
 

 

 

 

 

 

 

 گهر گل منطقه مدیریت و عمران ،توسعه شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فراخوان  اسناد

 56 خرید نردبان هیدرولیکی آتش نشانی

 متری نصب شده برروی شاسی سه محور                              
 



 )شرح فراخوان(

نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطالعاتی خود نسبت به شناسایی  شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در

 قابل متری 56نردبان هیدورلیکی  امینتنمایندگی رسمی داخل کشور جهت  دارایهای شرکتو ارزیابی کیفی کلیه 

 با مشخصات فنی مورد تایید (به باال 2019سال ساخت و  480یا  460 ولوو ) نصب بر روی شاسی سه محور کامیون

  و طبق الزامات ذیل اقدام نماید.

 

 الزامات 
 

نمایندگی رسمی و انحصاری برند پیشنهادی در ایران که مورد تایید سفارت ایران در کشور سازنده و وجود   .1

 باشد.همچنین اتاق بازرگانی آن کشور 

 باشد. فروش در ایران و همچنین انبار قطعات یدکی مرتبط در کشورمرکز خدمات پس از دارای  .2

 سال گارانتی باشد. 2برند پیشنهادی دارای  .3

ارا دستگاه نردبان هیدرولیکی مشابه در کشور را د 2سال گذشته سابقه فروش حداقل  5در  پیشنهادیبرند  .4

 اشد.ب

 موجود باشد.گذاری خودروهای مشابه مستندات مربوط به شماره  .5

 
در متن اسناد ذکر الزم که مستندات کلیه لذا الزم است کلیه متقاضیان نسبت به تکمیل دقیق اسناد فراخوان اقدام و 

            شده است را به صورت برابر با اصل )دفتر اسناد رسمی(  در پاکت ارزیابی مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ    

 به دبیر خانه شرکت تحویل نمایند. 

 

شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر -جاده محور سیرجان  50کیلومتر -سیرجان محل تحویل اسناد پیشنهادات: 

 .عمران و مدیریت منطقه گل گهر( ،)شرکت توسعه 5ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه ، بلوک 

 قلندری مهندس آقای 09120456684جهت سواالت فنی و اسناد:  شماره تماس

 ل()به غیر از ایام تعطی آقای بلوردی 09131420642 :جهت هرگونه هماهنگیشماره تماس 

 

 ، پیشنهادات مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.فوق مربوط به الزاماتمستندات  در صورت عدم ارائه :1تذکر 

ارائه شده دارای ترتیب و راهنما که اسناد و مدارک نظم و ترتیب در ارائه اسناد حائز اهمیت بوده و در صورتی :2 تذکر

  باشند

 

ارسال کالسه  و خوانا و دقیق بصورت گرانمناقصه ارزیابی هایفرم در شده خواسته اطالعات کلیه تکمیلتوجه: 

 مهر و نسخه اسکن به ممهور و مجاز امضاء صاحباناصل  امضاء با اصلمربوطه برابر با  مستندات و مدارك بندی

 .باشدمی لوح فشرده الزامی بر روی یک عدد  PDFشده کلیه مدارك بصورت فایل الکترونیکی با فرمت 
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 تامین کنندهمشخصــات  

 

 نام شرکت:

 نام مدیرعامل:

 کد ملی مدیرعامل:

 رتبه:

 تلفن مستقیم تماس:

 مدیرعامل:تلفن همراه 

 شماره دورنویس:

 نام و شعبه بانك تهیه ضمانتنامه:

 آدرس:

 مهر و امضاء اشخاص مجاز مطابق اساسنامه:

 مهر شرکت:

 

 

 

 امضاء:

 



 گرانمناقصه کیفی ارزیابی اسناد فراخوان 
 متری 56رولیکی آتش نشانی نردبان هید

 توسعه شرکت 

 مدیریت و عمران

 گهر گل منطقه

 

 متقاضی فراخوان مهر و امضای 

                3 

 

 کننده در فراخواناطالعات و مشخصات شرکت 

 مشخصات حقوقی شرکت

 :                                                                         کد پستی:     شرکتنام ونشانی 

 .........................................................................دورنگار: ...................................................................................                       تلفن تماس : 

 ...................................................(web-site.سایت الکترونیك)......................................................(e-mailپست الکترونیك: )

 سرمایه پرداخت شده رمایه ثبت شدهس تاریخ ثبت شماره ثبت شرکت

رئیس هیئت مدیره شرکت 

 بموجب آخرین تغییرات

 تجربیات وسابقه کاری نام خانوادگی نام

   

مدیر عامل شرکت بموجب 

 آخرین تغییرات

 تجربیات و سابقه کاری نام خانوادگی نام

   

دارندگان حق امضاء بموجب 

 آخرین تغییرات

 سمت در شرکت نام خانوادگی نام ردیف

1    

2    

رشته و رتبه تعیین صالحیت شده در سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی کشور

 رشته               رتبه -1

 رشته               رتبه -2

 نوع شرکت :

 سهامی عام                      سهامی خاص  

 نوع مالکیت :

 دولتی                              خصوصی  

 همکاری با شرکتهای پیمانکاری دیگر 

 سهامداران اصلی و درصد سهام آنها

 درصد سهام نام ردیف

   

   

 آخرین تغییرات و مهر شرکت را درج نمائید.در کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب 

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگی

     سمت در شرکت
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 .نمایند بندی کالسه صفحه شماره درج با و ذیل ترتیب به را خود مدارک باید گرانمناقصه

، اقتصادی کد ،ملی شناسه ،رسمی روزنامه در تغییرات آخرین آگهی ،تأسیس آگهی ،رسمی روزنامه ،اظهارنامه ،اساسنامه ❖

 گواهینامه صالحیت ایمنی

 گر، در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمیگواهی امضای صاحبان امضای مجاز مناقصه ❖

 رسانی مناقصاتکدثبت نام در پایگاه اطالع ❖

 ریزی کشور ذیصالح مانند سازمان مدیریت و برنامه مراجع از هاگواهینامه ❖

 آزاد کاریفرم خود اظهاری ظرفیت  ❖

 شده قبلی اجراء قراردادهای سوابق به مربوط مستندات ❖

 صدور گواهی و  باشدمورد نیاز می 2حداقل به تعداد  قبلی کارفرمایان نامه رضایت و سوابق حسن به مربوط مستندات ❖

 به سوابق مربوط کار انجام حسن

 مستندات مربوط به توان مالی ❖

شرکت )ارائهیمستتتندات مربوط به توان تجهیزات ❖ شین آالت به نام  سند کلیه ما صل  ست  ،کپی برابر با ا به پیو

 اسناد الزامی می باشد(

 سال اخیر که فقط آخرین آن باید به صورت کاغذی ارائه گردد.  5شده مربوط به  حسابرسی مالی هایصورت ❖

 درخواست گردد. یکه بصورت مورد یارهامع یگرمدارک مربوطه به د ❖

شده، در زمان ارزیابی باید  ❖ صل معتبر کلیه مدارک و مستندات ارائه  صل و برابر ا ست مدارکی که برابر ا شند بدیهی ا با

 نشده اند فاقد اعتبار می باشند. 

ستند و نظر مورد مدارک ارائه با تنها ارزیابی هایفرم در شده ارائه اظهارات  ❖  اعتبار دارای و قبول قابل آنها با مرتبط م

 .بود خواهد اعتبار فاقد این صورت غیر در و باشدمی

 ارسالی مدارک بررسی عدم مسئولیت این صورت غیر در بوده مثبته اسناد به باید متکی رزومه و اسناد و مدارک ارسال ❖

  .باشدمی متقاضی فراخوان برعهده انتشار دهنده فراخوانتوسط 

 ، انتشتتار دهنده فراخوانبه  مقرر تاریخ از بعد تکمیلی،که مدارک یا رزومه عنوان تحت ستتندی و مدرک نوع هر به ❖

 بود.  نخواهد پذیرش مربوطه قابل اعتراضات و شد نخواهد داده اثری ترتیب گردند تحویل

ضی فراخوان ❖ سناد در ابهام هرگونه رفع جهت نیاز صورت در متقا  تحویل مهلت اتمام از قبل تا باید آنها، تکمیل یا ا

 .نمایند ارائه را تکمیلی مدارک و مکاتبه انتشار دهنده فراخوان با کتبی بصورت اسناد،

سال اهمیت به توجه با ❖ سناد ار سال از ارزیابی هایمفر با مرتبط ا سناد گونه هر ار  هایفرم با مرتبط غیر مدارک و ا

  نمایید. خودداری جداً ناخوانا و ناقص ،معتبر غیر ارزیابی،

 در باشد،می ممنوع هاشرکت سایر اسناد از استفاده و بوده متقاضی فراخوان  شرکت نام به باید مدارک و اسناد تمامی ❖

 باشد.می اعتبار فاقد مدارک و اسناد اینصورت غیر

 گردد.اصل  امضاء و مهر مجاز امضاء انبصاح توسط باید اسناد تحویلی صفحات تمام ❖

انتشار  دستگاه برای فراخوان  در شرکت خصوص در تعهدی گونههیچ مربوطه مدارک و ارزیابی هایفرم ارائه و تکمیل  ❖

  .کرد نخواهد ایجاد دهنده فراخوان

 ارسالی مدارک و اسناد کلیه وضعیت باید متقاضی  متقاضی فراخوان توسط اسناد ارسال از اطمینان حصول منظور به ❖

 نماید. مشخص ارائه شده در اسناد استعالم لیست چک در خود را
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صورتی ❖ ستی به  فراخوانکه در هر مرحله از در  شود که اطالعات غیر واقع، غیر موثق  و یا ادعای نادر شخص  شار م انت

بوده و طبق مقررات برخورد  متقاضتتی فراخوانهای ناشتتی از عواقب آن به عهده ارائه شتتده مستتئولیت دهنده فراخوان

 خواهد شد.
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 قبلی()سوابقتجربهارزیابی :1شماره فرم

 :مهم تذکراتوتوضیحات

 ه پیش از بازه زمانی یاد شده به هیچهای انجام شدمورد نظر باشد و پیمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5گردد باید صرفاً در خصوص هایی که در جداول ذیل منعکس میاطالعات پیمان (1

 خودداری گردد. اکیداًعنوان مالک امتیاز دهی نخواهند بود و تأثیری در ارزیابی نخواهند داشت. بنابراین از ارسال قراردادهای غیر معتبر و خارج از این مدت 

 صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازی داده نخواهد شد.ها باید ضمیمه فرم گردند در غیر این صورت مدارک و مستندات مثبته و مرتبط با پیمان (2

 منحصراً قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره شده ارسال و پیوست گردد. (3

 به وضوح در پیمان مشخص باشد. موضوع پیمان، شماره پیمان، مشخصات طرفین، مدت، مبلغ پیمانهای ارسالی باید بصورت خوانا و دارای مهر و امضاء طرفین باشند بطوریکه کلیه پیمان (4

 طابقت داشته باشد و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد.تمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه باید با اطالعات مندرج در قراردادهای ارسالی یا مفاصا حساب آنها م (5

 )شرکتهای متقاضی( باید تمام ردیفهای فرم ارزیابی تجربه ودانش )سوابق اجرائی( را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایند.  (6
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 (1 ن شماره)سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزیابی :1 شماره فرم

  اولپیمان  موضوع  -1

  نپیما شماره -2

  پیمان انعقاد تاریخ -3

  کارفرما نام  -4

 .........................تلفن:................................                                                فاکس:...................................  کارفرما فاکس/ تلفن -5

  آدرس کارفرما -6

  محل اجرای پیمان -7

 از تاریخ................................  لغایت .....................................            ..................... سال                           مدت پیمان  -8

 ................................................................ ریال...........به عدد................................................. ریال                    به حروف:..................................... مبلغ پیمان )ریال( -9

 □جاری                                                                               □اتمام یافته    وضعیت پیمان -10

 گردد.تکمیل می مناقصه گزاراین قسمت توسط  گزارامتیاز محاسبه شده مناقصه

 (2ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزیابی :1 شماره فرم
  دوم پیمان موضوع  -1

  نپیما شماره -2

  پیمان انعقاد تاریخ -3

  کارفرما نام  -4

 .........................تلفن:................................                                                فاکس:...................................  کارفرما فاکس/ تلفن -5

  آدرس کارفرما -6

  محل اجرای پیمان -7

 از تاریخ................................  لغایت .....................................                                ..................... سال       مدت پیمان  -8

 .................................................................................... ریالبه عدد................................................. ریال                    به حروف:............................ مبلغ پیمان )ریال( -9

 □جاری                                                                               □اتمام یافته    وضعیت پیمان -10
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 گردد.تکمیل می مناقصه گزاراین قسمت توسط  گزارامتیاز محاسبه شده مناقصه

 (3ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزیابی :1 شماره فرم

  پیمان سوم موضوع  -1

  نپیما شماره -2

  پیمان انعقاد تاریخ -3

  کارفرما نام  -4

 .........................تلفن:................................                                                فاکس:...................................  کارفرما فاکس/ تلفن -5

  آدرس کارفرما -6

  محل اجرای پیمان -7

 ............................................ سال                                      از تاریخ................................  لغایت .............. مدت پیمان  -8

 وف:................................................................................................................ ریالبه عدد................................................. ریال                    به حر مبلغ پیمان )ریال( -9

 □جاری                                                                               □اتمام یافته    وضعیت پیمان -10

 گردد.تکمیل می مناقصه گزاراین قسمت توسط  گزارمناقصه امتیاز محاسبه شده

 (4ن شماره )سوابق قبلی(                                                                                                            )پیما تجربه ارزیابی :1 شماره فرم
  چهارم پیمان موضوع  -1

  نپیما شماره -2

  پیمان انعقاد تاریخ -3

  کارفرما نام  -4

 .........................تلفن:................................                                                فاکس:...................................  کارفرما فاکس/ تلفن -5

  آدرس کارفرما -6

  پیمانمحل اجرای  -7

 ............................................ سال                                      از تاریخ................................  لغایت .............. مدت پیمان  -8

 به حروف:................................................................................................................ ریال                 به عدد................................................. ریال    مبلغ پیمان )ریال( -9

 □جاری                                                                               □اتمام یافته    وضعیت پیمان -10

 گردد.تکمیل می مناقصه گزاراین قسمت توسط  گزارامتیاز محاسبه شده مناقصه
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 )قبلی کارهای )سوابق حسن سابقه :2شماره فرم 

 :مهم تذکرات و توضیحات

 را تکمیل و به همراه سایر مدارک مثبته ارائه نمایند. 2باید فرم شماره  متقاضی فراخوان  (1

 پیمان باشد.4حسن سابقه کار باید مربوط به کارهای مندرج در فرم شماره یك )تجربه کاری وسوابق اجرائی( حداکثر  (2

 های انجام شده قبلی مالک امتیازدهی نخواهند بود.مورد نظر باشد و پیمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5های جداول صرفاً باید در خصوص اطالعات مربوط به پیمان (3

های شفاهی و یا کتبی از کارفرمایان ، مورد بررسی کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته و پس از استعالممتقاضی فراخواناطالعات مربوطه به هر یکی از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسط  (4

 های ذکر شده، امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد.انقبلی در خصوص پیم

)مطابق نمونه پیوست  فرم گواهی صدور حسن سابقهکار انجام شده، کفایت کادر فنی / غیر فنی و زمان بندی پروژه ضروری است، لذا  کیفیتارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی شامل  (5

 شماره یك( مربوط به هر سابقه پیمانی باید تکمیل و به همراه پیمان مذکور ارسال گردد.

 الذکر منعکس و به مهر و امضاء کارفرمای قبلی رسانده شود.اجرای کار و کفایت کادر فنی / غیر فنی و زمانبندی پروژه باید در گواهی مربوطه در بند فوق کیفیتنحوه  (6

های حسن سابقه باید بطور دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیری تکمیل گردد. مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز، در صورت در فرممتقاضی فراخوان ه اطالعات مندرج توسط کلی (7

 باشد.می متقاضی فراخواندر اخذ استعالم از کارفرمایان قبلی، بر عهد  انتشار دهنده فراخوان عدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی 
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 حسن سابقه در کارهای قبلی

 .......................................................: .از شرکت

 گهر گل منطقه مدیریت و عمران توسعه شرکت :به

 با سالم

................. و .................................................با کد اقتصادی .......................................... آدرس   ............................................................. .................................................................................. احتراما شرکت

از  ............. به مدت.............................................با شماره ...................................................................................شرکت قرارداد )موضوع(........................ با این . در سال شماره تماس ...................................

.............................. داشته و قرارداد مذکور ......................................................به حروف ،...................................................... ریال.....................................عدده ب .................. با مبلغ کل............ لغایتتاریخ......

 .را به اتمام رسانده است / می رساند

 ارزیابی گردیده است.                  □عالی               □خوب            □متوسط           □در حد ضعیف                                     کیفیت کارشرکت از نظر  •

 ارزیابی گردیده است.                  □عالی               □خوب            □متوسط           □شرکت از نظر رعایت زمانبندی پروژه                در حد ضعیف    •
 

 ......................................................... ریال مربوط به قرارداد فوق به این شرکت ارائه گردیده است................... به مبلغ.............................................. مورخ.ضمناً اصل مفاصاحساب شماره

 خانوادگینام و نام                                                                                                                                 

 مهر و امضاءکارفرما                                                                                                                                 

 تاریخ                                                                                                                                           

 

 سال گذشته( تکمیل این  فرم را از کارفرمای مربوطه درخواست نموده و پس از تکمیل به مدارک ارائه نماید. 5متقاضی شرکت در ارزیابی می بایست برای هر قر ارداد خاتمه یافته و یا جاری )طی : 1تذکر 

 برای عالی در نظر گرفته می شود و متوسط امتیاز هر سه مورد به عنوان امتیاز پروژه در نظر گرفته می شود. 100برای خوب و  80برای متوسط،  50یف، برای ضع 30امتیاز  : 2تذکر 

 مشابه فرم باال قابل قبول می باشد. تصویر برابر اصل: 3تذکر
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 متقاضی فراخوان: ارزیابی توان مالی 3شماره فرم

 

 توضیحات و تذکرات مهم: 
 

 را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند. 3باید فرم شماره  متقاضی فراخوان  (1

 های قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.گذشته باشد و سالسال  5 اطالعات ارائه شده صرفاً باید مربوط به (2

 است. ارائه مستندات مرتبط )گواهی مالیات پرداختی در پنج سال اخیر( ضروری( 1در خصوص ردیف ) (3

 باشد.سال گذشته ضروری می 5( ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی یا گواهی تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در 3در خصوص ردیف ) (4

 باشد.سال گذشته ضروری می 5ها یا کپی دفاتر قانونی در دارایی( ارائه اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه 4در خصوص ردیف ) (5

 باشد.های قطعی و ممهور به مهر سازمان مالیاتی میدرآمد مستند به صورت وضعیت "درآمد ناخالص ساالنه"منظور از  (6

های ثبت هاست. همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارائیارائیاست که مستند به اظهارنامه های مالیاتی یا گواهی بیمه دهایدارائی "های ثابتدارایی"منظور از  (7

 گر نیز قابل قبول خواهد بود.شده در دفاتر قانونی مناقصه

مالی الزامی است و حداکثر امتیاز در صورتی احراز خواهد ارائه حداقل یکی از مدارک فوق و یا تأیید اعتبار بانك یا موسسات مالی و اعتباری تا سقف مبلغ موضوع مناقصه، جهت ارزیابی توان  (8

یابد. شایان ذکر است ارزیابی توان مالی بر اساس صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش میشد که مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردی مناقصه باشد، در غیر این

 شود.عیین میاطالعات حداکثر پنج سال گذشته ت

 باشد:روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل می •

Pest =  مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر 

P =  باالترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق 

  IF Pest ≤ P( در نظر گرفته می شود               100حداکثر امتیاز توان مالی مناقصه )

                                                                      

                                                                                                           100  ×  Pest/ P  =امتیاز                IF P < Pest   
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 (5 شماره ازجدول 3 ردیف به مربوط) اعتباری و مالی توان ارزیابی : 3 شماره فرم

 

 (امتیاز حداکثر) / Pest فوق/ جدول در شده محاسبه مبلغ باالترین  P:  مالی توان شاخص باالترین

𝒊𝒇 𝑷 < 𝑷𝒆𝒔𝒕 ⟹ امتیاز =  
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
× 𝟏𝟎𝟎     𝒊𝒇 𝑷 > 𝑷𝒆𝒔𝒕  ⟹ امتیاز = 𝟏𝟎𝟎 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 :باشد زیر مقادیر از یکی از کمتر یا و معادل شودمی احراز صورتی در اعتباری و مالی توان حداکثر :1تذکر 

 پیمانکار گذشته سال 5 مالیات میانگین برابر پنجاه - الف            

 پیمانکار گذشته سال 5 در شده پرداخت اجتماعی تأمین بیمه حق میانگین برابر هفتاد - ب             

 پیمانکار گذشته سال 5 ناخالص درآمد میانگین برابر سه -ج             

 پیمانکار برای معتبر اعتباری و مالی موسسات یا و بانك سوی از صادره اعتبار تأیید مبلغ برابر یك - ه             

 .باشدمی الزامی جدول این در درخواستی مدارک شده مصدق رونوشت ارائه :2 تذکر   

ف
دی

ر
 

 عنوان معیار

 سال گذشته 5متوسط  مناقصه است( یسال برگزار nسال )

 )کل پرداخت های پروژه(
 عدد مالك مقایسه

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

 = a = 50 × a      مالیات ساالنه بر اساس تأیید اداره مالیاتی 1

2 
الحساب پرداخت شده به سازمان مبلغ حق بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی

 اجتماعیتأمین اجتماعی بر اساس تأیید سازمان تأمین 
     b = 70 × b = 

3 
های قطعی و موقت مورد تأیید درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت

 کارفرمای مربوطه
     c = 3 × c= 

4 
ها یا دفاتر های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی  بیمه دارائیدرائی

 قانونی سال قبل
     d = 5× d = 

5 
ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر برای صادر شده از طرف بانكمبلغ اعتبار 

 پیمانکار )ریال( 
     e = 1× e= 

 = A (A) 5الی  1های در ردیف "عدد مالك مقایسه "بیشترین عدد مربوط به ستون    

 = C مبلغ برآورد اولیه کارهای موضوع مناقصه    

     [100 × (A/C)] =  پیمانکارمالی و اعتباری  امتیاز توان (0-100)   
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.دارد را( امتیاز بیشترین و) مقدار بیشترین که شد خواهد انجام ردیفی اساس بر امتیازدهی و است الزامی اعتباری و مالی توان ارزیابی جهت جدول این 4 الی 1 هایردیف به مربوط مدارک ارائه :3 تذکر   
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 مناقصه خرید یک دستگاه نردبان هیدرولیکی آتش نشانی  -جدول امتیاز دهی فنی بازرگانی 

 ردیف شرح مشخصه ضریب وزنی امتیاز نهایی توضیحات

  

10 

 توان مالی:

سال گذشته، معادل یا باالتر از مبلغ برآوردی  5پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه در  -

 مناقصه

 سال گذشته  5هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی ساالنه در  -

 سال گذشته  5سه برابر درآمد ناخالص ساالنه در  -

 پنج برابر دارایی های ثابت  -

تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تا  -

 سقف مبلغ برآوردی مناقصه

1 

  

10 

ده رسمی و انحصاری در ایران در خصوص برند پیشنهادی )مورد تایید سفارت وجود نماین

 ایران در کشور سازنده و اتاق بازرگانی آن کشور(
2 

 3 دارای مرکز خدمات پس از فروش در ایران )الزامی( 10  

 4 ساله تعویض قطعات و انبار قطعات یدکی مرتبط در کشور 2گارانتی  10  

  

20 

 –سال گذشته در ایران  5دستگاه نردبان هیدرولیکی مشابه در  2سابقه فروش حداقل 

 5 سابقه عملکردی برند پیشنهادی در یکی از کالنشهرهای کشور

 6 لزوم تطابق کامل مشخصات فنی با اسناد مناقصه )الزامی(  30  

 7 ارائه سابقه  شماره گذاری خودروی مشابه  10  

 جمع کل 100  

 60حداقل امتیاز مجاز ارزیابی: * 

* شرکت کننده در مناقصه باید حداقل امتیاز ارزیابی را کسب نماید. در صورت عدم کسب امتیاز ذکر شده، آن شرکت از لحاظ فنی 

 بازرگانی مورد تایید نبوده و  پاکت ضمانتنامه عودت خواهد شد .
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 گهر گل منطقه مدیریت و عمران ،توسعهشرکت 
 

 باسالم

 اعالم شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر( فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران )بانک اطالعاتی احتراما بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را نسبت به شرکت در 

اقدام نموده و کلیه مدارک و اسناد خواسته شده را به ترتیب و فرمت خواسته شده مطابق چک لیست ارائه شده  فنیمطالعه و تکمیل دقیق اسناد ارزیابی نماید که نسبت به می

مطابق فرمت خواسته شده در انتهای این  PDFبه صورت کالسه بندی شده و منظم و در.............. صفحه تحویل و کلیه مدارک پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده و به صورت 

ضمناً این شرکت اطالعات مندرج در این سند و مدارک پیوست آن را تأیید و مسئولیت عدد لوح فشرده که روی آنها مهر و امضا شده، ارائه گردیده است.  یکتورالعمل، در دس

ش یاظهارات خالف واقع و عواقب قانون سط  ینا سبه امتیازات تو سئولیت عدم ارزیابی و محا شار داز آن و همچنین م سال  هنده فراخوانانت سال یا ار را به دالیلی نظیر عدم ار

 .نمایدناقص اسناد و مدارک الزم را تقبل می 

 

 گر: ........................................................شرکت مناقصه

 ........................................................مهر و امضاء مجاز: .
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 ......................... :نامه شماره  

 نامه: ......................... تاریخ

 بانکی اعتبار تأیید اعالمیه - 1 پیوست

 

 )سهامی خاص( گهر گل منطقه مدیریت و عمران توسعهشرکت 

 سالم با

 اعالم اطالع جهت بانک، این نزد شرکت آن.................................... :شماره مناقصه در حضور متقاضی گرمناقصه  ...........................................شرکت اعتبار و بانکی هایحساب اطالعات ذیل در          

 .گرددمی

 بانکی اعتبار تأیید نامه صدور تاریخ از قبل سال یک زمانی دوره برای ...............................شرکت  هایحساب گردش اطالعات 

 میانگین حساب )ریال( بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 میزان ضمانت نامه های فعال...................................................................... ریال

...................................... ریال نزد این بانک بوده و اعتبار مالی مذکور تا سقف اعالم شده مورد تأیید مالی تا سقف )به عدد( .......................................................... ریال )به حروف( ..............................الذکر دارای اعتبار شرکت فوق

 می باشد.

 

 مالی اعتباری: ............................................... گر: ..........................................                                                  مهر و امضای مجاز بانک / موسسهصاحبان امضاء مجاز مناقصه مهر و امضای



 گرانمناقصه کیفی ارزیابی اسناد فراخوان 
متری 56نردبان هیدرولیکی آتش نشانی   

 متقاضی فراخوان مهر و امضای 

                17 

 

 

 گرانمناقصه بازرگانی-فنیاسکن اسناد ارزیابی  لوح فشرده فرمت ارائه  -2پیوست 
 

دستگاه انتشار مهر و امضاء شده به  آنکه روی  نسخه یک، باید در فولدرهای جداگانه و به شرح و ترتیب زیر در متقاضی فراخوان کیفیلوح فشرده مدارک و مستندات ارزیابی 

 تحویل گردد:دهنده فراخوان 

 

 ها(اند. )بدون پیوستکه مهر و امضا گردیده کیفیهای تکمیل شده استعالم ارزیابی حاوی اسکن برگه :1فولدر شماره 

 حاوی مدارک عمومی شرکت مطابق دستورالعمل :2فولدر شماره 

 حاوی مدارک و مستندات تجربه )سوابق اجرائی( :3فولدر شماره 

 کارهای قبلیحسن سابقه در حاوی مدارک و مستندات : 4فولدر شماره 

 توان مالیحاوی مدارک و مستندات  :5فولدر شماره 

 

 


