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 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

          ومی یک را با برگزاری مناقصه عمالیروبی بندر جاسكعملیات پروژه در و دریانوردی شهید باهنر در نظر دارد انجام ااداره بن

  .مرحله ای ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

 اجراي عملیات الیروبی بندر جاسك  موضوع مناقصه :-9

  .می باشد ریال30،333،333،333و برآورد اولیه  ماه شمسی 99مدت اجرای کار  :و برآورد اولیه کار مدت اجرای -2

اسب  003الیروب کاتر ساکشن با حداقل قدرت پمپ با  مترمکعب 900،333بی به حجم تقریالیروبی حوضچه  حجم کار : -3

 اسب بخار 953بخار و حداقل قدرت شفت کاتر 

با  02/02/39شنبه مورخ از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز  محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد :-0

شماره ریال به حساب  9ر333ر333جه به مبلغ صل فیش واریز  ومراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و ا

نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ) الف و ب و ج ( ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ  0038522506222

فراهم می باشد ، لکن دریافت   ))http://iets.mporg.ir ((وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت 

 اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.

مورخ  شنبهمناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز  محل و مهلت تسلیم پاکات مناقصه :-5

 مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند .به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه  5/00/39

واحد فنی و  –اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر  –جنب میدان قائم  –بلوار پاسداران  -بندرعباس آدرس دستگاه مناقصه گزار:-0

  370-59322133تلفاکس  ))mo.ir)http://bahonarport.p(آدرس سایت :  -مهندسی 

به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه مذکور به حساب  ریال 007،333،333میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ  -7

 بندرعباس. 933نزد بانک صادرات شعبه  2910055033330سپرده بندر شهید باهنر تحت شماره 

 شرایط اختصاصی : -0

 واهینامه صالحیت معتبر از سوی معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی.ارائه گ  -الف

 توضیحات : 

هیات وزیران ، ارزیابی صالحیت و  5/7/05: کلیه مناقصه گران براساس آئین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران مصوب ب

  ازگشایی خواهد شد.پاکات ج آنها بامتیاز دهی خواهند شد و در صورت احراز شرایط ، 

 : هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .ج

                                                                                                     می باشد. مناقصه: سایر موارد بر اساس شرایط و معیارهای مندرج در اسناد د

            

                                                           

http://iets.mporg.ir/
http://bahonarport.pmo.ir)/
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 بسمه تعالی                                                            
از مناقصه گران محترم درخواست می شود قبل از تکمیل استعالم ارزیابی کیفی ، این دستور العمل را به دقت  

 شرایط  و توضیحات ذکر شده  در آن ، اسناد استعالم را تکمیل و تحویل نمایند:مطالعه نموده  و مطابق 
 

            ارزیابی کیفی  مناقصه گران  بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه ها  اجرایی آن صورت  -9
 هد بود.می پذیرد ؛ لذا در موارد اختالف ، ابهام یا سکوت  قانون ، مقررات مذکور مبنای عمل خوا

یاد خواهد شد شامل موارد زیر (( مدارک ارزیابی  )) که از آن به اختصار ((مدارک ارزیابی مناقصه گران  )) -2
 است :

 فراخوان ارزیابی کیفی  ) آگهی ارزیابی یا دعوتنامه شرکت در ارزیابی (   •
 استعالم ارزیابی کیفی ( اسناد ارزیابی کیفی ) شامل : دستو ر العمل نحوه تکمیل  اسناد ارزیابی  و  •
 
را به همان ترتیب   ((مستندات ومدارک درخواستی  ))و همچنین  ((مدارک ارزیابی  ))مناقصه گران باید  کلیه  

ذکر شده  بدون تغییر ،  حذف و یا قرار دادن شرط  در آن تکمیل  و تنظیم نموده و ذیل کلیه صفحات  تو سط 
ت ) دارندگان حق امضاء مجاز ( مهر و امضاء نمایند . سپس کلیه در اساسنامه شرک راشخاص مجاز مذکو

مدارک مذکور را در یک پاکت در یک بسته قرارداده  و آن را به مناقصه گزار تحویل نمایند.  این پاکت باید الک 
 و مهر شده  و بر روی آن نام و نشانی مناقصه گر و شماره و عنوان مناقصه ذکر شده باشد . در صورتی که

پاکت مدارک ، به ترتیب باال الک  و مهر و تحویل نگردد ، مناقصه گزار مسئولیتی  در قبال مفقود شدن  مدارک  
 و یا باز شدن  آنها قبل از موعد مقرر نخواهد داشت .

 
آخرین مهلت  تسلیم مدارک ارزیابی ، مطابق برنامه زمانی  مندرج در فرا خوان می باشد ؛ چنانچه این  -3

گردد حسب مورد  از طریق درج در روزنامه های کثیر االنتشار و پورتال اطالع رسانی بندر  و یا  مدت تمدید
(  تادو 2مکاتبه  به اطالع مناقصه گران خواهد رسید. مناقصه گران جهت تحویل مدارک مذکور در بند )

  د را در روز های کاری هفته  پس از آخرین تاریخ توزیع  اسناد ارزیابی کیفی ، فرصت دارند  تا مدارک خو
به نشانی ذکر شده در فراخوان تحویل داده و  0-95:33ه به استثنای پنجشنبه ( طی ساعات ) تمام هفت

رسید دریافت کنند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت تعیین شده ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد 
سفارشی  ارسال می کنند باید برنامه زمانی تحویل  .  همچنین افرادی که مدارک مربوط را از طریق پست

اسناد را به نحوی  تنظیم نمایند که اسناد مناقصه حداکثر تا مهلت تعیین شده به این بندر واصل گردد. در 
 هر صورت مناقصه گزار مسئولیتی در قبال تاخیر دریافت مدارک برعهده نخواهد داشت.

در استعالم ارزیابی کیفی  و مستندات و مدارک ارائه شده بر  مسئولیت صحت و اصالت مطالب  ذکر شده  -0
باشد. هرگاه مشخص شود  که مدارک جعلی  و یا اطالعات خالف واقع  به          عهده مناقصه گران می

مناقصه گزار ارائه گردیده  و یا از تهدید ، و تطمیع و یا رشوه برای قبول پیشنهاد  استفاده شده است ، 
ر مجاز خواهد بود تا ضمن آن که  مناقصه گر  مرتکب اعمال فوق  را از ادامه فرآیند  ارزیابی مناقصه گزا

( آیین نامه اجرایی بند ) ج ( ماده 1ماده ) (( ت ))کیفی  محروم می نماید ، اقدامات قانونی را نیز  وفق بند 
 ( قانون برگزاری  مناقصات  به انجام رساند.92)

 مجاز مناقصه گر امضای  مقام محل مهر و
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مناقصه گران مسئول تامین و تکمیل اطالعات خواسته شده در استعالم ارزیابی کیفی هستند ،  به گونه ای  که توضیحات   -5

    درج شده در اسناد  و همچنین  مدارک و اسنادی  که از سوی آنان ارائه می شود ، پاسخگوی کامل الزامات ارزیابی کیفی 

ک ، یا عدم تکمیل اسناد مناقصه  ممکن است منجر به مردود شدن مناقصه گر در ارزیابی کیفی شود . باشد . نقص مدار

در هر حال مناقصه گزار  مسئولیتی  در قبال  مدارک ناقص  و یا عدم درج کامل  اطالعات  و یا ارائه اطالعات متناقص و 

 مبهم نخواهد داشت.

به اطالعات تکمیلی  و یا هرگونه مستند و توضیحی  وجود داشته باشد مناقصه چنانچه در زمان ارزیابی کیفی  نیازی  -0

روز از زمان ابالغ ، می بایست به تکمیل اطالعات در خواستی اقدام نمایند. مسئولیت و عواقب هرگونه 2گران ظرف مدت 

 تاخیر برعهده مناقصه گران خواهد بود.

هاد و ارائه آن و هزینه های جانبی برعهده مناقصه گر است و مناقصه کلیه هزینه های مربوط به آماده نمودن پیشن -7

 گزار  هیچ مسئولیتی  دراین مورد نخواهد داشت.

کلیه مناقصه گران  صرف از نظر از امتیازی  که براساس معیارهای  ارزیابی کسب  می نمایند. باید دارای شرایط زیر        -0

کت در تمامی  مراحل این مناقصه ) شامل : ارزیابی کیفی ، توزیع مدارک مناقصه، باشند . این شرایط شرط الزم برای شر

اعالم برنده و مبادله قرارداد و ... ( می باشد و به تفصیل بیان شده در بندهای  بعدی  ، فقدان هر یک  از این شرایط و یا 

 واهد گردید :از دست دادن آنها در هر مرحله منجر به مردود  شناخته شدن  مناقصه گر خ

 .از سازمان بنادر و دریانوردی ) معاونت امور دریایی (الف : داشتن گواهی صالحیت  

 ب: عدم سوء پیشینه حرفه ای )خلع ید (.

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان ))  ج: عدم مشمولیت در ممنوعیتهای مطرح در

 .9337دی ماه 22مصوب  ((و کشوری  دولت در معامالت دولتی

در صورتی که درحین ارزیابی کیفی ، گواهی تشخیص صالحیت مناقصه گران ابطال  شده  و یا تاریخ اعتبار آن منقضی -1

(  مرجع صالحیت دهنده  واصل گردد، BLAK list گردد و یا اطالعاتی  مبنی بر درج مناقصه گر  درلیست سیاه ) 

 ((ب)) ( در یکی از دستگاههای موضوع بند  ای ) خلع یده ز هر گونه سابقه سوء صالحیت حرفهمچنین در صورت احرا

( قانون برگزاری  مناقصات  و یا اثبات ممنوعیت مداخله  در معامالت دولتی  ، مناقصه گزار مجاز خواهد بود تا 9) ماده

 مناقصه گر را از  ادامه فرآیند  ارزیابی کیفی محروم نماید.

صورت می پذیرد ، در بخش  سوم اسناد  (( روش وزنی)) یارهای ارزیابی  و نحوه امتیاز دهی  به هر معیار  که به مع -93

درج گردیده ، اما این امر مشروط بر آن است  که مستندات الزم جهت تایید موارد ادعایی به مناقصه گزار  ارائه گردد و 

برابر با اصل نشده  باشد، مسئولیت عدم تعلق  امتیازات مربوط  به آن  هر جا که مدارک ناکافی باشد  یا به شیوه صحیح

 مدارک ، متوجه مناقصه گر خواهد بود.

 

 

 امضای مقام مجاز مناقصه گر  محل مهر و 
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چنانچه در هر مرحله ازارزیابی کیفی ، تمایلی به ادامه ارزیابی ها نداشته  ویا به هردلیل امکان شرکت  -99

ناقصه را ندارید مراتب را به صورت کتبی  در کوتاه ترین زمان ممکن به مناقصه گر اطالع دهید قصور دراین م

 در اجرای این تکلیف ، در ارجاع کار به مناقصه گر  در مناقصه های بعدی موثر خواهد بود.

 

فی ) استعالم ارزیابی مناقصه گران در صورتی که هر گونه سوال یا ابهامی پیرامون مفاد اسناد ارزیابی کی -92

و یا این دستوالعمل ( دارند می توانند به صورت کتبی از طریق آدرس ذکر شده  در دعوتنامه از مناقصه گزار  

توضیح بخواهند . در این صورت  توضیحاتی  که بر روند ارزیابی  تاثیر گزار باشد به صورت کتبی  به اطالع  

ر هر حال هر گونه  استناد مناقصه گر به توضیحات شفاهی  مناقصه تمامی مناقصه گران رسانده خواهد شد. د

گزار  ، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت  ومناقصه گزار در صورتی  خود را موظف به  پاسخگویی  به سواالت  

فت روز قبل از انقضای  مهلت دریافت مدارک  ارزیابی کیفی ، این سواالت را دریا 5مناقصه گران می داند که تا 

 کرده باشد.

 

تا قبل از انقضای مهلت  یا تجدید نظر در اسناد ارزیابی کیفی را ر ، اصالح  ویمناقصه گزار حق هرگونه تغی -93

تسلیم  اسناد ارزیابی ، برای خود محفوظ می دارد واگر چنین موردی پیش آمد ، مراتب به صورت کتبی  به همه 

ت مناقصه گرانی  که مدارک خود را قبل از ابالغ تغییرات ارسال مناقصه گران ابالغ خواهد شد . در این صور

نموده اند ، مجاز به استرداد و اصالح مدراک خود خواهند بود . همچنین مناقصه گران نیز می توانند تا قبل از 

مذکور  اتمام مهلت تسلیم  اسناد، با ارائه درخواست کتبی  ، مدارک خود را اصالح کرده  یا پس از پایان مهلت 

 ؛ تحت هیچ شرایطی مدارک مناقصه گران مسترد  نخواهد شد.

اطالعات  اظهار شده  از سوی مناقصه گران  را محرمانه وخصوصی تلقی نموده ومتعهد  مناقصه گزار  -90

است  تا از افشای آن نزد اشخاص  حقیقی یا حقوقی  فاقد صالحیت خوداری  نماید . با این وجود سوابق کاری  

نحوه انجام تعهدات وی در قبال مناقصه گزار ، در  ) موضوع قراردا دهای منعقده با شرکت ( و صه گر مناق

سابقه عملکرد  وی ثبت شده  و در صورت استعالم  سایر دستگاههای مناقصه گزار یا مراجع ذی صالح ، به 

 آنها گزارش خواهد گردید.

مراحل مختلف ارزیابی کیفی ، تغییری در اطالعات  اظهار  مناقصه گران متعهد خواهند بود تا چنانچه  در -95

شده از سوی  آنها روی دهد  ویاتغییری در اسناد و مدارک  و گواهی ها  ارائه شده  به وقوع پیوندد مراتب را بی 

درنگ وبه صورت کتبی  به اطالع مناقصه گزار برسانند . مسئولیت  عدم اقدا م به موقع متوجه مناقصه گران 

 اهد بود.خو

مناقصه گر مکلف خواهدبود تاچنانچه از سوی مرجع قانونی تشخیص  صالحیت ) حسب  مورد سازمان  -90

امو اجتماعی  وسایر مراجع ذی ربط( تغییری در گواهینامه های تشخیص  مدیریت و برنامه ریزی ، کار و

ماید. همچنین در صورتی  که صالحیت وی صورت پذیرفت  مراتب را بدون فوت وقت  به مناقصه گر گزارش ن

در طول ارزیابی  کیفی یا سایر مراحل  برگزاری  این مناقصه  ظرفیت  کاری مجاز وی تکمیل  گردد، به گونه ای  

 که امکان ایفای تعهد ات این موضوع مناقصه فراهم نباشد ، مراتب را بی درنگ  به اطالع مناقصه گزار برساند. 

 
 ز مناقصه گزارامضای مقام مجا محل مهر و 
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الیحه قانونی  راجع به منع  ))مناقصه گران با امضای  این اسناد تعهد می نمایند که مشمول ممنوعیتهای مصرح در   -97 

نمی  9337دی ماه  22مصوب  ((مداخله وزرا ونمایندگان  مجلسین  و کارمندان دولت در معامالت دولتی  و کشوری 

وع  به اثبات برسد  مناقصه گزار حق دارد  که پیشنهاد ارائه شده را مردود اعالم نماید و باشند  وچنانچه خالف این موض

همچنین   مناقصه گران با امضای  این اسناد  اطالع و اشراف  خود بر کلیه شرایط و ضوابط  این مناقصه را اعالم داشته  

 .نمی توانند ادعای عدم  اطالع از شرایط را داشته با شند  و بعداً

 

مدارکی  که به زبان دیگر تنظیم  شده  باید  کلیه مدارک و مستندات درخواستی  باید به زبان فارسی باشد . اسناد و  -90

 ترجمه  دقیقی از آن نیز ضمیمه مدارک شود. 

 

 ( 82)  شصت( قرار خواهند گرفت که در مجموع بتوانند   SHORT LISTمناقصه گران نهایتاً در لیست کوتاه )-91
(  منعی  7صد امتیازات را کسب نمایند. مردود شدگان در این ارزیابی در صورت برخورداری از شرایط مذکور  در بند )در

 برای شرکت در سایر مناقصه های  اداره بندر  ودریا نوردی شهید باهنر نخواهند داشت .  

 

بازرگانی  گشوده   –امه  ، توسط کیمته فنی مدارک ارسالی از سوی مناقصه گران  در موعد مقرر مذکور  در دعوتن -23

شده  و با توجه به مدارک ارسالی  از سوی مناقصه گران وتوضیحات ذکر شده  در اسناد ارزیابی  ،  واجدین صالحیت  

جهت درج در لیست کوتاه  انتخاب می گردند . در پایان فرآیند ارزیابی کیفی  ، مدارک مناقصه ودعوتنامه  صرفا برای  

 اقصه گران  مذکور در لیست  کوتاه ارسال  خواهد شد .من

 

( آیین نامه اجرایی 93در صورتی که افراد  تایید صالحیت شده  دراین ارزیابی ، کمتر از حد نصاب مذکور  در ماده ) -29

هر  بی مجدد ، باقانون  برگزاری مناقصات  باشند . فرآیند  ارزیابی تجدید خواهد شد اماپس از ارزیا 92ماده  ((ج)) بند

 تعداد افراد واجد  صالحیت  ، برگزار خواهد شد.

 

از آنجا که مکاتبات  پستی مناقصه گزار  به نشانی قانونی مناقصه گر )مندرج در اساسنامه  و آگهی ثبت تغییرات   -22

لع  نمایید. همچنین شرکتها ( صورت می پذیرد ، در صورت تغییر در نشانی ، در اسرع وقت مناقصه گزار را  از آن مط

 پست الکترونیکی  خود را به مناقصه  گزار  گزارش نمایید. هرگونه  تغییر در شماره  تلفن  ، دور نگار  و

مناقصه گرانی که برای نخستین بار در مناقصات اداره بندر  ودریا نوردی شهید باهنر مشارکت می نمایند الزم است -23

 اسناد ارزیابی  ، جهت تشکیل پرونده  مدارک زیر  را دریک پاکت  جداگانه سربسته  وتا عالوه  بر مدارک در خواستی در 

موضوع مناقصه در روی پاکت  قید شده باشد  به دبیر خانه فنی ومهندسی  مهر موم شده  که نام ونشانی  مناقصه گر  و

 : رسید دریافت دارند تحویل نموده  و

 
  محل مهر وامضای  مقام مجاز مناقصه گر 
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 5از کاربرگ  9-9پیوست                        

            حات استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران((ی))توض                          
 

 .باشد هفته می دو ، (02/02/39  )تاریخ ها استعالمزمان مورد لزوم برای تکمیل استعالم ارزیابی از آخرین روز توزیع  -

 

  باشد.می 022از   82قبول در ارزیابی کیفی، جهت شرکت در مناقصه  امتیاز قابل حداقل -

 

بررسی و احتساب امتیاز اظهارات تجربه، مالی، و حسن سابقه درکارهای قبلی، تماماً منوط به ارائه مدارک و  -

 باشد.مستندات قابل استناد می

 

 باشد.میشرط الزم برای ارزیابی کیفی  ( الحاز مراجع ذیص ) داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکار  -

 

گران صورت  بینی شده، ارزیابی و امتیاز دهی به مناقصه زمانی پیش  اساس برنامه ها، بر استعالم بررسیپس از  -

 پذیرد.  می

 

در گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول ذکر شده  باشد. مناقصه می وزنیروش گران،  روش  ارزیابی کیفی مناقصه -

 گیرند. استعالم ارزیابی را کسب نموده باشند، در فهرست کوتاه قرار می

 

 شود. ( به ترتیب زیر تنزیل می با رعایت قانون حداکثر ) گران خارجی امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه -

   شود. ضرب می 1/3امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد  -الف          

ضرب  05/3امتیاز ارزیابی تأمین کنندگان خارجی همکار تأمین کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد  -ب          

 شود. می

در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت یا پیمانکاری عمومی که تأمین کاال بر  -ج          

 گردد. ضرب می 05/3بت سهم خارجی مربوطه در عهده پیمانکار باشد به نس

گران خارجی  گران داخلی گواهینامه صالحیت معتبر و برای مناقصه المللی، برای مناقصه در مناقصات پیمانکاری بین -

های صادر شده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی اسناد بیمه و عملکرد،  همکار پیمانکار داخلی، گواهی

 ارایه گردد.باید وزهای قانونی خاص و سوابق کار حسب مورد مج

 

بدون در نظر گرفتن سایر معیارها  ،گر فاقد شرایط چنانچه استانداردهای الزام شده در استعالم تأمین نشود، مناقصه -

   .تواند مالک عمل قرار گیرد های معتبر یا بازدید کارشناسی می . ارایه اسناد و گواهینامهگرددمیرد 
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 شرح اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران ) ارزیابی توان انجام تعهدات (

 

 .مناقصه گران مکلف به ارائه مدارک ذیل می باشند 

 9-  .یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت 

 2- کت در آن درج گردیده باشد و اظهارنامه تصاویر مصدق روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شر
 شرکت.

 3-  9تصاویر مدارک تحصیلی اعضای هیات مدیره طبق جدول شماره. 

 0-  2تصاویر سوابق کاری مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و سایر سهام داران فعال در شرکت طبق جدول شماره. 

 5- 3اره تصاویر مدارک تحصیلی و سوابق کادر فنی شرکت طبق جدول شم. 

 0-  تصاویر مصدق قراردادهای منعقده و گواهینامه حسن پایان کار قراردادهای انجام شده بانضمام مفاصا حساب قراردادهای
 سال اخیر (. 5)  0به پایان رسیده و در صورت وضعیت قراردادهای جاری طبق جدول شماره 

 7-  5لیست تجهیزات و ماشین آالت در تملک شرکت طبق جدول شماره. 

 0-  0لیست توامندیهای اجرایی شرکت طبق جدول شماره. 

 1-  تصاویر مدارک مدارک اعتبار نامه بانکی شرکت ) تعیین سقف حدود ضمانتنامه ها و اعالم موجودی بانک و پرینت گردش
 جاری سالیانه ) از یک سال پیش تا تاریخ فعلی ( و لیست دارائیهای ثابت شرکت.

 93-  ت از سوی معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی الزامی است.گواهینامه صالحیارائه 

 00- .ارائه گواهی امضاء محضری دارندگان حق امضاء الزامی است 

  معاونت توسعه مدیریت سرمایه  20/0/00مورخ  233/50717شرکت ) به اسناد بخشنامه شماره   شناسه ملیارائه تصویر
 شرکت الزامی است. اقتصادی کدو درج  انسانی ریاست جمهوری (

 مالی از سوی سازمان الزامی است * ارائه تاییدیه عدم بدهی 

 * مناقصه گران می بایست به اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس ذیل  جهت دریافت این گواهینامه
 مراجعه و گواهی مورد نظر را دریافت نمایند.

 ناقصه گران می بایست به اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس ذیل مراجعه م جهت دریافت این گواهینامه
ند می بایست ردارا با سازمان بنادر قصد همکاری نی که برای اولین بار اپیمانکار ، و گواهی مورد نظر را دریافت نمایند 

 عدم همکاری خود را کتباً اظهار نمایند.

  دریانوردی : تهرانآدرس سازمان بنادر و 

  آدرس سازمان بنادر و دریانوردی : تهران ، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، بعد از چهار راه جهان کودک ، انتهای خیابان
 شهیدی ، سازمان بنادر و دریانوردی ، طبقه سوم واحد مالی.

  9590003999کد پستی :    00059919-2دورنویس  -00139تلفن   

  پست الکترونیکی : 9990/99175و   9959/99175صندوق پستیinfo@pmo.ir   

  : توجه 

 . به مدارک ناقص ، مبهم ، ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتیب اثر داده نمی شود 

  از مدارک و مستندات تحویلی امکان با توجه به آیین نامه مستندسازی پس از تحویل پرونده ارزیابی ، برگشت و کپی برداری
 پذیر نمی باشد .

  در صورتیکه احراز گردد مدارک تحویل شده جعلی و یا خالف واقعیت بوده است ، عالوه بر ارزیابی پیمانکار برابر مقررات با
 آنها برخورد خواهد شد.

  تهیه و تکمیل نمایند .از پیمانکار محترم درخواست می شود مطالب ارسالی خود را با دقت و صداقت کامل 

 .مدارک فوق با توجه به جداول و فرمهای اسناد ارزیابی کیفی تکمیل و ارائه گردد 

  محل مهر و امضای مقام مجاز مناقصه گر 

  

                            

mailto:info@pmo.ir
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 5ازکاربرگ  9-9پیوست               

 ))مفاد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران((

 )معیارهای عمومی( .................................................نام مناقصه گر:

ف
ردی

 

معیار
 

ضریب 

 شاخص اهمیت معیار

امتیاز کسب شده  اظهارات مناقصه گر

)توسط مناقصه 

 گزار تکمیل گردد(
سال  

.... 
 سال .... سال .... سال .... سال ....

9 

ش
جربه و دان

ت
 9/3 

 
مشابه در کارهایی که با حجم و موضوع  تعداد
سال  5، توسط مناقصه گر طی رشتهاین 

 انجام شده است. گذشته
  الزم به ذکر است هر کار ارائه شده

 933امتیاز و مجموعاً ، 25مشابه دارای 
  امتیاز

    

 

 

               درصد ضریب اهمیت معیار                   02جمع امتیاز ارزیابی تجربه با  احتساب 

2 

ی 
مال

 

9/3 

 5میانگین مالیات پرداختی توسط مناقصه گر طی
 سال گذشته مستند به برگ قطعی مالیات

      

 

 

 

 

 

 

                            

 

میانگین بیمه تأمین اجتماعی پرداختی توسط 
سال گذشته مستند به گواهی  5مناقصه گر طی 

 قطعی و علی الحساب بیمه

     

سال  5میانگین دارائیهای ثابت مناقصه گر طی 
گذشته مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه 

 دارائی ها یا دفاتر قانونی

   
  

  

 5میانگین درآمد ناخالص ساالنه مناقصه گر    طی
سال گذشته مستند به صورت وضعیتهای قطعی 

 یا موقت
     

ی دریافت تأئیدیه اعتبار از توانایی مناقصه گر برا
 بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر.

 

 توضیحات :
 حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد :

 طعی یا علی الحساب پرداخت شدهبرابر بیمه تامین اجتماعی ق 73برابر مالیات متوسط ساالنه یا  53 -9

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه ، مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت  -2

 برابر داراییهای ثابت ، مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی 5 -3

      درصد ضریب اهمیت معیار  02جمع امتیاز ارزیابی مالی، با احتساب 

3 

 

سابقه در 
ن 

س
ح

ی
ی قبل

کارها
 

 

9/3 

 

میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی 

سال گذشته مالک تعیین امتیاز یاد شده  5در 

 خواهد بود.

مناقصه گر بایستی اقدام به تهیه یک نسخه از فرم الف نموده و آن 
یانگین را به تایید)مهر و امضاء( دستگاه کارفرما رسانده و به ازای م

و  53، متوسط  75، خوب  933کار ارائه شده ) بسیار خوب  2
 ( امتیاز محاسبه می گردد. 25ضعیف 

 

  درصد ضریب اهمیت معیار 02جمع امتیاز ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی، با احتساب                          

  

 ( ارزیابی کیفی تایید کنندگان : )کمیته 
       

 صفحه اول                                                                                                                                                      
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 5ازکاربرگ 9-2پیوست 

 ))مفاداستعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران((

 برابر نصاب معامالت متوسط ( 23)برای ارزیابی مناقصه گران جهت شرکت در کارهای پیمانکاری با  برآورد بیش از  .................................................نام مناقصه گر:

ف
ردی

 

معیار
 

ضریب 

اهمیت 

 معیار

 اظهارات مناقصه گر شاخص
امتیاز کسب شده 

)توسط مناقصه 

 گزار تکمیل گردد(

0 

  
ی  

جهیزات
ن ت

توا
 

 

 

 

0/3 

توانایی مناقصه گر برای تامین 

تجهیزات بر اساس نحوه تامین اعالم 

 شده توسط کارفرما )مالکیت یا اجاره (

با ه مناقصه گر بایستی توانایی خود را برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه، ب

ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر با مدت مشخص شده برای اتمام پروژه و 

 ، احراز نماید. انه اسناد رسمی کشور تایید دفترخ

 

 

  درصد ضریب اهمیت معیار82ب جمع امتیاز ارزیابی توان تجهیزاتی، با احتسا

5  

ی
ی و برنامه ریز

ن فن
توا

 

 

 

 

 

9/3 

                  

30/3 

)  لیست کارکنان کلیدی خود را اعالم نمایدمناقصه گر میبایست  کفایت کارکنان کلیدی

یدی صالحیت دار با دوره های آموزشی مدیریتی یا کارکنان کل

 کارتخصصی و ... (

 

  درصد ضریب اهمیت معیار 0جمع امتیاز ارزیابی کفایت کارکنان کلیدی ، با احتساب 

30/3 

پروژه های بدون تاخیر  

 مناقصه 

  5طی  )تا زمان تحویل موقت(گر 

 سال گذشته 

سال گذشته  5طی داقل دو پروژه امتیاز ، ح 93هر پروژه بدون تاخیر 

 گردد.ارائه 

 

  درصد ضریب اهمیت معیار 0جمع امتیاز ارزیابی پروژه های بدون تاخیر ، با احتساب   

  درصد ضریب اهمیت معیار  93جمع امتیاز ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی، با احتساب 

  امتیاز نهایی

 

 

 ی کیفی ( : تایید کنندگان : ) کمیته ارزیاب

   
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                   
 

                                                   

 

 دوم صفحه                                                                                                                                                                  
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 (  5ازکاربرگ 9-2 مربوط به  وستــپی)                              

 ( 2پیوست شماره )                                                                     
  

 لیـست حـداقل ماشین آالت مـورد نیاز پــروژه                                               

    

 واحد تعداد شـــــرح ردیف

9 
اسب بخار و حداقل  003الیروب کاتر ساکشن با حداقل قدرت پمپ 

 اسب بخار 953قدرت شفت کاتر 
 فروند 9

 دستگاه 9 قایق موتوری 2

 دستگاه 2 یا مشابه آن 102بیل مکانیکی لیبهر  3

 دستگاه 9 یا مشابه آن 203لودر کوماتسو  0

 دستگاه 9 یا مشابه آن D8بولدوزر  5

0 

 تجهیزات کامل نقشه برداری و هیدروگرافی

) دوربین توتال استیشن و متعلقات ، دوربین نیوو و ... ( به همراه تجهیزات 

 غواصی

 سری 9

 دستگاه 3 تن 93کمپرسی  7

 دستگاه 2 موتور برق دیزلی و بنزینی  0
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 الففرم                                                                              

 سال گذشته(( 5))ارزیابی عملکرد مناقصه گرتوسط کارفرمایان وی طی

 نام کارفرما :                                                                                          موضوع قرارداد:

 مبلغ قرارداد:                                                           نشانی کارفرما:                            

 مقام مطلع در دستگاه کارفرمایی:                                                            شماره و  تاریخ  قرارداد:  

 نام و نشانی دستگاه نظارت در این قرارداد:                               نام مناقصه گر مورد ارزیابی :                                      
 

ف
 شاخص ارزیابی ردی

 امتیاز کارفرما
 ( 25، ضعیف  53، متوسط  75، خوب  933بسیار خوب )

 مالحظات

   کیفیت انجام کار 9

   کفایت کادر فنی  2

   زمان بندی پروژه 3

   ارائه خدمات گارانتی   0

   رائه خدمات پس از فروش ا 5

   امکان دسترسی در مواقع ضرورت 0

   میزان همکاری با کارفرما 7

0    

1    

93    

99    

92    

93    

90    

95    

   میانگین امتیاز

 

 ل در دستگاه کارفرمایی قرارداد فوق الذکرمیباشد.کلیه مندرجات این فرم مورد قبول و تایید اینجانب ................................بعنوان مقام مسئو

                                                                                                                                                                                         

                                                       نام و سمت :                                                                                                                                                                                                                                                                     

 مهر و امضاء:                                                                                                                                                   
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 کارهای فنی و فرم کسب اطالعات از پیمانکاران در مورد

 ساختمانی و خدماتی و خدماتی مربوط به اشخاص حقوقی ً شرکت ها ً

 ( 0اطالعات کلی ) جدول شماره 

 

 

 مشخصات اعضای هیات مدیره :
 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی سمت

مدرک و رشته 

 تحصیلی

تاریخ اخذ 

 مدرک

 درصد سهام

تاریخ ورود به 

 شرکت

       مدیر عامل

       رئیس هیات مدیره

       نائب رئیس هیات مدیره

       عضو هیات مدیره

       عضو هیات مدیره

 

 ضاء و مهر شرکت :ام

 

  

 تلفن / نمابر : نام شرکت :

 اقامتگاه شرکت :

 محل ثبت : نوع شرکت :

 شماره ثبت : تاریخ ثبت :

 سرمایه پرداخت شده : سرمایه ثبت شده :

 اساسنامه ( :موضوع فعالیت شرکت ) طبق 
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 خالصه سوابق کاری مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و سایر سهامداران فعال در شرکت

 مربوط به اشخاص حقوقی ) شرکت ها (

 ( 0) جدول شماره 

 

 خالصه سوابق کاری 

 نوع فعالیت کاری سمت تاریخ خاتمه تا ریخ شروع نام و نام خانوادگی ردیف
 نام کارفرما

 مانکارشرکت / پی

9       
2       
3       
0       
5       
0       
7       
0       
1       

93       
99       
92       
93       
90       
95       
90       
97       
90       

 تصویر سوابق کاری فوق الذکر را ارائه نمایید.توجه : 

  جهت درج اطالعات تکافو نمی نماید ، به تعداد مورد نیاز از  3و  2 و 9در صورتیکه جداول شماره

 جداول مربوطه تکثیر نمایند. 

 

 امضاء و مهر شرکت :
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 اسامی کادر فنی که در آن شرکت فعالیت دارند

 ( 9) جدول شماره 

 امضاء و مهر شرکت :

 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 و رشته تحصیلی

تاریخ اخذ 

 مدرک 

تاریخ همکاری 

 با آن شرکت 

در خارج از سوابق کاری 

 آن شرکت 
 سمت در شرکت

9       
2       
3       
0       
5       
0       
7       
0       
1       

93       
99       
92       
93       
90       
95       
90       
97       
90       
91       
23       

 توجه : 

 ق زمانی معتبر است که تصویر فهرست لیست بیمه تامین اجتماعی با اصل گواهی اطالعات مندرج در جدول فو

سازمان تامین اجتماعی و همچنین تصویر آخرین مدرک تحصیلی و گواهی سوابق کاری افراد مذکور ضمیمه این 

 فرم گردد. 
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 ادارات و ارگانها-لیست قراردادهای منعقده شرکت با سازمانها

 (5)جدول شماره

 مبلغ قرارداد موضوع قرارداد ردیف

 )به ریال(

 تلفن/فاکس نام کارفرما تاریخ خاتمه تاریخ شروع

9       

2       

3       

0       

5       

0       

7       

0       

1       

93       

 تذکر:
سال اخیر بوده و مشخصات  5رج نمایید که مربوط به صرفا سوابق اجرای پروژه هایی را د در جدول

 زیر را داشته باشد :
پروژه هایی که به لحاظ رشته و زمینه کار مشابه این مناقصه بوده ، حجم ریالی آن حداقل معادل  -9

 %مبلغ برآورد این مناقصه باشد و تا زمان تکمیل این جدول به اتمام رسیده باشند .03

رشته و زمینه کار مشابه این مناقصه بوده ، حجم مقادیر کاری آن حداقل پروژه هایی که به لحاظ  -2
 معادل این مناقصه باشد تا زمان تکمیل این جدول به اتمام رسیده باشند .

پروژه های نا تمام که به لحاظ رشته و زمینه کار مشابه این مناقصه بوده ، حجم ریالی مقادیر کاری  -3
پیشرفت کار(، به ترتیب معادل برآورد و یا حجم مقادیر کاری این انجام شده تا این تاریخ )میزان 

 مناقصه باشد .

 

 

 

 

 امضاء و مهر شرکت :
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 لیست تجهیزات و ماشین آالت در تملک شرکت

 (2 )جدول شماره
 

 مالحضات نام مالک تعداد نوع تجهیزات و ماشین آالت ردیف
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     

 تذکر:
تصویر مصدق و فاکتور خرید)در مورد انواع وسایل و ابزار کار( و تصویر اسناد مالکیت)در مورد ماشین 

 (آالت( بایستی ضمیمه این فرم گردد.)عدم ارائه مدارک موجب بی اعتباری اطالعات داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء و مهر شرکت :
 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان بنادر و دریانوردی 

 بندر شهید باهنر

18 

 

 

 

 

 لیست توانمندیهای اجرایی شرکت

 (8)جدول شماره 

 کارهایی را که شرکت در اجرای آن تخصص و مهارت دارد درج نمائید
 

 عنوان ردیف

0  

0  

9  

5  

2  

8  

7  

6  

3  

02  

 

 

 

 

 امضاء و مهر شرکت:
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 یارهای ارزیابی کیفینحوه امتیازدهی به هر یک از مع
به منظور شفاف سازی هر چه بیشتر روند ارزیابی کیفی مناقصه گران ، در این بخش نحوه امتیازدهی به هر یک از 

مصوبه کمیسیون  درصد وزنی این معیارها بر اساس معیارهای ارزیابی که در مبحث قبل ذکر شده بود تبیین می گردد .

 ول زیر منعکس گردیده است :مناقصات دستگاه مناقصه گر در جدا

 

 ( : درصد وزنی معیارهای ارزیابی1جدول شماره )

 

 عنوان معیار
 ارزیابی تجربه

 )سابقه اجرایی(مناقصه گر

ارزیابی حسن سابقه در 

 کارهای قبلی

ارزیابی توان مالی 

 مناقصه گر

ارزیابی توان 

 تجهیزاتی مناقصه گر

ارزیابی توان فنی و 

 برنامه ریزی

 02 82 02 02 02 درصد وزنی

 

( قانون برگزاری مناقصات ، برای امتیازدهی به هر یک از معیارها ، عوامل 92ماده )« ج»بر اساس آیین نامه اجرایی بند 

امتیاز آوری مشخص گردیده است . مناقصه گرانی که مدارک و مستندات کافی و صحیح را با توجه به دستورالعمل نحوه 

، ارائه نموده باشند ازامتیاز مربوط به هریک از معیارها برخوردار خواهند شد . شیوه امتیازدهی  تکمیل اسناد ارزیابی کیفی

در این ارزیابی به شکل وزنی می باشد . یعنی مجموع ضریب وزنی معبارهامعادل صددرصد بوده و هر مناقصه گر در 

هرمناقصه گر ، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز ازای هر معیار ، امتیاز بین صفر تا صد کسب خواهد نمود . امتیاز کل 

امتیار را کسب نمایند به  73کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می باشد . مناقصه گرانی که درمجموع 

 لیست کوتاه راه خواهند یافت و از آنان جهت مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

 

 ( مناقصه گر اییسابقه اجر نحوه امتیاز دهی به تجربه )

کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار طی پنج (( نوع  ))و  ((تعداد ))امتیاز ارزیابی تجربه مناقصه گران ، حسب 

 ( نحوه امتیازدهی به این معیار ذکر گردیده است :93سال گذشته محاسبه گردد. در جدول شماره )

 ه اجرایی( : عوامل امتیاز معیار سابق93جدول شماره )

 

چهارکار مشابه با حجم  عوامل امتیاز آور

 معادل

دو کار مشابه با  سه کار مشابه با حجم معادل

 حجم معادل

یک کار مشابه 

 با حجم معادل

 2/0 2 2/7 02 امتیاز

 

 
 محل مهر و امضای مقام مجاز مناقصه گر
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ط مناقصه گر است که مبلغ ریالی آن معادل مبلغ برآوردی این کارهای اجرا شده توس« کار با حجم معادل»: مقصود از  9تذکر 
 مناقصه بوده و یا حجم مقادیر آن ، مشابه این مناقصه باشد .

 
درصد در هر سال( مطابق رابطه زیر معادل 92: مبلغ ریالی کارهای انجام شده در سالهای گذشته بر اساس متوسط تورم )2تذکر 

 سازی گردد :
 

 مبلغ پروژه انجام شده{×9% +92(×نه })تعداد دوره ساال
 

% امتیازات 73: مناقصه گران برای کارهای با حجم معادل برآورد این معامله که غیر مشابه با موضوع این مناقصه باشند از  3تذکر 
 جدول فوق برخوردار می باشند .

 
 نحوه امتیازدهی به حسن سابقه در کارهای قبلی 

 
در کارهای قبلی ، با توجه به رضایت نامه های کارفرمایان قبلی و اطالعات و مدارک ارائه شده از  ارزیابی حسن سابقه مناقصه گر

کارفرمای قبلی بر اساس  9-5سوی مناقصه گر صورت می پذیرد . عالوه بر این مناقصه گزار حسب مورد و بنا به صالحدید از 
رای پروژه و کیفیت و زمان بندی پروژه )اتمام پروژه در زمان مقرر ( مواردی نظیر نحوه کیفیت اجرای کار ، کفایت کادر فنی در اج

 استعالم خواهد نمود که متوسط ارزیابی ها به عنوان امتیاز حسن سابقه مناقصه گر محاسبه می شود .
 

ز به عنوان یکی از تذکر : مناقصه گرانی که در مناقصات قبلی بندر شهید باهنر حضور داشته اند ، حسب مورد نظریه واحد مربوط نی
 منابع استعالم لحاظ خواهد گردید .

 
 ( : امتیازدهی حسن سابقه در کارهای قبلی99جدول شماره )

 
 (25ضعیف) (53متوسط) (75خوب) (933بسیار خوب)

93 5/7 5 5/2 

 
 نحوه امتیاز دهی به توان مالی مناقصه گران 

 
( استفاده خواهد شد . در ابتدا توان مالی مناقصه گر بر 5رج در جدول شماره )برای ارزیابی توان مالی مناقصه گران از اطالعات مند

 مبنای شاخصهای زیر محاسبه می شود :
 
 برابر مالیات متوسط ساالنه 53 -9

 برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده  73  -2

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه -3

 پنج برابر داراییهای ثابت -4

 ر و امضاء مقام مجاز مناقصه گرمحل مه
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سپس هر کدام از شاخصهای محاسبه شده فوق که عدد بزرگتری را نشان دهند با مبلغ برآوردی این مناقصه مقایسه می شوند و 

 یاز مناقصه گر مشخص می گردد :نهایتأ با توجه به جدول زیر ، امت

 ( نحوه ارزیابی توان مالی92جدول شماره )

 

 توان مالی بیشتر یا  عنوان امتیاز آور

 مساوی برآورد

توان مالی معادل 

 درصد برآورد32

 توان مالی معادل

 درصد برآورد62

توان مالی معادل 

 درصد برآورد72

 7 6 3 02 امتیاز

 

بانکها و  ) معتبراعتباری اعتبار معادل مبلغ برآوردی این مناقصه از بانکها یا موسسات مالی  تذکر : در صورت ارائه تأییدیه

 خواهد گردید.تعلق ( به مناقصه گر  933ل ) امموسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ( نمره ک

 

 نحوه امتیاز دهی به توان تجهیزاتی مناقصه گر

 

برخوردار خواهد بود در  حداقل ماشین آالت مورد نظر مناقصه گر را تامین نماید از امتیاز کامل  در صورتی که مناقصه گر

 حسب مورد از نمره توان تجهیزاتی مناقصه گر کسر خواهد گردید. تغیر این صور

 ( : 93جدول شماره ) 

 ( 25ضعیف )  ( 53متوسط )  ( 75خوب )  ( 933بسیار )  بازرگانی -ارزیابی کمیته فنی 

 95 33 05 03 ) ماشین آالت و تجهیزات ( 0جدول شماره 

 ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی 

توان برنامه  ))و ارزیابی  ((کفایت کارکنان کلیدی  )) امتیاز ارزیابی توان فنی و  برنامه ریزی از معدل امتیازات مربوط به

قصه گر از حداقل کارکنان کلیدی مورد نظر مناقصه گزار به دست می آید. در صورتی که منا ((ریزی و کنترل پروژه 

برخوردار باشد حداکثر امتیاز مربوط به کارکنان کلیدی را به دست خواهد آورد ، در غیر این صورت حسب مورد از امتیاز 

تاخیر  وی کسر خواهد گردید همچنین مناقصه گر در صورتی که طی سال های گذشته دو پروژه را در زمان مقرر و بدون

 غیر مجاز ) تا تحویل موقت ( به اتمام رسانده باشد از امتیاز کامل توان برنامه ریزی و کنترل پروژه برخوردار خواهد بود.

 ( 25ضعیف )  ( 53متوسط )  ( 75خوب )  ( 933بسیار )  ارزیابی کمیته فنی                                  

 9 2 3 0 کفایت کارکنان کلیدی

 5/9 3 5/0 0 ن برنامه ریزی و کنترل پروژهتوا

 5/2 5 5/7 93 امتیاز نهایی توان فنی و برنامه ریزی

 محل مهر و امضاء مقام مجاز مناقصه گر
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 اطالعات کلی موضوع مناقصه

 مشخصات دستگاه مناقصه گزار  

  نام دستگاه مناقصه گزار :

 شهید باهنر بندر                                           

  نشانی دستگاه مناقصه گزار :

بندرعباس ، بلوار پاسداران جنب میدان قائم ، اداره بندر 

 شهید باهنر ) دبیرخانه فنی و مهندسی (

 آدرس الکترونیکی :
                               http:// bahonarport.pmo.ir  
(iets.mporg.ir) 

 نام و نشانی دستگاه نظارت :

 واحد فنی و مهندسی                                               

 اطالعات موضوع مناقصه :

 0/13                                   شماره مناقصه :    جاسکالیروبی  موضوع مناقصه :

 شرح مختصری از موضوع مناقصه :

 مترمکعب 900،333به حجم تقریبی الیروبی حوضچه بندر جاسک   -9

 متر. 03تکمیل دایک موجود به طول حدودا   -2

 اجرای ژئوتکستایل پشت دایکهای موجود. -3

 *تامین کلیه مصالح وتجهیزات الزم به عهده پیمانکار می باشد .

 برآورد اولیه موضوع مناقصه :

 ریال30،333،333،333
  محل اجرای کار :

   جاسکبندر                                                           

 داد :ارمدت اجرای قر
 ماه شمسی                                                                 99                                                          

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

 ریال 007،333،333

 خصصهای و صالحیتهای مورد نیاز :ت

از سوی معاونت امور دریایی معتبر مه صالحیت گواهینا

                                           سازمان بنادر و دریا نوردی 

 امتیاز ارزیابی کیفی :

 933از  03                                                          

 برنامه زمانی ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 :ارزیابی کیفی  آخرین آکهی فراخوانتاریخ انتشار 

93/93/13 

 :  مناقصهاسناد  دریافتآخرین مهلت 

                                                               23/93/13 

تاریخ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ برای مناقصه 

                                  27/93/13                                 گران :                   
  : مناقصهمکان تحویل اسناد 

 دبیرخانه فنی و مهندسی

آخرین مهلت تسلیم پاکات پیشنهادات به دبیرخانه 

 0/99/13                 مناقصه گذار :                          

 تاریخ برگزاری جلسه گشایش پاکات مناقصه :    

0/99/13 

 

 

 

 مهر و امضای مقام مناقصه گرمحل 


