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 باسمه تعالي 

 

تأمین مواد اولیه و پخت سه وعده غذا شامل: نسبت به  در نظر دارد  ) مناقصه گزار (  هرمزگانشرکت سیمان  

پرس صبحانه،   65700پرس شام در هر روز و مجموعاً    290پرس ناهار و    550پرس صبحانه،    180حدود  

واقع در در محل کارخانه    خودپرس شام برای مدت یکسال جهت کارکنان    105850پرس ناهار و    200750

از   و همچنین مهمانسرای کارخانه و کمپ کارگری کارخانهجاده بندرلنگه  4یلومتر ک –شهرستان بندرخمیر 

 .اقدام نمایدپیمانکار ذیصالح  طریق

که متقاضي شرکت در این مناقصه مي باشند تقاضا مي شود فرم  ) مناقصه گران (    لذا از پیمانکاران محترم

ایي و مشخصات دقیق کارکنان کلیدی شرکت  های پیوست را با دقت تکمیل نموده و مستندات و سوابق اجر

ارا   شده  به  تائید  اسناد  و  رزومه  و  نضمام  نموده  پیوست  را  شده  درخواست  مدارک  سایر  مقرر و  تاریخ  در 

 دریافت نمایند .  رسیدو تحویل 

 هرمزگانواحد بازرگانی شرکت سیمان 
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 کیفی مناقصه گرانمدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده ارزيابی 
 

 آگهي تغييرات شركت آخرينتصوير اساسنامه، آگهي تاسيس و  .1
تصوير مدارك تحصيلي و كارت و    شركتهيئت مديره  تصوير مدارك تحصيلي و كارت ملي مديرعامل و ساير اعضاء   .2

 ص حقيقي ااشخ ملي
 سال گذشته 5در مفاصا حساب  و قراردادهای منعقده تصوير .3
 نامه، تشويقي، تقديرنامه از كارهای انجام شده در صورت وجودتصوير رضايت  .4
و در صورت استيجاری بوودن ماشوين آالت خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي    تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور .5

 تصوير قرارداد اجاره آنها 
 در صورت وجود پرسنل شركتتوسط مرتبط تصوير مدارك دوره های سپری شده  .6
 در صورت وجود  اهي نامه صالحيت پيمانكاری و رتبه بندیتصوير گو .7
 دستورالعمل قيد گرديده است.   ذيل فرمهایمدارك صالحه مورد نياز جهت ارزيابي و امتياز دهي كه در  كليه .8

 

 توجه:
 به مدارك ناقص، مبهم، ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود. .1
در صورتيكه كه احراز گردد مدارك تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است، عالوه بر عدم ارزيوابي پيمانكوار  .2

 تضمين ارائه شده مسترد نخواهد شد .
 از پيمانكاران محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و صداقت كامل تهيه و تكميل نمايند. .3
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 مشخصــات پيمانكـــار
 

 نام شركت:

 نام مديرعامل:

 كد ملي مديرعامل:

 رتبه:

 تماس:مستقيم تلفن 

 تلفن همراه مديرعامل:

 :فاكس شماره 

 

 

 

 

 مهر و امضاء پيمانكار )اشخاص مجاز مطابق اساسنامه(: 

 مهر شركت: 
 
 
 

 امضاء: 

 

 توضيحات:
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 گران  ارزيابي كيفي مناقصه شرايط

، مناقصه گر باید دارای صالحیت ها و شررای  شاخصهای ارزیابي توانمندی نظر از امتیاز کسب شده بر اساس   صرف

مشروحه ذیل باشد. عدم حصول شرای  و الزامات ذیل منجر به رد شدن صرالحیت مناقصره گرر جهرت شررکت در 

 مناقصه مي گردد.

مراجع قانوني ذیرب  و آگاهي از قوانین و مقررات مربوط به کار از جمله : بیمره هرای داشتن مجوزهای الزم از   .1

 تامین اجتماعي، مالیاتها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات

در صورتي که برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شده توس  مناقصه گر خالف واقع مي باشد این امر  .2

 ر مي گردد.منجر به رد صالحیت مناقصه گ

 مي باشد.امتیاز  100از امتیاز  65مناقصه، حداقل امتیاز قابل قبول برای شرکت در  .3

 و ثبت شرکت ها در ارائه اسناد الزامي است.تجارت  قانون، رعایت کلیه مواد مندرج دراساسنامه شرکت  .4

را بررسري و نسربت بره   کیفريدستورالعمل ، فرمها و شرای  مندرج در اسناد ارزیابي  طبق این  مناقصه گر باید   .5

 تکمیل و ارائه کلیه اطالعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

مناقصه گر باید در صورت نیاز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد ارزیابي بصورت کتبي و در زمان مقرر با مناقصه  .6

 تبه نمایند.مکا ذیلگزار به نشاني 

 . 37دفتر مرکزی : تهران ، میرداماد ، خیابان شهید سنجابي)خیابان بهروز( ، شماره 

 بندر خمیر   ، بندرعباس استان هرمزگان ، کارخانه :  

 .مرتبطبا موضوع مناقصه را ارائه نماید  مناقصه گر باید گواهینامه صالحیت کار،در صورت مطالبه مناقصه گزار .7

مناقصه گزار به هر درخواستي برای رفع ابهام اسناد بصورت کتبي پاسخ خواهرد داد مشرروط برر اینکره  نرین  .8

 قبل از آخرین مهلت تحویل اسناد تسلیم شده باشد. پنج روزدرخواستي حداکثر 

  مناقصه گر، با صردور الحاقیره، اسرناد ارزیرابي را مناقصه گزار مي تواند پیش از آخرین مهلت ارائه اسناد توس  .9

 اصالح نماید.

بره   شررکتسرایت ایرن  طریق    که ازهر الحاقیه ای که صادر شود بخشي از اسناد ارزیابي تلقي خواهد شد   .10

عالوه بر آن در صورت تماس تلفني مناقصه گران با مناقصه گرزار   خواهد شد صورت ضمیمه اسناد مناقصه اعالم

 .نیز اطالع رساني مي شود

       مناقصه گزار مي تواند به صالحدید خود، آخرین مهلرت ارسرال اسرناد مناقصره گرران را تمدیرد نمایرد ترا  .11

                   الحاقیه داشته باشند.                                                                                                          مناقصه گران به هنگام آماده نمودن پیشنهادهای خود، زمان کافي برای در نظر گرفتن

بره همرراه   ب ،تکمیل و در داخرل پاکرت    با مهر و امضا تعهد آور شرکتاسناد ارزیابي کیفي    کلیه اوراق و .12

 .ه گزار گردد تحویل مناقصالک و مهر شده یاز در اسناد مناقصه دیگر مدارک مورد ن

 شرکت نمي تواند در یک مناقصه عضو بیش از یک مشارکت باشد .  هر شخص یا .13

دستگاه مناقصه گزار مي تواند به صالحدید خود برای ارزشیابي دقیق تر اسناد از هر یک از مناقصره گرران  .14

 نوع درخواستي برای رفع و موارد ابهام باید بصورت کتبي باشد.درخواست رفع ابهام را بنماید. هر 

اگر مناقصه گر، اطالعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده ارائه ننماید، اسناد  .15

 ارسالي وی مردود خواهد شد.
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ي پاسخ قابرل قبرول نرداده دستگاه مناقصه گزار مي تواند هر سندی را که به الزامات مندرج در اسناد ارزیاب .16

 باشد، مردود اعالم نماید.

کلیه برگه های این دستورالعمل و اسناد پیوست مي بایست ممهور به مهر و امضاء شخص یا اشخاص مجاز    .17

 وفق اساسنامه و یا آگهي آخرین تغییرات شرکت باشد.



   مناقصه گران                                                                                                                   کیفی دستورالعمل ارزیابی

6 

 

 عنوان شاخص ارزيابي  رديف 
 وزن شاخص 

 

 امتیاز

 کسب شده 
 توضیحات 

 3مطابق با فرم شماره   %20 تجربه و سوابق اجرائي مرتب  و مشابه با موضوع مناقصه 1

 6و   5و   4مطابق با فرم های شماره   %20 سابقه در کارهای قبليحسن  2

 7مطابق با فرم شماره   %25 توان مالي )قدرت مالي و پشتیباني( 3

 8مطابق با فرم شماره   HSE  10%ارزیابي   4

 9مطابق با فرم شماره   %25  فني، مدیریتي و پرسنليتوان  5

   %100 جمع  
 

 امتياز مي باشد. 65حداقل امتياز قابل قبول براي شركت در مناقصه ، كسب حداقل  •

 مناقصه گر اعالم مي نماید که اظهارات و اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران از هر لحاظ صحیح مي باشد. .1

ایجاد نخواهدکرد واین شرکت  رها و مدارک مربوطه هیچگونه حق یا تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای مناقصه گمناقصه گر اعالم مي دارد که تکمیل و ارائه این فرم   .2

 در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.(هرمزگان )شرکت سیمان 

 د.مناقصه گر تحت هیچ شرایطي درخواست استرداد مدارک ارسالي را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آور .3

 

 نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مناقصه گر :                                                 
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 مشخصات شركت

 نام ونشاني پيمانكار :                           كد پستي:    

 تلفن تماس :                       دورنگار:  

 شناسه ملي شركت  شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شركت  

 بموجب آخرين تغييرات 

 كد ملي  نام خانوادگي و نام 

  

مدير عامل شركت بموجب  

 آخرين تغييرات 

 كد ملي  نام خانوادگي  و نام

  

دارندگان حق امضاء بموجب  

 آخرين تغييرات

 سمت در شركت  كد ملي  نام خانوادگي و نام 

   

   

 

در کادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرين تغییرات و مهر شرکت را درج  •

 نمائید. 

 مهر شركت     نام و نام خانوادگي 

    سمت در شركت 

 
    نمونه امضاء 
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 سوابق مدير عامل شرکت

 سابقه كار:        )سال(نام و نام خانوادگي:                  پايه و رشته تحصيالت:                   سال اخذ مدرك:                   

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  سمت  آدرس  نام موسسه يا سازمان  رديف

 

 

 

 

     

 

 

 

 سوابق رئیس هیئت مديره شرکت

 )سال(                نام و نام خانوادگي:                       پايه و رشته تحصيالت:                   سال اخذ مدرك:                   سابقه كار:  

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  سمت  آدرس  نام موسسه يا سازمان  رديف

 

 

 

 

     

 

 

 

 سوابق يكي از اعضاي هیئت مديره

 )سال(               نام و نام خانوادگي:                       پايه و رشته تحصيالت:                   سال اخذ مدرك:                   سابقه كار:  

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  سمت  آدرس  نام موسسه يا سازمان  رديف
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 کارفرما  محل اجرا  مبلغ قرارداد   موضوع قرارداد رديف 

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع 

 ماهیت کار

نام، نشاني،  

شماره تلفن و  

مقام مطلع  

 کارفرما 

 امتیاز کار 

 جمع امتیازات 

 

 توجه :

 تعلق مي گیرد.    آن قراردادبا    4/0و در صورتیكه غیر مشابه باشد ضريب  7/0، در صورتیكه تقريبا مشابه باشد ضريب   1کامال مشابه باشد ضريب  قرارداد هاي قبلي  تیكه ماهیت  . در صور1  

 خواهد شد .   100مي باشد که مجموع امتیازات    25بسته به ماهیت آن  حداکثر امتیازي که به هر قرارداد تعلق مي گیرد.  2

در پنج سال گذشته تعیین مي شود. بههه منرههور ارائههه اطالعههات  موضوع مناقصه  انجام شده در رشته و زمینه   قرارداد 4( پیمانكار بر اساس اطالعات مربوط به تعداد مرتبط و مشابه جربه )ت •

 سال گذشته را در اين فرم  ارائه نمايند.   پنجمورد نیاز الزم است مناقصه گران لیست سوابق کاري خود در  

بدون ارسال مستندات امتیازي به مناقصههه  در غیر اينصورت    ؛  باشد  راي ارزيابي ضروري ميبآن نهائي کار و تسويه حساب منعقده به انضمام صورت جلسات تحويل  هايدقرارداارائه تصوير  •

 . گر تعلق نخواهد گرفت
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 کارفرما  محل اجرا  قراردادمبلغ   قراردادموضوع   رديف 
 مسئول نرارتنام 

 بر قرارداد

مسئول تلفن 

 نرارت 

نوع تائیديه 

 صادر شده
 آدرس قراردادمدت  

 

 ارزيابيشاخص هاي  رديف 

 
 امتیاز  حداکثر امتیاز

 30 قرارداد 4تا  حداقل  -تشویق نامه هاي كارفرمایان قبلیحسن رضایت در كارهاي قبلی و ارائه تائیدیه  1

 30 كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد (   6) طبق فرم شماره  قرارداد 4تا حداقل -كیفیت فنی كارهاي انجام یافته و رعایت استانداردها 2

 20 كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد ( 6) طبق فرم شماره  قرارداد  4تا  حداقل  -رعایت زمانبندي و اتمام طبق برنامه زمانبندي  3

 20 كه توسط نظارت بررسی و تکمیل میگردد(    6)طبق فرم شماره قرارداد 4تا حداقل  -كفایت كادر فنی توسط ادارات و یا سازمان هاي طرف قرارداد از حسن رضایت  4

 امتیازات جمع  
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 فرم اخذ تائيديه حسن انجام كار   6فرم 

 اعضاء محترم كميسيون معامالت  

 باسالم 

احتراماً عطف به اطالعات ارائه شده توسط مناقصه گر، شههرکت /آقاي...........................................................جهههت          

شههرکت..................................... آقههاي    بهها  ...........، طههي تمههاسشههرکت در مناقصههه............................................

................درتههاريخ  ............................... مدير/رئیس بخهه. .......................................... بههه شههماره تلفههن ......................

 ..، اطالعات ذيل مورد بررسي قرار گرفته و نتیجه بدين شرح تائید مي گردد.....................................

 ............................ * موضوع قرارداد .....................................مبلغ قرارداد )به عدد( ................................ )به حروف(........

تسويه حساب   * مدت قرارداد.............ماه/سال ، تاريخ شروع..................................تاريخ پايان قرارداد و

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

 ارزيابي گرديده است.  عالي   خوب   متوسط    . شرکت فوق/نامبرده از نرر کیفیت کار انجام يافته در حد  ضعیف1

 ارزيابي گرديده است.  عالي   خوب   متوسط    . شرکت فوق/نامبرده از نرر کفايت کادر فني در در حد  ضعیف2

ارزيابي گرديده    عالي   خوب   متوسط  . شرکت فوق/نامبرده در زمانبندي انجام موضوع مناقصه در حد  ضعیف3

 است.

....................................................... ......توضیحات:.....................................................................................................................

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

..... ...... 

 نام و نام خانوادگی 

 مدير/رئیس واحد نظارت                                                                                                          

 

امتیاز حسن سابقه در کارهاي قبلي بر مبنهاي نتهايج اسهتعالم از کارفرمايهان قبلهي در پهنج سهال گذشهته  •

 مشخص خواهد شد. 6و    5و4بر اساس فرم شماره 

فتوکپي قهرارداد ههاي منعقهده بهه انضهمام تائیديهه ههاي صهادره اعهر از تقديرنامهه، رضهايت نامهه  و ...  •

؛ در غیهر اينصهورت ارائهه گهرددمهي بايسهت    5مربوطه به هريک از شاخص ههاي منهدرج در فهرم شهماره  

 بدون ارسال مستندات امتیازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
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ف 
دي

ر
 

 سنوات 
پنجاه برابر مالیات متوسط  (1)

 ساالنه )ريال( 

(هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعي قطعي يا  2)

 علي الحساب پرداخت شده)ريال(

(سه برابر درآمد  3)

 ناخالص سالیانه )ريال( 
پنج برابر مبلغ دارايیهاي (4)

 ثابت)ريال(

     سال قبل  1

     سال قبل  2 2

     سال قبل 3 3

     سال قبل  4 4

     سال قبل  5 5

 ستونهاي   میانگین مبلغ  

(1( ، )2 ( ، )3( ، )4 ) 

    

 ريال                                     :   (4( ، )3( ، )2( ، )1ستونهاي)حاصل از  میانگینباالترين مبلغ   •

امتیاز ( را اخذ مي  100و حداکثر امتیاز )    تائیديه اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تائید مي باشد   •

 ) با ارائه مستندات بانكي تائید شده ( نمايد .  

باشههد .    4سههتون  يهها    3سههتون  يهها    2سههتون  يهها    1سههتون    میههانگین مبههالغدر صورتي احراز مي شود که مبلغ بههرآوردي مناقصههه معههادل يهها کمتههر از  (     100)امتیاز حداکثر امتیاز  .1

 ، کاه. مي يابد .  {  مبلغ محاسبه شده (حداکثر  ) مبلغ برآوردي / *100 = امتیاز}   مولردر غیر اين صورت امتیاز طبق ف

 مناقصه گر مختار است کل ستونها و يا هرکدام از آنها را جهت ارزيابي و امتیاز دهي تكمیل نمايد .   .2

 ود.نخواهد ب دهيسالهاي قبل از آن مالك امتیازقرارداد هاي مربوط به  سال گذشته باشد و    5قراردادهاي انجام شده در    مي بايست مربوط به مورد نیاز صرفا  اطالعات   .3

 و بدون ارسال مستندات امتیازي به مناقصه گرتعلق نخواهد گرفت. بوده    مرتبط ضروري    مدارك و اسنادارائه    و ديگر ستونهاي جدول فوق  (1در خصوص ستون ) .4

 ارائه شود . سال گذشته   5تامین اجتماعي در  اخذ شده از سازمان  مفاصا حساب مي بايست  (  2در خصوص ستون ) .5

 سال گذشته ارائه شود .   5ده در  قمي بايست صورت وضعیت هاي قطعي و يا موقت قرارداد هاي منع(  3در خصوص ستون ) .6

 الزامي است.سال گذشته    5( ارائه صورت اظهارنامه مالیاتي يا گواهي بیمه دارايي ها يا کپي دفاتر قانوني در    4در خصوص ستون ) .7

 ................. : شركت ................ ، مهر و امضاء  نام مناقصه گر
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  HSEارزيابي امتيازدهي به  -8فرم شماره
 مطابق جدول زیر تکمیل گردد:    HSE ارت سازماني و نیروی انساني شاغل در بخش  جدول      -الف  

 مدرک و رشته تحصیلي  نام و نام خانوادگي سمت  ردیف
تاریخ اخذ آخرین مدرک  

 تحصیلي 

سوابق کاری  

 مرتب )ماه( 
 گذرانده شده   HSEدوره های آموزشي  

1       

2       

3       

4       

 تذکر:

 ارائه گردد.    HSEمستندات مربوط به مدارک تحصیلي و گواهي های شرکت در دوره های آموزشي   -1

 ارائه گردد.    HSEو تقدیرنامه های مرتب  با رعایت الزامات    HSEرضایت نامه های کارفرمایان قبلي در زمینه   -2

 ارائه گردد.    HSEدستورالعمل ها و روش های اجرائي   -3

 . (  جدول گواهینامه صالحیت مرتب  با موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اداره کار و  .. -ب  

 توضیحات تاریخ اعتبار تاریخ صدور مرجع صدور  پایه  عنوان رشته  ردیف  

1      
تصویر گواهینامه صالحیت و  

اظهار نامه ظرفیت آماده به  

 کار ارائه گردد.  

2      

3      

4      

   HSEجدول گواهینامه های سیستم های مدیریتي و    -ج

 توضیحات تاریخ اعتبار مرجع صدور  شرح  ردیف

تصویر گواهي نامه های مرتب  مانند گواهي نامه های مدیریت      1

( و    ISO/HSE/OHSAS/HACCP/INS)   HSEکیفیت و 

  EFQMمستندات مربوط به استفاده از مدل های مدیریتي مانند 

، استقرار سیستم های جامع انفورماتیک در مورد مدیریت یکپار ه  

 سازمان و ... ارائه گردد. 

HACCP مناقصه غذا  : فق  در خصوص 

2    

3    

4    
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 مديريتي و پرسنلي امتیاز دهي توان فني و   9فرم شماره  

 الف( کفايت کادر فنی و کلیدي

 سابقه کار  جايگاه سازماني  مدرك تحصیلي  نام و نام خانوادگي  رديف 
سابقه کار مرتبط  

 با موضوع مناقصه 

 مناسب براي کار مورد نرر 
 امتیاز 

 خیر  بله 

1         

2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

  میانگین امتیازات 

ورد نرههر معرفههي  حداقل تعداد ، تخصص و ساير مشخصات کارکنان کلیدي توسههط مناقصههه گههذار تعیههین مههي گههردد . لههذا در صههورتیكه کارکنههان کلیههدي مناسههب بههراي کههار مهه  •

امتیههازات بههه عنههوان امتیههاز نهههائي کههادر  شوند حداکثر امتیاز به هريک از آنها تعلق مي گیرد و در غیر اينصورت امتیاز متناسههب بهها هريههک کههاه. مههي بايههد و نهايتهها میههانگین 

 .امتیازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت ،  بدون ارسال مستنداتفني و کلیدي  مناقصه گر منرور مي گردد . الزم به ذکر است  


