 

 پیشنهاد فنی: ش دومبخ

هبود )در ببرای  پیشنهاد فني پیمانكار در رابطه با موضوع مناقصه و هر گونه نظر و تغییر پیشنهادی

سناد اصورت وجود( به همراه لیست انحراف پیشنهاد فني پیمانكار از مشخصات فني مندرج در 

 )صورت وجود( 

 پیشنهاد حقوقی بخش سوم:

. هاسناد مناقص بازرگاني، قراردادی و ... شرايطی پیمانكار در مورد هر گونه نظر و تغییر پیشنهاد

...( ، مدت قرارداد، و ..هاقراردادی )نحوه پرداخت، ضمانتنامه شرايطدر مورد  گرمناقصهچنانچه 

ر ر گیرد. دسي قراپیشنهادی دارد بايد نظر خود را در اين بخش اعالم نمايد تا حین ارزيابي مورد برر

 شد.  ه شدن آن شرکت، اسناد قراردادی عینا بر اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهدصورت برند

 

 بخش چهارم:
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ه به مناقص کلیه صفحات اسناد مناقصه بايد توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضای اسناد

مضا گران احتى اگر بخشى از آن توسط مناقصه باشد،منزله پذيرش کلیه محتويات و مندرجات آن مى

 نشده و يا حذف شده باشد.
 

ا گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در اين مناقصه شرکت نمايد، هر يک از اعضتوضیح: در صورتی که مناقصه

 نامه موافقت از های جداگانه مدارك خود را بر اساس اين دستورالعمل، همراه با نسخه ایبايد در زونکن

  يند.نما ارايه اعضا در پاکت )ب( بین مشارکت

 باشد: آنها به محدود نه اما زير، موارد شامل بايد نامه مشارکت، موافقت

 دستگاه در قبال و بوده پیمان اجرای به متعهد مشارکت، اعضای که امر تعهدنامه با قید اين  -  

 .باشندمسئول می اجرايی، منفردا و مشترکا )متضامنا (

 .مشارکت در اعضا از يک هر سهم درصد -

 .اعضا  از يک هر مسئولیتهای و يفوظا حیطه -

 گر و امضای قرارداد صحت و سقمکارفرما اين حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه

 .اطالعات ارائه شده را بررسی نمايد

 

 مالی پیشنهاد پاکت ج:

های پیشنهادی بر اساس فرم پیشنهاد قیمت و ده است مي بايست حاوی قیمتمشخص ش« ج»پاکتي که با حرف 

 باشد.جدول مشخص شده در اين فرم 

 یشنهاد قیمت بايد واضح ، بدون خط خوردگي و با يک خط تكمیل شده باشد.پ (1

 معتبر باشد. روز 30به مدت حداقل پیشنهاد قیمت بايستي تا زمان انعقاد قرار داد و  (2

غ مشخص شده در پیشنهاد بايد بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود  مبل (3

هرگونه تناقض میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادى در 

مالک عمل قرار خواهد  شود و چنانچه تناقضى میان قیمت واحد و قیمت کل باشد قیمت کلنظر گرفته مى

 گرفت.

 قیمت قلمي در هرگاه شود. نوشته آن مقابل در بايد قیمتها، مقادير و فهرست( )يا جدول اقالم از يک هر قیمت (4

 و قیمتها، مقادير جدول اقالم ساير در قلم، آن قیمت که بود خواهد اين بر فرض باشد، نشده نوشته آن مقابل

 .است گرديده منظور
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 های اجرايي، سودجمله هزينه از مشروحه در اسناد، کارهای کامل قیمتهای شامل هاد،پیشن قیمتهای (5

اجتماعي، بیمه تمام  تأمین بیمه قانوني، عوارض ساير گمرکي، باالسری، مالیات، عوارض یهاهزينه گر،مناقصه

لزامات خريدار که در هزينه های بازرسي براساس ا کارکنان، قانوني مزايای های مورد نیاز،خطر و ساير بیمه

 مگر است، کشور( خارج يا داخل به )مربوط مشابه یهاساير هزينه ضمائم فني پیش نويس قرارداد آمده است و

 است ييهاهزينه تمام شامل قیمتها، اين همچنین، شده باشند. مستثني روشني به مناقصه، اسناد در که اين

 و مسوولیتها ها،مخاطره تمام گرفتن نظر در با و شوند ا واقعآنه برای و کارها اجرای جريان در است ممكن که

 مبنای بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضمني، صورت يا به صراحت به مناقصه، اسناد در که است تعهدهايي

  گیرد.مي صورت آنها

از جمله هزينه ها اعالم گردد و فروشنده کلیه هزينهريالی کل مبلغ پیشنهادی فروشنده مي بايست به صورت  (6

های خريد اقالم خارجي )با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزينه های انتقال و ....( و ساير هزينه ها را در آن 

منظور نموده و هیچ نكته و ابهامي باقي نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعايي صورت گیرد. کل 

 پرداخت خواهد شد.فروشنده و تايید خريدار  یصورتحساب از سو ارائهدر ازای  ريالیمبلغ قرارداد نیز بصورت 

( نرخ فروش sanarate.irسامانه نیما )در صورت ارايه پیشنهاد مالي به صورت ارزی مبنای محاسبه،  (7

 حواله خواهد بود.

د، مبالغ پیشنهادی بايستي بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قراردا (8

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

 پرداخت خواهد شد.توسط فروشنده به خريدار 

 است. شده تهیه سرجمع صورت به مناقصه، اسناد در شده درج و قیمتهای مقادير فهرست( )يا جدول (9

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

 .نمايند پیوست

 قلم مبنا آن کل قیمت قلم، آن کل قیمت با قلم هر بهای واحد و مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در(11

پیشنهاد  مبلغ هاد،پیشن مبلغ با اقالم کل قیمتهای جمع حاصل بین تناقض صورت خواهد بود. همچنین در

 بود. خواهد مبنا

 

 ارزيابی پیشنهادها (5

 در ارايه توضیح درخواست انگرمناقصه از خود، تشخیص به است ممكن گزارمناقصه پیشنهادها، ارزيابي هنگام

 نبايد هیچگونه و بوده مكتوب صورت به آن، پاسخ و توضیحات ارايه درخواست بنمايد. پیشنهادهايشان مورد
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 صورت مكتوب، به شده فراهم اطالعات يا توضیحات شود. داده يا و خواسته پیشنهاد، اصل يا قیمت در تغییری

 شود.مي محسوب پیشنهاد جدانشدني جزء

ه ب خريدارنچه چنا گهر سیرجان در رد يا قبول کلیه پیشنهادات مختار مي باشد. شرکت توسعه آهن وفوالد گل

ق ادعای حناقصه با برنده مناقصه منصرف گردد در اينصورت برنده مهر علت از اجرای کار و انعقاد قرارداد 

 جبران خسارت نخواهد داشت. 

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حقي برای شرکت کننده ايجاد نمي کند.

امه نحاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت روز پس از تعیین برنده 10مدت درصورتي که برنده مناقصه در 

 دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.  وی ضبط و نفر شرکت در مناقصه

ات وضوع عملیبا م برنده مناقصه ملزم به رعايت کلیه قوانین و مقررات، آيین نامه ها و بخش نامه های مرتبط

 مورد مناقصه مي باشد.

حت تلفین متخ اند مناقصه باطل خواهد شد وهرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگان تباني کرده

 پیگرد قانوني قرار گرفته و از شرکت در پروژه های بعدی محروم مي شوند.

 

 انگرمناقصهسئواالت  (6

ي نامه ط ود راختوانند سئواالت گران مىدر صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه (1

 .ارسال نمايند ادرس زير هاز طريق ايمیل يا به صورت کتبي برسمي 

اطالع  تبى بهکهرگونه تغییر يا اصالحى که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذيرد، رسمًا بصورت  (2

 گران دعوت شده خواهد رسید. مناقصه

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

 09139457998فیروزآبادی، شماره تماس: ، ساختمان بهره برداری، تحويل آقای فوالد گل گهر

 r.firouzabadi@gisdco.ir      Ro.firoozabadi@gmail.comآدرس ايمیل 

 

 ها و مشخصات فنى نقشه (7

گر بايد هرگونه معیار درستي و صحت انجام پروژه است. مناقصه مالک وهاى منضم به اسناد مناقصه، نقشه (1

مغايرت احتمالي در نقشه ها با مشخصات فني يا برآورد قیمت را قبل از عقد قرارداد اعالم و کسب تكلیف 

mailto:r.firouzabadi@gisdco.ir
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
mailto:Ro.firoozabadi@gmail.com
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ها با قیمتهای کند. بديهي است امضای قرارداد به منزله پذيرفتن انجام کارهای مشخص شده در نقشه

 ها يا مشخصات فني، کار جديد تلقي نخواهد شد.و هیچ يک از کارهای مندرج در نقشهپیشنهادی است 

 ند.کتعیین مى مشخصات فنى، حداقل و حداکثر استاندارد و اطالعات موردنیاز را بنابر مصالح کارفرما، (2

ر گر دصهچنین اطالعاتى به همراه ساير اطالعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناق (3

وضوع کار م گر بايد از تكمیل بودن اسناد براى انجامشود و مناقصهبررسى صحت و درستى اطالعات نمى

 شته باشد.را دا صوص انجام پروژه موضوع قراردادقرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطالعات کافى درخ

 بازرسی تجهیزات (8

ه مدارک مهندسي و پیش از شروع فرآيند ساخت نسبت به تهیدر صورت نیاز موظف است  انكارپیم (1

 اقدام نمايد.  خريداربازرسي و اخذ تايیديه اين مدارک از دستگاه نظارت 

 کلیه هماهنگي های مربوط به بازرسي و هزينه های مترتب به آن به عهده مناقصه گر مي باشد. (2

طابق مست نهايي تمربوط به اين مناقصه اعم از بررسي اولیه پروژه، اجرا، بازرسي و عملیات کلیه انجام  (3

 انجام گردد.فايل های ضمیمه 

ز اقدام اه پیش های خارج از لیست پروژه مي باشد کفروشنده در صورتي مجاز به تامین تجهیزات از وندور (4

 را کتبا اخذ نموده باشد. کارفرماتايیديه 
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 : مدارك ارزيابی فنیالف پیوست

به  کتمشار یضااطالعات اين بخش برای هريک از اع ،گرددصورت مشارکتي ارائه ميه که پیشنهاد ب توضیح: درصورتي

 .ارائه گردد صورت جداگانه تكمیل و

وارد را مايستي بول ذيل انجام مي پذيرد و پیمانكاران جهت ارسال پیشنهاد خود ایاز دهي به پیمانكار طبق جدامت

 مالحظه نمايند.

 

 های ارزيابي توان مديريتي و اجراييشاخص
 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

1 

مدیران، کارشناسان ارشد و  مدارککفایت 

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

ا سقف امتیاز، ت 1.5های مرتبط مساوی است با تیاز هر نفر دکترا در رشتهام

 امتیاز 4.5

یاز، تا امت 1های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر کارشناسي ارشد در رشته

 امتیاز 3سقف 

، تا امتیاز 0.5های مرتبط مساوی است با امتیاز هر نفر کارشناسي در رشته

 امتیاز 2.5سقف 

 زامتیا 10

 
ی مدیران، کارشناسان ارشد و کفایت سابقه

 کارشناسان تخصصي تیم پروژه

جاز مي امتیاز م 1.5امتیاز بر هر شخص حداکثر  0.5به ازای هر سه سال سابقه 

 باشد. 
 امتیاز 10

2 

های اخذشده توسط ها و رضایت نامهنامهگواهي

 شرکت )تعداد(

 )رضایت نامه کارفرمایان در خصوص پروژه های

 (RFPمرتبط با موضوع 

 امتیاز1هر گواهینامه 

 امتیاز 5

3 
المللي کارشناسان تیم پروژه مرتبط با مدارک بین

 )تعداد( RFPموضوع 

 امتیاز 1هر مدرک  حائز 

 
 امتیاز 5

 

 های ارزيابي توان فنيشاخص

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

 30 امتیاز 10ر مورد ه شده  منطبق با موضوع کارهای موفق انجام  1

 20  توان فني و مهندسي و برنامه ریزی 2

3 
در شرکت های صنایع   RFPشده  مرتبط با موضوع کارهای موفق انجام 

 مشابه 

 امتیاز 5هر مورد 
15 

3 

 پیشنهادها و نقطه نظرات اصالحي مهم

 و) این موارد مي بایست در پیشنهاد بصورت واضح تشریح شده باشند 

از تایید تیم ارزیاب شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر امتی در صورت

 مربوطه کسب خواهد شد. (

 امتیاز 1هر پیشنهاد 

5 
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 اطالعات عمومي شرکت (1

 ( اطالعات شرکت 1

  نام شرکت

  تاريخ و محل ثبت

  محل اصلي فعالیت

  شماره ثبت

  نوع شرکت

  مديرعاملنام 

گواهي صالحیت پیمانكاری 

 )رشته و رتبه(

 

  هاینامهساير گواه

  مالكیت

                       شماره اقتصادی

  سرمايه ثبت شده

  آدرس دفتر مرکزی

نام شخص پاسخگو برای 

اين پروژه، تلفن و پست 

 الكترونیكي

 

  سايت اينترنتي

موضوع فعالیت بر اساس 

 اساسنامه

 

 

 

 

 

 حیت پیمانكاری ضمیمه گردد.و گواهي صال کد اقتصادیتصوير اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي، 
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 اطالعات سهامداران و هیئت مديره ( 2

 درصد سهام  سال عضويت سابقه کار مدرک تحصیلي تاريخ تولد نام خانوادگي نام 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

 

 وضعیت مالی پیمانکار در سه سال گذشته( 3

 )ريال( سالیانهمبلغ مالیات  دش مالي )ريال(گر سال رديف

1)  96   

2)  97   

3)  98   

 

 تسهیالت مینهز در اعتباری موسسات و بانكها نزد (وجود صورت در مشارکت اعضای از يک هر يا) پیمانكار تباراع

 .تضمینها و وام از اعم مالي، مختلف

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

 

 

 

 



 

 کیلوولت ورودی به پست برق داخل شرکت  400اتصال خط 

 17از  13صفحه  1399ماه دی  ق1363/99شماره قرارداد:  دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
 ( تجربیات و سوابق کاری پیمانکار 4

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

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 شخص مسئول

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

ا درصد ي

 پیشرفت

1)  

 

 

 

 

      

2)  

 

 

 

 

      

3)  
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5)  

 

 

 

 

      

 

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهای مربوطه( ضمیمه گردد
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 پروژه مهم( 5سوابق کاری عمومي پیمانكار  ) 2-4

 

 شرح کار  موضوع پروژه رديف
مبلغ اولیه قرارداد 

 )ريال(

نام کارفرما و شماره تلفن 

 ولشخص مسئ

مدت 

اجرا 

 )ماه( 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

يا درصد 

 پیشرفت

1. 

 

 

 

 

      

2. 

 

 

 

 

      

3. 

 

 

 

 

      

4. 

 

 

 

 

      

5. 

 

 

 

 

      

 .مستندات )صفحاتي از قراردادهای مربوطه( ضمیمه گردد
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 قبلیيا گواهی حسن انجام کار از کارفرمايان  هاتشويق نامه (5

 .مودی حسن انجام کارها و ... را ضمیمه خواهد نهاو گواهي هاشويق نامهدر اين بخش ت گرمناقصه

 

 و چارت سازمانی نیروی انسانی ،( امکانات6

 تعداد کارکنان ثابت در دفتر مرکزی:

 تعداد کارکنان پاره وقت در دفتر مرکزی:

 :هاتعداد کارکنان در سايت

 

 لیست کارکنان کلیدی( 6-1      

ف
دي

ر
 

 نام و

 وادگینام خان

مدرك و رشته 

 تحصیلی

تاريخ 

اخذ 

 مدرك

 سابقه کار

 )سال(

مدت همکاری 

با پیمانکار 

 )سال(

تخصص و شرح کلی 

مسئولیت در اين 

 پروژه

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

  

 وق را ارائه نمايد.فشده بیمه تامین اجتماعي نامبردگان  گر الزم است لیست تايید* مناقصه

 ائه کند.گر الزم است چارت سازماني سازمان خود و چارت سازماني مدنظر برای اجرای اين پروژه را ار** مناقصه
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 ی شرکت:هاامکانات و توانايی  (6-2

 

 د()ملکی و استیجاری قید گردالف( لیست ماشین االت و تجهیزات پیمانکار 

 

 

 

 

 

 ب( لیست ماشین االت و تجهیزاتی که پیمانکار برای اجرای اين پروژه تخصیص خواهد داد

 

 

 

 

 

 ی ساختهاج( کارگاه

 

 

 

 

 

 د( ساير امکانات
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 شود:و گواهي مي تايیدبدينوسیله 

  نآمیمه ضیاز ن دده است و کلیه مدارک مورشالت و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده سئوابه کلیه 

 ستند.هواقعي  مدارک صحیح و

 اين در اند قانون اساسي محكومیت يافته 49در ارتباط با اصل  ءنحوی از انحاه ي که بصخاشيک از ا هیچ

 .دنشبانمي رشرکت سهامدا

 

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

 شرکت در نامهضمانتزار مبنی بر ضبط گنوع اعتراضی به تصمیم مناقصه چدارك و اطالعات غیرواقعی، هیم

 واهم داشت.خهرنوع ارجاع کار ن زا رومیتحممناقصه يا 

 

 تاريخ :  /   /     :شرکتنام 

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

 



 

 کیلوولت ورودی به پست برق 400اتصال خط 

 1از  1صفحه  1399 ماه ید ق1363/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 
 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

نماید،  شرکت گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل مناقصه **** است نشانی: .......... مایل این که  *   به به نظر

 اطالع ** این به * ** چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  *** برای مقابل در از * این**

 ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضای از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده شرکت که پیشنهاد دهد

 به ، نماید مطالبه *** که را مبلغی هر ریال میزان ........... است، تا نموده استنکاف پیمان انجام تعهدات نامه

 دلیل قامها یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض

 *** کرد والهح یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاری از اقدامی یا نامه اظهار صدور یا و

 . بپردازد

 درخواست نابهب مدت این باشد می معتبر ... روز اداری ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 ضما این باراعت مدت نخواهد یا نتواند**  صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر برای *** کتبی

 است متعهد **  ننماید تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت

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

 . کند پرداخت

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 کارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان موضوع مناقصه

 

 


