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 بسمه تعالی 

 

 پیمانکاران و ارائه اسناد راهنمای تکمیل  
 

شود تا در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده در اطالعیه  بدینوسیله از شرکت های مشاور، طراحی و پیمانکاری دعوت می 

روزنامه  و  سایت  در  لیست     موجود  تشکیل  ارزیابی جهت  منظور  کوتاه به  و  مجتمع    بلند  شرکت  مختص  پیمانکاری 

اقدام    تعیین شده در آگهی ارزیابی تا پایان وقت  ساحل ایران )ایزوایکو(، نسبت به ارائه مدارك    فراسازی و صنایع  کشتی 

 . نمایند 

ها قابل قبول و دارای  های ارزیابی تنها با ارائه مدارك مورد نظر و مستند مرتبط با آن اظهارات ارائه شده در فرم  -

 د. باشد و در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بواعتبار می 

 گواهینامه های تأیید صالحیت باید از لحاظ زمانی معتبر باشند و در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهند بود.  -

های  غیر موثق و یا ادعای نادرستی ارائه شده است ، مسؤولیت   در صورتی که مشخص شود که اطالعات غیر واقع،  -

سال از بررسی    5ناشی از عواقب آن پس از برقراری قرارداد به عهده پیمانکار بوده و عالوه بر آن پیمانکار به مدت  

 .   خواهد بود محروم مجدد پیمانکاران ایزوایکو 

فایل را از حالت ،    www.isoico.coاز سایت    "پیمانکاران  اطالعات  فرم "ارائه اطالعات و اسناد خود پس از دانلود  جهت  

اسناد و    را تکمیل کرده و    صفحات اکسل  های داخل آنطبق راهنمایی  موجود ،  فایل اکسل    در  ،هد رفشرده خارج ک

به نام شرکت خود    فایل کلی را در فولدرهای لینک شده ذخیره نمایید.     PDF,JPEGمدارك مورد نظر را با فرمت های  

 .کنید فشرده سازی   وده و آن راذخیره نم نگلیسی ت اصوربه 
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