
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فروشنده )كنندگان ( سازنده/ هاي استعالم ارزيابي كيفي تامين برگه

  )گيرد ميقانون برگزاري مناقصات انجام  12آيين نامه اجرايي بند ج ماده گران ( تامين كنندگان) بنابر  مناقصه(ارزيابي كيفي 

مستندات فرستاده شده داراي وارد شوند. مدارك و  كنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا هاي استعالم ارزيابي كيفي تامين در برگه اطالعات « 

».محاسبه كنندبرابر مبلغ تضمين شركت در مناقصه مندرج در روزنامه  امتياز را بنابر بيستگران بايد  مناقصه و امضاي مجاز و مهر شركت باشد  

  R2-9440472-RK تقاضاي:                    R2-94/022مناقصه: 

  P/F U-Tube Used For Glycol Reboiler  :موضوع

 .............................................     گر نام مناقصه
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  : امضاء و مهر تامين كننده

  گزار : مناقصهكلي اطالعات 

 R2-9440472-RK     شماره تقاضا:           R2-94/022  شماره مناقصه:  پااليشگاه دوم -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  :نام

استان بوشهر، بندر عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان مديريت : نشاني

  ۰۷۷۳۱۳۱۳۹۰۰الي ۳۹۹۵ تلفن:  ۲۰۴  پااليشگاه دوم، اداره خدمات كاال، اتاق

 P/F U-Tube Used For Glycol Reboiler                 : موضوع مناقصه

  077 3131 3989  كريمي آذر  آقايكارشناس: و تلفن   نام
  

در اسناد مناقصه  يامقرر( مندرج در آگهی روزنامه(برای مناقصات عمومی)  موعد در فیيک بايست به انضمام مدارك درخواست شده اين استعالم و فراخوان ارزيابي هاي تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي مي برگه

  ارسال گردد.  204  استان بوشهر، بندر عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان مديريت پااليشگاه دوم، اداره خدمات كاال، اتاق نشاني محدود)) به مناقصات (برای

و به مهر و امضاي مجاز  هب ممهور را)  گانه هر يك از جداول شش اده شده در( شرح دمدارك و مستندات مورد نياز  به همراه استعالم ارزيابي كيفياسناد هاي تكميل شده  برگهتمامي خواهشمند است  تذكر مهم:

  .شود يا خارج از وقت مقرر دريافت شوند، ترتيب اثر داده نميو ناقص بوده ي كه ، بديهي است به مداركارسال فرماييد گانه شش هاي ب درخواست شده در جدولترتي

  : اطالعات كلي تامين كننده / سازنده

    تلفن:  تاريخ و محل ثبت شركت:  شماره ثبت شركت:  شركت:نام 

    نمابر:  موضوع فعاليت شركت (طبق اساسنامه):                                  

    نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز:

    كد اقتصادي :  پست الكترونيك :  نشاني اينترنتي:

    برداري : بهرهشماره پروانه   شناسه ملي:   نشاني شركت: 

    محل صدور :  تاريخ و محل تولد :  شماره شناسنامه :  نام پدر:  نام و نام خانوادگي مدير عامل:

    رشته تحصيلي:  مدرك تحصيلي:  تلفن همراه :  كد ملي:
  

 برداري به همراه شناسه ملي و كد اقتصادي الزامي است.  تذكر: ارائه تصوير اساسنامه، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي، پروانه بهره

صاحبان مجاز طبق  / صاحب. تمامي برگه هاي استعالم ارزيابي كيفي بايد به امضاء باشد  شناسنامه مدير عامل ضروري مي و همچنين ارائه تصوير كارت ملي

  اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات و مهر شركت رسانده شود.
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  معيارهاي ارزيابي كيفي تامين كننده ( سازنده / فروشنده )

  پذيرد. ارزيابي كيفي تامين كنندگان صورت مي - قانون برگزاري مناقصات  12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  24بر اساس ماده 

  شرح معيارها
وزن 

  )Bشاخص(

امتياز كسب شده از 

) A( ۶تا  ۱هاي  فرم

( توسط فروشنده 

محاسبه و تكميل 

  شود)

امتياز كسب شده 
A*B/100   

(توسط فروشنده 

محاسبه و تكميل 

  شود)

امتياز كسب شده از 

) A( ۶تا  ۱هاي  فرم

محاسبه شده توسط 

  فني بازرگانيكميته 

امتياز كسب شده 

  A*B/100نهايي

محاسبه شده 

توسط كميته فني 

  بازرگاني

  مالحضات

امتيازات از جداول و مدارك 

  گردد. ذيل استخراج مي

  ۱فرم شماره           ۱۰  توان مالي

ارزيابي مشتريان قبلي حسن شهرت و سابقه كار با مراكز صنعتي 

  پارس جنوبيمعتبر خصوصاً وزارت نفت و مجتمع گاز 
  ۲فرم شماره           ۲۰

و عضو سازندگان شركت ملي  استانداردهاي توليد و نظام كيفيت

  نفت ايران
  ۳فرم شماره           ۲۰

  ۴فرم شماره           ۲۵  داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه

  ۵فرم شماره           ۲۰  نحوه تضمين كيفيت خدمات و محصوالت (گارانتي و وارانتي)

   ۶فرم شماره           ۵  ظرفيت توليد

            ۱۰۰  جمع
  

  باشد. مي 60حداقل امتياز قابل قبول 

 

 

 امضاء و مهر تامين كننده :
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  .*: معيار ارزيابي توان مالي1فرم شماره 

ف
دي

ر
  

  شرح

امتياز كسب     مبالغ به ميليون ريال مربوط به سال

  ) Aشده (
( توسط فروشنده 

 محاسبه شود)

امتياز 

نهايي 

كسب شده 

)A(  
۱۳۹۲  ۱۳۹۳  ۱۳۹۴  ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  

 ۵متوسط ماليات 

  ساله

۱  
ات متوسط ساليانه، مستند به اسناد يكصد برابر مالي

  .مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده
                

۲  
بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد مستند 

هاي مالي تاييد  به قراردادها و اسناد فروش با صورت

  .شده

      

۳  
هاي ثابت مستند به اظهار نامه  ده درصد دارايي

  .ها رسمي يا گواهي بيمه دارايي
      

۴  
قادر به اخذ آن از بانكها گر  حداكثر اعتباري كه مناقصه

  .باشد سات مالي و اعتباري معتبر مييا موس
      

  جمع امتيازات
  

باشد. در صورت عدم اعالم زمان اعتبار در نامه بانك،  تاييديه به نام مجتمع گاز پارس جنوبي ضروري مياز بانك يا مؤسسه مالي مربوطه ارسال گردد. ارائه اصل  ارائه تأييديـه ۴براي رديف 

  باشد. تاييديه ياد شده حداكثر به مدت يك سال معتبر مي

آگهي حراز خواهد شد كه بيست برابر مبلغ ضمانت نامه مندرج در اين جدول جهت ارزيابي توان مالي الزامي است. حداكثر امتياز در صورتي ا ۴الي  ۱هاي  حداقل يكي از مدارك رديف ارائه

  يابد.  باشد، در غير اين صورت امتياز توان مالي به تناسب كاهش مي ۴الي  ۱ هاي رديفارزيابي كيفي مناقصه، معادل و يا كمتر از يكي از مقادير 
  

  هاي مذكور، ممهور به مهر اداره ماليات و دارائي و مدارك مستند پرداخت ماليات الزاميست. مربوط به سالدر ضمن ارائه برگ ماليات قطعي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور * 

  امضاء و مهر تامين كننده :
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  تقاضا. ، حسن شهرت و سابقه كار با مراكز صنعتي معتبر خصوصاً وزارت نفت و شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مرتبط با: ارزيابي مشتريان قبلي 2فرم شماره 

برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام به موقع تعهدات ) و موارد مندرج در  امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير حسن انجام كار ( كيفيت كاال، عملكرد در دوره بهره

  گذشته مالك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.سال پنج  گردد. ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر جدول ذيل تعيين مي

  باشد. گزار قابل پذيرش مي ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم و با تشخيص مناقصه

  شرح امتيازدهي ارزيابي مشتريان قبلي

  توضيحات  )A( امتياز كسب شده  )0 -100 وزن هر معيار (  شرح  رديف

      ۴۰  و تعهدات حسن انجام كار  ۱

      ۶۰  نفتوزارت هاي تابعه  حسن سابقه با شركت  ۲

      ۱۰۰  جمع امتيازات
  

متناسب با  4سال گذشته، مربوط به كارهاي ارائه شده در فرم شماره  پنجمبلغ ارائه گردد (چهار كار مشابه در به منظور كسب حداكثر امتياز اين بخش، كارهاي مشابه با باالترين  -1

  هاي حسن انجام كار). برگهتعداد 

  هاي مندرج در جدول الزامي است. ارائه مستندات آيتم-2

  

  

  

  امضاء و مهر تامين كننده : 
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  : استانداردهاي توليد و نظام كيفيت 3فرم شماره 

ضمناً  .بود ت خواهديصالح ابیيارز از سازنده حذف و ابیيارز عدم موجب عوامل از کيهر رد و باشد توليد می عوامل از يكي احراز به منوط قبول مورد استانداردهای به باتوجه استانداردها ابیيارز

  ابی فنی باشد.يا فرم ارزيست مطابق با استاندارد ذکر شده در تقاضا يبا استاندارد مورد استفاده می

  :از است اعالم شده عبارت استانداردهاي 

  استانداردهاي قابل قبول الف)

  رانيا قات صنعتیيتحق و استاندارد مؤسسه  ،(IPS)  نفت وزارت استانداردهای -۱

   ASME, ASTM :مانند صنعتی کشورهای تخصصی اي ملی استانداردهای -۲

   تيفيک معتبر هاي نامهيگواه ريسا وISO 14000،  ISO 9000،  ISO 18000  سري رينظ تيفيک استاندارهای -۳

  ي هستند كه به استانداردهاي قابل قبول استناد كرده باشد.ياستانداردهاب) استانداردهاي مشابه قابل قبول 

  استناد باشد. قابل تطابق و ي هستند كه سازنده در مدارك فني به آنها اشاره كرده باشد وياستانداردهاي مرتبط  استانداردها ج)

  شرح امتياز دهي استانداردهاي توليد

  )Aامتياز كسب شده (  )0 - 100وزن هر معيار (   دارداستاننام   شرح  رديف

    ۲۰    استاندارد كيفيت  ۱

    ۸۰    توليد استاندارد  ۲

    ۱۰۰    معـــــج

و گران فاقد شرايط براي مناقصات را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارزيابي در اين مرحله از طريق خود اظهاري  توان مناقصه تذكر: چنانچه استانداردهاي الزم توليد تامين نشود مي

   اشد.ب گزار قابل پذيرش مي ل دستور العمل ساخت و با تشخيص مناقصهبيارائه مدارك الزم از ق

  

  امضاء و مهر تامين كننده/ سازنده:
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  سال گذشته ) پنج( قراردادهاي منعقده با مشتريان عمده مرتبط با موضوع مناقصه در  :  داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه 4فرم شماره 

ف
دي

ر
  

  موضوع قرارداد فروش/ساخت
  مبلغ قرارداد

  (ميليون ريال)
  تاريخ فروش

 فروش کاالي شرح

  رفته

نام، نشاني و مقام 

  مطلع خريدار
  تلفن/فكس خريدار

  وزن هر معيار

 )۱۰۰- ۰(  

امتياز كسب 

  )Aشده (

۱              ۲۰    

۲              ۲۰    

۳              ۲۰    

۴              ۲۰    

    ۲۰  ارائه مدارك تحصيلي و دوره هاي برگزار شده براي هيت مديره و كاركنان كليدي  

    ۱۰۰  جمع
سال گذشته). در مورد قراردادهاي غير مشابه به تشخيص خريدار معادل  پنجبه منظور كسب حداكثر امتياز اين بخش كارهاي مشابه با باالترين مبلغ ارائه گردد (حداقل چهار كار مشابه در  -۱

  شود. نصف امتياز در نظر گرفته مي

و صفحه مربوط / تاريخ انعقاد قرارداد هاي: طرفين قرارداد / موضوع قرارداد / مبلغ قرارداد / مدت قرارداد  مشخص كننده قسمت ارائه تصوير صفحاتي از قراردادهاي منعقده جدول فوق كه -۲

  است. به امضاء قرارداد باشد الزامي 

  

  امضاء و مهر تامين كننده :
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  انتي و وارانتي)نحوه تضمين كيفيت محصوالت و خدمات پس از فروش (گار معيار ارزيابي:   5فرم شماره 

  شرح امتياز دهي نحوه تضمين كيفيت خدمات و محصوالت

  )Aامتياز كسب شده (  )۰ - ۱۰۰(  وزن هر معيار  ها مستندات و رويه  شرح  رديف

  ن محصوالت و گارانتیينحوه تضم  ۱
  

۶۵  
  

۲  
ن خدمات پس از فروش (وارانتی) ينحوه تام

  در محل استفاده

  
۱۰  

  

  حمل و نقلچگونگی بسته بندی و   ۳
  

۲۵  
  

  چگونگی نصب  ۴
  

۰  
  

  راتيآموزش بهره برداری، نگهداری و تعم  ۵
  

۰  
  

    ۱۰۰  جمع

با اي جداگانه  هاي جدول باال را در برگه ي رديف و يا توضيحات الزم درباره  حتما پر كنندالزم است براي كسب امتيازهاي اين بخش جدول باال را گران  توضيح: مناقصه �

 . بفرستندمهر و امضاي مجاز 

  يادآوري مهم: فرستادن مستندات حداقل يكي از كارهاي انجام شده الزم است.

 امضاء و مهر تامين كننده :
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  R2-9440472-RK تقاضاي: R2-94/022 مناقصه: (سازنده/ فروشنده)كنندگان عالم ارزيابي كيفي تاميناسناد است

  توليد : ظرفيت6 شماره فرم

  ظرفيت توليد آماده  قرارداد هاي در دست اجرا  امتياز  ظرفيت توليد  رديف

1     ۱۰۰       
  

 .گرديد خواهد نييتع ديبازد طريق از اظهاري خود صحت لزوم ورتص در گردد مي تعيين اظهاري خود اساس بر و ديتول مجوزهای اي ها پروانه اساس بر ديتول تيظرف ازامتي

  .باشند داشته آماده تيظرف ستیيبا شده تيصالح دييتأ های شرکت : ۱ تبصره

   )ديتول تيظرف  - اجرا دست در قراردادهای برای شده تعهد زانيم = آماده ديتول تي(ظرف

  .داشت نخواهد را مربوطه مناقصه در حضور حق مربوطه شرکت باشد شتريب آماده ديتول تيظرف از واحدها درخواست زانيم که صورتی در:  ۲ بصرهت

  يابد. مي اختصاص امتياز گر مناقصه به رفيتظ برابر دو تا حداكثر آماده توليد ظرفيت با متناسب:  ۳ تبصره

  

  امضاء و مهر تامين كننده :

  

  »اعضاي كميته فني بازرگاني«ارزيابي كنندگان   »اعضاي كميته فني بازرگاني«ارزيابي كنندگان 

     

    
  


