
 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان شناسایی، ارزیابی و انتخاب پیمانکار جهت واگذاری عملیات آتشباری، 

 استخراج، خردایش، دانه بندی و عیارسازی سنگ آهن 

 معدن سنگ آهن اسفندار 

 شرکت راهبران فوالد اصفهان 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 فهرست تجهیزات و ماشین آالت در تملک پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه

 نوع خدمات پیمانکار:.................        نام پیمانکار:............................    ..............................تاریخ ارزیابی:.

 مالحضات سال ساخت تعداد کارخانه سازنده نام تجهیزات)ماشین آالت( ردبف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

 ارائه مدارک مالکیت و یا قراردادهای استیجاری بمدت یکسال  -

 :امضاء و مهر شرکت             تاریخ تنظیم:                                          نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: 



 

 بسمه تعالی

 فهرست مشخصات مدیران و کارشناسان ارشد و کادر فنی پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه

 نوع خدمات پیمانکار:.................        نام پیمانکار:............................    ..............................تاریخ ارزیابی:.

 مالحضات سهم الشرکه تاریخ ورود به شرکت سابقه کار تاریخ اخذ مدرک نوع مدرک تحصیلی نام خانوادگی -نام ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 ارائه مدارک مثبته احراز الزامی است.  -

 

 :امضاء و مهر شرکت             تاریخ تنظیم:                                          نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:      

 



 

 سوابق کاری پروژه های مرتبط با موضوع مناقصه

 نوع خدمات پیمانکار:.................        نام پیمانکار:............................    ..............................تاریخ ارزیابی:.

محل اجرای  تلفن کارفرما نام شرکت نام پروژه ردیف

 پروژه

تاریخ خاتمه  تاریخ شروع پروژه

 پروژه

در دست 

 اجراء

 مبلغ کل پیمان )ریال(

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 جمع

 تصویر صفحه اول قرارداد های مندرج در جدول فوق. -

 تصویر صورتجلسه تحویل موقت. -

 تحویل دائم. هتصویر صورتجلس -

 دست اجرا تصویر آخرین صورت وضعیتدر رابطه با پیمانهای در  -

 :امضاء و مهر شرکت             تاریخ تنظیم:                                          نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:      

 



 
 فرم ارزیابی توان اجرای کار، پیمانکاران

 راهبران فوالد اصفهانشرکت 

 نوع خدمات پیمانکار:.................        نام پیمانکار:............................    ..............................تاریخ ارزیابی:.

 معیارهای ارجاع کار ردیف
امتیاز 

 0-10معیار

 (wiضریب اهمیت عوامل )

امتیاز نهایی 

 xامتیاز معیار 

 ضریب اهمیت

 مالحضات

 عمرانیامور 

امور 

نصب،تعمیرات 

 و نگهداری

سرویس 

ایاب و 

 ذهاب

 امور نظافت
امور 

 خدماتی

امور 

 نگهبانی
 امور معادن

  

   17 17 20 17 17 20 20  سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار 1

   25 13 3 3 17 12 5  داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده بکار و یا در دسترس  2

   12 12 10 16 10 15 10  فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربهکفایت کادر  3

   15 25 25 30 20 20 25  قدرت مالی و پشتیبانی 4

نظام کیفی انجام کار)روش پیشنننهادی اجرای کار و تضننمین  5

 کیفیت کار(

 
15 10 7 5 9 10 6   

   7 10 15 10 10 10 6  رتبه بندی وزارت کشور یا سازمان ذیصالح 6

   15 10 15 15 15 10 15  حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای 7

مدیریت یکپارچه )شننامل مدیریت کیفیت، زیسننت م ی ی ،  8

 ایمنی و بهداشت(

 
4 3 4 4 3 3 3   

   
∑ 𝑤𝑖 = 100

𝑛

1

 
  

     

 امتیاز کلی )جمع امتیازات(

 گرید م اسبه شده پیمانکار

 امتیاز از کل امتیاز نهایی ، الزامی می باشد. 550است اخذ حداقل شایان ذکر 

 جدول تعیین گرید پیمانکاران

 مدیر عامل:...............................................نام اعضاء تیم ارزیابی:..............................................................................تاید مدیر کارخانه/ معاون               

 

 

 گرید م دوده امتیاز وضعیت پیمانکار

 A 1000تا  850 مجاز

 B 849تا  700 مجاز

 C 699تا 550 مجاز

 F 549صفر تا  ر مجازیغ



 

 

 راهنمای ن وه امتیاز دهی به پیمانکاران لجدو

 

 امتیاز معیار معیارهای ارجاع کار ردیف

 سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار 1
بدون  -امتیاز 1-9سال: 9تا  1سابقه بین  -امتیاز 10سال به باال در رشته مورد نظر :  10براساس اسناد ارائه شده مرتبط توسط پیمانکار: سابقه 

 سابقه : امتیاز صفر

2 
آماده بکار و یا داشتن تجهیزات و ماشین آالت 

 در دسترس

 -امتیاز 9-10براساس اسناد مالکیت و اجاره نامه های ارائه شده و عمر ماشین آالت: در دسترس بودن تمام ماشین آالت مورد نیاز با عمر مناسب:

در صورت در  -امتیاز 5-6در دسترس بودن تمام ماشین آالت با عمر باال -امتیاز 7-8با عمر متوسط:  س بودن تمام ماشین آالت مورد نیازدر دستر

 در نظر گرفته می شود. 5تا  0ن یی و عمر ماشین آالت در دسترس امتیاز بکامل تجهیزات بسته به میزان کسر دسترس نبودن

 اختصاص می یابد( 5رخانه، به کلیه پیمانکاران فوق امتیاز در صورت عدم نیاز به تجهیزات اجرای کار از سوی کاتبصره: ) 

 

 

3 
کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر داشتن 

 دانش و تجربه

 به پیمانکاران داده می شود. 0-10براساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: دانش و تجربه پیمانکار ارزیابی شده و امتیاز 

 

 قدرت مالی و پشتیبانی 4

𝑃( پیمانکار براساس رابطه:  Pبراساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: توان مالی ) = 0.5 𝑝𝑡 + 1.5 𝑝𝑐 + 𝑝𝑙  گردد و با توجه  یمحاسبه م

: توان مالی جاری )تفاضل -pc: گردش مالی بر حسب میلیون ریال Ptاده می شود. دنه اجرای کار، امتیازات الزم به پیمانکاران یبه برآورد هز

های بلند مدت(  یی های بلند مدت و بدهی: توان مالی بلند مدت )تفاضل دارا-Plبرحسب میلیون ریال  دارایی های جاری و بدهی ها جاری(

 برحسب میلیون ریال

 

 نظام کیفی انجام کار 5 
انجام کار و روش های بهینه اجرا کار و مدیریت براساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: پیشنهاد ارائه شده توسط پیمانکار در خصوص نظام کیفی 

 کار بررسی و به بهترین پشنهاد باالترین امتیاز و به همین ترتیب امتیازات داده خواهد شد.

6 
رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  

 وزارت صنایع و معادن

( : 5تا  1حیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسته به پایه پیمانکار ) پایه نامه تائید صالیبراساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: داشتن گواه

یا معرفی پیمانکار از سوی وزارت صنایع و معادن بعنوان یریت و معرفی پیمانکار بعنوان پیمانکار برتر و شایسته از سوی سازمان مد -امتیاز 5-9

 امتیاز 10صنعتگر برتر و شایسته: 

 

 7 
کارهای قبلی و فقدان سوء  حسن سابقه در

 پیشینه حرفه ای

ی مشابه قبلی در سیمان تهران فیت و کمیت ارائه خدمات در کارهابراساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: داشتن حسن سابقه در خصوص کی

داشتن سوء پیشینه:  -ازامتی 1-2قه : نداشتن حسن ساب -امتیاز 7-3داشتن حسن سابقه در کارهای مشابه قبلی در سایر شرکتها: –امتیاز  8-10

 صفر امتیاز

8 
مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و 

 بهداشت

داشتن  -امتیاز 3یت زیست محیطی: داشتن گواهنامه مدیر-امتیاز 4ینامه مدیریت کیفیت: براساس اسناد ارائه شده توسط پیمانکار: داشتن گواه

نامه سیستم های کیفیت، ایمنی و زیست محیطی )سیستم مدیریت یکپارچه یامتیاز و داشتن هر سه گواه 3گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت: 

 امتیاز 10: 

 

 

 

 


