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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  

     

  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اولپااليشگاه 

  : گر  نام شركت مناقصه

  ۱۰۴۹/۹۷: شماره مناقصه 

  حفاظت و حراست از اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه اول :موضوع مناقصه 
  

  يك مرحله اي عمومي : نوع مناقصه 

  لسا دو: مدت اوليه پيمان 

گران بصورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به  تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصه: توجه

  .مهر شركت الزاميست
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  فهرست
  ۲۸  يزاتيارزيابي توان تجه: ۴فرم شماره   ۳  فرم اعالم آمادگي و شركت در مناقصه

  ۳۰  ريزي ارزيابي توان فني و برنامه: ۵فرم شماره   ۴  گر فرم اطالعات مناقصه

  HSE  ۳۲ارزيابي : ۶فرم شماره   ۵  اطالعات كلي موضوع مناقصه

  ۴۴  گران جدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي مناقصه  ۶   برنامه زمانبندي مناقصه

  ۴۵  فرم گواهي صدور حسن انجام كار: پيوست يك  ۶  گران محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ۴۶  اعالميه تاييد اعتبار بانكي: پيوست دو  ۷  گر جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه

      ۸  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه

      ۱۱  گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

      ۱۴  )سوابق اجرايي(جربه ارزيابي ت: ۱فرم شماره 

      ۲۰  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي:  ۲فرم شماره 

      ۲۶  ارزيابي توان مالي: ۳فرم شماره 
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  اعالم آمادگي و شركت در مناقصه
  

 

 ............................................................................................شركت 

  

  حفاظت و حراست از اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه اول:  با موضوع ۱۰۴۹/۹۷:  خود را جهت شركت در مناقصه شماره  اً بدينوسيله اين شركت آمادگياحترام

ه را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق گران اقدام نموده و كليه مدارك و اسناد خواسته شد نمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزيابي كيفي مناقصه اعالم مي

 .صفحه ارسال نموده است.............................. بندي و منظم و در  ليست ارائه شده به صورت كالسه چك

 

  

  

  : .......................................................... گر شركت مناقصهنام                                                                                                              

  

  ..........: ................................................... مهر و امضاء مجاز                                                                                                             
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  گزار  اطالعات مناقصه
  اداره حراست مجتمع  دستگاه نظارت  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  اول پااليشگاه   نام مناقصه گزار

  ر پيمانها پااليشگاه اولـ امو ۴۵ـ  فاز يك ـ ساختمان اداري ـ اتاق پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،  انرژي اقتصادي ويژه منطقه بوشهر، عسلويه، استان :نشاني

  WWW.SPGC.IR  سايت مجتمع گاز پارس جنوبي

  گر اطالعات مناقصه

    تاريخ تاسيس    نوع شركت   نام شركت

    تاريخ آخرين تغييرات   شماره ثبت    محل ثبت

    كد پستي شركت    اقتصادي شركت كد    شناسه ملي شركت

    ركتموضوع فعاليت ش

    شماره تلفن همراه  مدير عامل    شماره ملي مديرعامل    نام و نام خانوادگي مديرعامل

    شماره تلفن همراه رئيس هيئت مديره    شماره ملي رئيس هيئت مديره    نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره

   تياراالخ شماره تلفن همراه نماينده تام    )نمابر( شماره فكس    هاي ثابت شماره تلفن

   حوزه مالياتي    شماره حساب بانكي

   آدرس ايميل شركت

    آدرس دقيق
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

  ۱۰۴۹/۹۷  شماره مناقصه

  حفاظت و حراست از اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه اول  موضوع مناقصه

 اي مرحله عمومي يك نوع مناقصه

  )يشمس ماه  ۲۴( دوسال  ي پيمانمدت اجرا

  مبلغ براورد تقريبي انجام كار

  )برآورد ريالي كارفرما( 
  ريال۳۴۹/۱۶۰/۴۴۳/۱۵۱

 )ريال( فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 
 ۲۲/۰۹/۹۴هـ مورخ ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲نامه تضمين معامالت دولتي شماره  صورت همه تضامين قابل قبول وفق آئينه بريال ۰۰۰/۸۶۴/۵۲۸/۴به مبلغ 

 نت وزيراأهي

  به پيمان حاضر پيش پرداخت تعلق نخواهد گرفت )ريال(ميزان و درصد پيش پرداخت 

  اداره حراست مجتمع دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اول پااليشگاه  محل اجراي موضوع مناقصه

  نامه  گواهي

 كت در مناقصه الزاميستبراي شرتعاون ،كار و رفاه اجتماعي  سازماناز  )فعاليت نگهباني(كد رشته خدمات عموميدر  داراي اعتبار زمانيتاييد صالحيت معتبر "گواهينامه ارائه -۱

برخي گواهينامه ها سه ساله ميباشد شركتهايي كه بيش از يكسال از زمان تاريخ صدور گواهينامه آنان گذشته باشد  با توجه به اينكه).صالحيت شركتها  اييدتشرط اصلي و اساسي (

  .ل نميباشدموظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاري نيز بوده ،در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبو

  .جتمع گاز پارس جنوبي استالزامي مي باشد و تائيد آن صالحيت ،منوط به تائيد حراست م" وزارت نفتحراست از سازمان داراي اعتبار زماني ارائه تائيد صالحيت  -۲

ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت ارزيابي 

  گران  ناقصهصالحيت م

)  CD(به صورت لوح فشرده) در فايل هاي جداگانه و با نام معيارهاي ارزيابي كيفي(به صورت تفكيك شده و مطابق با معيارهاي ارزيابي  PDFخود را با فرمت ترحيحا ) رزومه(مدارك و مستندات 

  .ييد نخواهد شدأگر ت كور، صالحيت مناقصهدر صورت عدم ارائه گواهينامه مذ. ممهور به مهر شركت مناقصه گر ارائه نمايند

اقتصادي تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه  •

  انرژي پارس

گواهينامه تاييد صالحيت ايمني و امور پيمانكاري از وزارت   •

  تعاون ، كار ورفاه اجتماعي

جنوبي واقع در عسلويه اقدام و مجوز  ديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه انرژي پارستأييبايست نسبت به اخذ  ييد صالحيت شده در مناقصه فوق ميأهاي ت كليه شركت

هاي  دفتر خدمات پيمان ، به)تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت (قبل از تحويل پاكت پيشنهاد قيمتتا  و امور پيمانكاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمنيبه همراه مربوطه را 

  ها گشايش نخواهد يافت الزم به ذكر است در صورت عدم ارائه تأييديه مذكور، پاكت مالي آن. تحويل و ارائه نمايند اول پااليشگاه
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  برنامه زمانبندي مناقصه

 حفاظت و حراست از اماكن ،اموال و تاسيسات پااليشگاه اول : عنوان مناقصه

  
  تاريخ

۲۳/۱۰/۱۳۹۷ گران رزومه مناقصهآخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و    

۰۱/۱۲/۱۳۹۷  گران ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت مناقصه  

۱۱/۱۲/۱۳۹۷  )توزيع اسناد مناقصه(نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه   ارسال دعوت  

۲۵/۱۲/۱۳۹۷  هاي پيشنهاد قيمت آخرين مهلت تحويل پاكت  

۲۶/۱۲/۱۳۹۷  قيمتهاي پيشنهاد  تاريخ گشايش پاكت  

  گران محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
روي آن درج گرديده، به بايست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر  مي) استعالم حاضر(اسناد ارزيابي كيفي 

  .به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد نشد. اني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گرددنش

  .گر الزاميست رعايت طبقه بندي و جداسازي اسناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف مناقصه

  ـ امور پيمانها پااليشگاه اول  ۴۵ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ  فاز يك ـ ساختمان اداري ـ اتاق  پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه ه،بوشهر،عسلوي استان: آدرس

  ۰۷۷۳۷۳۲۴۸۱۶:فاكس  - ۰۷۷۳۱۳۱۴۶۹۷: تلفن 
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  گر جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه
  اساس آخرين آگهي تغييرات شركت در روزنامه رسمي، در جدول ذيل درج گردد لطفاً مشخصات اعضاي فعلي هيئت مديره  بر

  تاريخ اخذ مدرك  مدرك تحصيلي/رشته  سمت در هيأت مديره يا شركت  نام و نام خانوادگي  رديف
  )سال(سابقه 

  در اين شركت  كل

۱              

۲              

۳              

۴              

۵              

۶              

۷              

۸              

  .مهر و امضاء گردد) مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات(توسط صاحبان امضاء مجاز    بايست منحصراً مي)  اسناد ارزيابي كيفي(تمام صفحات رزومه : نكته
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  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه 
 :ندينما ليتکم را ارزيابي كيفي اسناد آن، در شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ی،کيف ارزيابی اسناد تکميل از قبل شود می درخواست محترم رانگ مناقصه از

  .نمايندبندي  با درج شماره صفحه كالسهبه ترتيب ذيل و حتماً رزومه خود را  بايست ميران گ مناقصه ،لت ارزيابي كيفي توسط كميته فني بازرگانيمنظور سهوه ب )۱

  :اسناد و مدارك مور نيازفهرست 

  .با قيد موضوع و شماره مناقصه نامه درخواست شركت در مناقصه   -۱-۱

  .كد اقتصادي ،شناسه ملي ،آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ،سيسأآگهي ت ،روزنامه رسمي ،مالياتي اظهارنامه ،اساسنامه  -۲-۱

برابر با اصل شـده   هاي مـرتبط  و ساير گواهينامه)  ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه/  شوراي عالي انفورماتيك/  تعاون، كار و رفاه اجتماعياداره (زم از مراجع ذيصالح ييد صالحيت الأها و ت گواهينامه -۳-۱

   .توسط دفاتر اسناد رسمي

  )قرارداد مشابه با موضوع مناقصه ۴داد تع كثركپي حدا(. اجرا شده قبلي مشابه مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي -۴-۱

  )عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصهدر صورت قرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه  ۲تعداد حداكثر كپي( .مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي  -۵-۱

  )مشابه با موضوع مناقصهمربوط به قرارداد سابقه حسن  ۴ كثر تعدادحدا( .ان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابهنامه كارفرماي مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -۶-۱

  )مشابه با موضوع مناقصهمربوط به قرارداد غير ابقهحسن س ۲ كثر تعدادحدا( .مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشابه  -۷-۱

  )ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي( .مستندات مربوط به توان مالي  -۸-۱

  )ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي. (مستندات مربوط به توان تجهيزاتي  -۹-۱

  )ريزي ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه. (چارت سازمانيو ريزي شامل رزومه نفرات كليدي  به توان فني و برنامه مستندات مربوط  -۱۰-۱

  .گر مناقصه) HSE(زيست  مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط -۱۱-۱

  )زمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسميحسابرسي شده توسط سا. (هاي مالي حسابرسي شده آخرين صورت  -۱۲-۱

از مسـتندات   فاقـد  و اطالعـات  اظهاراتهر گونه  ،در غير اينصورت .باشد مياعتبار  ها قابل قبول و داراي مرتبط با آن اتو مستندارائه مدارك تنها با  ،هاي ارزيابي اسناد و فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات )۲

  .ر تعلق نخواهد گرفتگ مناقصهو امتيازي به بوده  ساقطاعتبار  درجه

 کامـل  پاسـخگوی هـا،   اسناد مرتبط بـا آن  و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات ي کها گونه به ،بوده کيفی اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل لمسؤ رگ مناقصه) ۳

  .باشد کيفی ارزيابی الزامات
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قبال كسـب   در وليتیئمس زارگ مناقصه هرحال در .ر گرددگ مناقصهبه عدم صالحيت يتاً منجر ممكن است نهاو  ثر بودهؤر مگ مناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي  مناقصه اسناد تکميل عدم يامدارک  نقص) ۴

  .داشت نخواهد مبهم و متناقض اطالعاتدرج  يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا اركر به دليل نقص يا فقدان مدگ مناقصهصالحيت ييد أتامتياز كمتر يا عدم 

  .لي را ارائه نمايندمكاتبه و مدارك تكمي زارگ مناقصهصورت کتبی با ه ب ،)رزومه(بايد تا قبل از اتمام مهلت تحويل اسناد  ،ها در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن )رانگ مناقصه(متقاضيان  )۵

 اطـالع  بـه موضـوع را كتبـاً    در اسـرع وقـت   بايست مير گ مناقصه ،ايجاد گردد شده ارائه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری رانگ مناقصهکيفی  ارزيابی طي مراحل در چنانچه )۶

  .خواهد بود رگ مناقصهعهده  برغير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي در  .ندبرسا زارگ مناقصه

  .دخودداري نمايجداً  ناقص و ناخوانا ،معتبر غير ،هاي ارزيابي مرتبط با فرم از ارسال هر گونه اسناد و مدارك غير بايست مير گ مناقصه ،هاي ارزيابي با توجه به اهميت ارسال صحيح اسناد مرتبط با فرم )۷

  .باشد ميمدارك فاقد اعتبار در غير اينصورت اسناد و  ؛باشد ميممنوع ها  و استفاده از اسناد ساير شركتر بوده گ مناقصهركت به نام ش بايست ميتمامي اسناد و مدارك  )۸

از قبيل تأييـد صـالحيت و ايمنـي امـور     ( ي ارائه شدهها گواهي نامهو  هديمندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات مهر و امضاء گردتوسط صاحبان امضاء مجاز  بايست مي )اسناد ارزيابي كيفي(تمام صفحات رزومه  )۹

بايست توسط دفـاتر   مي )ريزي كشور هاي انفورماتيكي از شوراي عالي انفورماتيك و صالحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه بندي و احراز صالحيت شركت پيمانكاري از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رتبه

  .اصل شود با اسناد رسمي برابر

  .زار ايجاد نخواهد كردگ مناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونه هيچ مربوطه مدارك و هاي ارزيابي فرم ارائه و تکميل )۱۰

  .دنباشاز لحاظ زماني معتبر بايست  مي صادره شده  از مراجع ذيصالح  ييد صالحيتأتهاي  گواهينامه )۱۱

   .ا موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشدموضوع مناقصه ب )۱۲

بـه   واقـع  خـالف  اطالعـات  يـا  جعلی مدارک که شود مشخص هرگاه .باشد می رانگ مناقصه عهده شده بر ارائه مدارک و مستندات و کيفی ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت وليتئمس )۱۳

مطابق (کيفی ابی يارز فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب رگ مناقصه آنکه ضمن تا بود خواهد مجاز زارگ مناقصهاست،  شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه زارگ مناقصه

  .رساند انجام به مناقصات برگزاری قانون ۱۲بند  وفق يزن را قانونی اقدامات نمايد،  محروم)  ۱۲ ماده ج بند اجرايی نامه آيين ۹ مادهبند ت 

ـ  مناقصـه  نـام  درج بر مبنی اطالعاتی يا و  باشد ميو فاقد اعتبار الزم  ابطال رانگ مناقصه تيصالح صيتشخ گواهیمشخص گردد كه   ،رانگ مناقصه فیيک ابیيارز نيح در که صورتی در )۱۴ ـ  سـت يل در رگ اه يس

 برگـزاری  قـانون  ۱بنـد   موضـوع  های دستگاه از کیي در )دي خلع( ای حرفه تيصالح سوء سابقه هرگونه احراز صورت در نيهمچن گردد؛ واصل نفت صنعت رمجموعهيز های شرکت زا کیي اي و دهنده تيصالح

  .دينما محروم فیيک ابیيارز نديآفر ادامه از را رگ مناقصه تا بود خواهد مجاز زارگ مناقصه دولتی، معامالت در مداخله تيممنوع اثبات اي و مناقصات

ها تحويـل شـده    خدمات پيمان/امورنحوي ارسال گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر به دفتر ه بايست ب مهلت تحويل اسناد همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي) ۱۵

  .باشد گر مي گر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصه باشد و از طرف مناقصه ها نياز به ارائه اسناد مربوطه مي مواردي كه جهت اثبات آنضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز . باشند

  .خواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذيرش نخواهد بودگونه ترتيب اثري داده ن به هر نوع مدرك و سندي تحت عنوان رزومه يا مدارك تكميلي كه بعد از تاريخ مقرر به اين واحد تحويل گردند، هيچ) ۱۶
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

گـر بـوده و طبـق قـوانين و      هاي ناشي از عواقب به عهده مناقصه گزار ارائه گرديده، مسئوليت موثق و يا ادعاي نادرستي به مناقصه واقع، غير كه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير در صورتي) ۱۷

  .اهد شدمقررات رفتار خو

بايست وضعيت كليـه اسـناد و مـدارك     گر مي گزار، مناقصه گران و تسريع و سهولت فرايند ارزيابي كيفي و تعيين امتيازات الزم توسط مناقصه به منظور ثبت و اطمينان از ارسال يا عدم ارسال اسناد توسط مناقصه) ۱۸

بندي رزومه خود را ارائـه نماينـد در بخـش     صورت منظم و كالسهه گراني كه ب به مناقصه .مشخص نمايد) مرتبط با وضعيت به صورت عالمت ضربدر( ليست ذيل هاي ارزيابي مرتبط خود را در چك ارسالي مطابق فرم

  . گيرد نمره تعلق مي ۱توان فني و برنامه ريزي 
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

نام فرم 

  ارزيابي
   عنوان

  )كارفرما(گزار  وضعيت كنترل توسط مناقصه  گر سط مناقصهوضعيت كنترل تو

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  گرديدن

  تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

صه
ناق

  م
ي

كيف
ي 

ياب
رز

ي  ا
وم

عم
ك 

ار
مد

 و 
اد

سن
ا

 
ان

گر
  

                گر جهت شركت در مناقصه مناقصه/  نامه درخواست شركت متقاضي

                مه شركتاساسنا

                گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمي

                سيس شركتأتروزنامه رسمي آگهي 

                تغييرات شركتآخرين روزنامه رسمي آگهي 

                شركت آخرين اعضاء هيأت مديره و كارت ملي  شناسنامه تصوير

                گر هتصوير كد اقتصادي شركت مناقص

                تصوير شناسه ملي شركت

از  )فعاليت نگهباني(كد رشته خدمات عمومي در داراي اعتبار زمانيتاييد صالحيت معتبر "گواهينامه ارائه -۱

صالحيت  تاييدشرط اصلي و اساسي ( تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براي شركت در مناقصه الزاميست سازمان

برخي گواهينامه ها سه ساله ميباشد شركتهايي كه بيش از يكسال از زمان تاريخ  با توجه به اينكه).شركتها 

سال جاري نيز بوده ،در غير  صدور گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به

  .اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نميباشد

الزامي مي باشد و تائيد آن " وزارت نفتحراست سازمان از  ارائه تائيد صالحيت داراي اعتبار زماني -۲

   .صالحيت ،منوط به تائيد حراست مجتمع گاز پارس جنوبي است

  

              

                

                

گزار تكميل  توسط مناقصه" گزار وضعيت كنترل توسط مناقصه"  هاي تكميل گردد و ستون) متقاضي(گر  همه صفحات چك ليست توسط مناقصه" گر وضعيت كنترل توسط مناقصه"هاي  ضروري است ستون:  توضيح مهم

  .گردد مي
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 گران اقصهچك ليست اسناد و مدارك ارسالي من

نام فرم 

  ارزيابي
   عنوان

  )كارفرما(گزار  وضعيت كنترل توسط مناقصه  گر وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

  تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

ي
راي

اج
ق 

واب
 س

به
جر

ي ت
ياب

رز
ا

  

                )سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵ر با اعتبا(نسخ  پيمان مشابه  با موضوع مناقصه 

 )كار مشابه ۴در صورت عدم وجود (نسخ پيمان غير مشابه 

  ).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (
              

ي
قبل

ق 
واب

 س
ن

حس
ي  

ياب
رز

ا
 

  .بليگواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و مشابه با موضوع مناقصه  از كارفرمايان ق

  )جهت موضوعاتي با مبلغ، شرح كار و حجم مشخص موضوع مناقصه حاضر(

  )سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (

              

 .گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  غير مشابه  با موضوع مناقصه

 .از كارفرمايان قبلي ) كار مشابه  ۴در صورت عدم وجود (

  ).ل قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضرسا ۵با اعتبار (

   

            

               .كپي نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

               .كپي نسخ پيمان غير مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

هاي صادر  الذكر در گواهي هاي فوق درج شماره تلفن، فكس و آدرس كارفرمايان پيمان

  .شده
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

نام فرم 

  ارزيابي
  اسناد عنوان

  )كارفرما(گزار  وضعيت كنترل توسط مناقصه  گر وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

  تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

ي
مال

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

 

                سال قبل   ۵به مبلغ ماليات پرداختي  مربوط به  مستندات  مربوط

بيمه تامين اجتماعي قطعي ياعلي الحساب پرداخت شده مربوط ) مفاصا حساب(مستندات 

  .سال قبل ۵به 
              

اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني جهت تعيين ارزش 

  .داراييهاي ثابت
              

اصل تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع 

  )مطابق نمونه پيوست شماره دو.(گزار مناقصه به مناقصه
              

                آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده  

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

ي
زات

جهي
ت

 

يا فاكتور خريد كپي سند (مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين آالت 

  )آالت ماشين
              

                )در صورت عدم وجود مدارك رديف فوق(آالت  ارائه موافقت نامه اجاره ماشين

 و 
ي

 فن
ان

تو
ي  

ياب
رز

ا

ي
يز

ه ر
ام

رن
ب

 

تها براي انجام كار موضوع رائه  ساختار تشكيالت و مسئولي، اكفايت كاركنان كليدي

  مناقصه
              

شغلي نفرات كادرفني شركت  به همراه مشخصات نفرات ،  فهرست اسامي و عنوان

  تحصيالت، سوابق، تخصص و غيره
              

HSE  ۶مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره                
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )اجراييسوابق (ارزيابي تجربه  :1فرم شماره 
  :قبل از تكميل فرم و تذكرات مهم  توضيحات 

 . منعقد شده باشند مناقصهاين  سال قبل از انتشار آگهي ۵صرفاً در  بايست ميگردد  منعكس مي جداول ذيل  در كه يهاي پيماناطالعات  .۱

خـارج از ايـن مـدت    و معتبر  بنابراين از ارسال قراردادهاي غير.  أثيري در ارزيابي نخواهند داشتو ت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود مورد اشاره در رديف يكپيش از بازه انجام شده   هاي پيمان .۲

  .اكيداً خودداري نماييد

 .اظهارات ذكر شده فاقد اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شدصرف در غير اينصورت  .حتماً ضميمه فرم گردند بايست ميها  مرتبط با پيمان مدارك و مستندات مثبته و .۳

 .پيوست نماييد  ايد را ارسال و نموده  ها  اشاره منحصراً  قراردادهايي را كه در فرم ارزيابي تجربه به آن .۴

 .نماييددر جداول درج را د نباش هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي اطالعات پيمان ،منظور كسب امتياز باالتره ب ،باشد ميمشابه  ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما كه موضوع پيمان درصورتي .۵

 .نماييد در جداول درج را فقط اطالعات مربوط به دو پيمان داراي باالترين مبلغ ،منظور كسب امتياز باالتره ب ،باشد ميمشابه  غير ،اقصه مورد نظر كارفرماها با موضوع من كه موضوع پيمان درصورتي .۶

 .يابد امتياز تجربه به تناسب كاهش مي ،شده باشد و براي مقادير كمتركه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا  گردد ميحداكثر امتياز در صورتي احراز  .۷

 . باشدمشخص در پيمان وضوح ه بپيمان مبلغ  و مدت ،مشخصات طرفين ،شماره پيمان ، موضوع پيمانكه  طوريه مهر و امضاء طرفين باشند بداراي و   خواناصورت ه ب بايست ميهاي ارسالي  كليه پيمان .۸

 .باشد ارسال بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول نمي ،مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه با توجه به لزوم .۹

هاي انجام شده بابت هر بخشـي از   هاي پيمان يا پرداخت گر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمت صهدر صورتي كه موضوع سوابق قبلي عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناق .۱۰

 . گردد مشابه لحاظ ميه صورت غيردر صورت عدم ارائه مستندات موصوف امتياز سابقه ب.  باشد كار مي

  .را به صورت كامل و دقيق تكميل نمايند )سوابق(هاي فرم ارزيابي تجربه  بايست تمام رديف مي) هاي متقاضي شركت(گران  مناقصه .۱۱

در غير اينصورت در  . نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشند مين اجتماعي باشند يا در اظهارأگر با بخش خصوصي منعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان ت قراردادهايي كه مناقصه .۱۲

 .گردد ارزيابي لحاظ نمي

در صورت وجود  .ها وجود نداشته باشد مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آنمين اجتماعي أتبا اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالي يا مفاصاحساب  بايست مياطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه تمامي  .۱۳

 .تناقض مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود
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  48از    15صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  )بق اجراييسوا(نحوه امتياز دهي معيار تجربه 

  تعداد  شرح  رديف

  پيمان ۴حداكثر   )امتياز ۲۵حداكثر هر پيمان ( پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر ا ز مبلغ برآورد موضوع مناقصه ۱

  پيمان ۲حداكثر   )به ازاي هر پيمان يك پنجم امتياز پيمان در رشته مشابه(پيمان در رشته غير مشابه   ۲

  .................................  )۱۰۰تا  ۰امتياز بين (گر پس از بررسي اسناد و مدارك  ب شده مناقصهامتياز كس

  :فرمول محاسبه  كارهاي مشابه

 

  = Pگران در خصوص كار مورد نظر قراردادهاي مشابه مناقصه مبلغ. 

Pest    =مبلغ برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر. 

  .شود جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز رديف دوم در نظر گرفته نمي ۱گر امتياز رديف  قصهدر صورتي كه منا

  .باشد گزار مي ي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصهي، كارها منظور از كار مشابه: توضيح

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    16صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )وابق قبليس(فرم ارزيابي تجربه 
  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد ۵فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه   خير ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  )1(سابقه پيمان شماره يك 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                     معادل    سال                 مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    ما جهت تماسشماره فكس كارفر  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه ����

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان ����

  ستا نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان ����

  ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

                  شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����
  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

   توضيحات

  

ياز هر پيمان غيرمشابه يك پنجم امتو  باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه

 )  باشد امتياز پيمان در رشته مشابه مي



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    17صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 
  .ددسال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گر ۵فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  )2( دوسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  مانوضعيت اجرايي پي  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                   مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    ع پيمانتاريخ شرو  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) فرماكار(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه است      غير مناقصه پيمان با موضوع ����

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان ����

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان ����

  ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

                  شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����
  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

   توضيحات

  

امتياز هر پيمان غيرمشابه يك پنجم و  باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه

 )  باشد امتياز پيمان در رشته مشابه مي
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  48از    18صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 
  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد ۵فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و بل رويت باشد قيد شده و قا ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

  خير ����بلي     ���� باشد؟      كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  )3( سهسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                   مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) فرماكار(گاز پارس جنوبي  اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه ����

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان ����

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان ����

  ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

                   شده استنارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����
  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

   توضيحات

  

امتياز هر پيمان غيرمشابه يك پنجم و  باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه

 )  باشد امتياز پيمان در رشته مشابه مي

  

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    19صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )سوابق قبلي(م ارزيابي تجربه فر
  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد ۵فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����    تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟  /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  )4( چهارسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                   مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) فرماكار(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه ����

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان ����

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان ����

  ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

                  شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����
  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

   توضيحات 

  

امتياز هر پيمان غيرمشابه يك پنجم و  باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه

 )  باشد امتياز پيمان در رشته مشابه مي



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    20صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي  : 2فرم شماره 
  :قبل از تكميل فرم توضيحات و تذكرات مهم

 .دائه نماينراه ساير مدارك مثبته اررا تكميل و  به هم ۲هاي شماره  فرم بايست ميران گ مناقصه .۱

 .دهي نخواهند بود مالك امتياز هاي انجام شده بيش از پنج سال گذشته  اطالعات پيمان. سال قبل از انتشار آگهي اين مناقصه باشند ۵بايست درخصوص  هاي جداول صرفاً مي اطالعات مربوط به پيمان .۲

مورد بررسـي كميتـه   ...) شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و (گر  هپس از تكميل دقيق توسط مناقص، اطالعات مربوطه به هريك از سوابق پيماني .۳

  .محاسبه و ثبت خواهد شد گزار صهمناق تشخيص هاي ذكر شده، امتياز مربوطه با تبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمانو يا كهاي شفاهي  بازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالمو  فني

 و سـازمانی  اهـداف  تحقـق  کليـدی،  کارکنـان  کفايـت  ، شده انجام کار کيفيت لحاظ با( قبلی کارفرمايان) قرارداد خاتمه و کار حين( ارزيابی و کار پايان نامه گواهي ، ها نامه رضايت اصلبا  برابر تصوير ارائه .۴

  .است الزامی)  پروژه اجرای سرعت

  .شد خواهد تعيين گزار مناقصه تشخيص با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق های رديف برای امتياز .۵

ر صورت استعالم و اخذ پاسـخ  هايي كه تاريخ آن گذشته است د به گواهي. الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود بايست در گواهي مربوطه در بند فوق نحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .۶

  .شود ترتيب اثر داده مي

مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صـورت عـدم درج و عـدم    . بايست به طور دقيق و با ذكر اطالعات صحيح و قابل پيگيري تكميل گردد هاي حسن سابقه مي گر در فرم كليه اطالعات مندرج توسط مناقصه .۷

 .باشد گر مي گزار در اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصه عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً

 .گر در بخش تجربه ارائه نموده است باشد اي كه مناقصه از سوابق خاتمه يافته حسن سوابق ارائه شده بايد ترجيحاً .۸

  .شد خواهد تعيين گزار مناقصه تشخيص با و یقبل کارفرمايان نظرات به توجه با امتياز اين بخش .۹

  .باشد مشابه مي هاي در نظر گرفته شده در بخش تجربه در زمينه سوابق مشابه و غير دهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق با وضعيت نحوه امتياز -۱-۹

ـ  % ۵۰تا % ۳۰از : در صورت كمتر بودن مبلغ، به مبالغ  باشد و باشد قابل محاسبه مي حجم برآورد مناقصه% ۵۰كه مبلغ قرارداد مربوطه حداقل  حسن سوابق كارهاي مشابه با موضوع مناقصه -۲-۹ نجم، چهـار پ

باشـد امتيـازي تعلـق     مـي  به حسن سوابقي كه در سطح معامالت متوسط .گيرد يك پنجم امتياز تعلق مي حسن سوابق كارهاي غيرمشابه با موضوع مناقصهو همچنين  % ۱ ۵و زير سه پنجم % ۳۰تا % ۱۵از 

  .گيرد نمي

باشد و در صورت داشتن سوابق با شركت مجتمع  ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مي به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتنسبت حسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  -۳-۹

  . باشد گر مختار مي يته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهگاز پارس جنوبي و عدم ارائه توسط مناقصه گر، كم

  

  

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    21صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

مونـه  مطـابق ن (فرم گواهي صدور حسن سابقه  مين اجتماعي ضروري است لذاأفني، رعايت قوانين كار و ت غير/ فنی کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبنی گواهی ارايه .۱۰

  .ارسال گرددبايست تكميل و به همراه پيمان مذكور  مربوط به هر سابقه پيماني مي)  پيوست شماره يك

در صـورت منفـي   . گردد ميدرصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي  ۵۰، باعث کسر  سال منتهی به تاريخ مناقصه يا مراجع قانونی در دو مستند به مکاتبات شرکت و... هرگونه اخطار كتبي و .۱۱

 .گردد شود و عدد صفر محاسبه مي ، امتياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمي شدن امتياز اين بخش

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

  شرح

    )سوابق قبلي(معيارهاي امتياز دهي هر پيمان 

  غيرفني/كادر فني  كيفيت  كيفيت كار انجام شده

تاييد فرم رعايت قوانين كار 

و تامين اجتماعي از 

  كارفرمايان قبلي

  جمع امتياز هر سابقه

  ۲۵  ۳  ۸  ۱۴  )سابقه قبلي مشابه(حداكثر امتياز ارزيابي هر پيمان 

    )۱۰۰تا  ۰امتياز بين (گر پس از بررسي اسناد و مدارك  امتياز كسب شده مناقصه

پيمان مشابه، نسبت به ارسال حسن سوابق  ۴پيمان و در صورت عدم وجود  ۴و به تعداد ) عمده(بايست نسبت به ارسال حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه در حدود معامالت بزرگ  يگرم مناقصه: ۱ توضيح

  .اقدام نمايد پيمان ۲حداكثر  هاي غيرمشابه پيمان

  .توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خواهد شد ۹- ۲و  ۹-۱بر اساس بند وضوع مناقصه مشابه با م امتياز حسن سوابق قبلي غير :۲توضيح 



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    22صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

رعايت قوانين کار و و  فني غير/ درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فنيباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  ۵فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

  . هاي صادره ارائه شده الزاميست گواهي در ان قبلیمين اجتماعی از کارفرمايأت

  )1(حسن سابقه پيمان شماره يك 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    نمحل اجراي پيما  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   معادل    سال                  مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) فرماكار(ته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توسط كمي

  )امتياز ۸ حداكثر(غير فني /كفايت كادر فني  )امتياز ۱۴حداكثر (كيفيت اجراي كار پيمان  مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیمين اجتماعی از کارفرمايأرعايت قوانين کار و ت

  )امتياز ۳حداكثر (

  مشابه است مناقصهپيمان با موضوع  ����

  مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

  )امتياز   ۴(متوسط   ����)          امتياز  ۱۴(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز  ۱۲(خوب  ����

  )امتياز  ۲(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

  )ازامتي  ۰ (ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  )امتياز  ۱(متوسط   ����         )   امتياز  ۳(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۲(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني  توضيحات  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

  

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . امتياز است....................    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    23صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

رعايت قوانين کار و و  فني غير/ درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فنيباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  ۵فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

  . ارائه شده الزاميست هاي صادره در گواهي ان قبلیتأمين اجتماعی از کارفرماي

  )2( دوحسن سابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   معادل    سال                  انمدت كل پيم  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) كارفرما(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني 

  )امتياز ۸ حداكثر(غير فني /كفايت كادر فني  )امتياز ۱۴حداكثر (كيفيت اجراي كار پيمان  مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  )امتياز ۳حداكثر (

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

  )امتياز   ۴(متوسط   ����)          امتياز  ۱۴(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز  ۱۲(خوب  ����

  )امتياز  ۲(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  )امتياز  ۱(متوسط   ����         )   متيازا  ۳(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۲(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني  توضيحات  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

  

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . امتياز است..... ...............   گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    24صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

رعايت قوانين کار و و  فني غير/ درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فنيباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  ۵فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

  . ميستهاي صادره ارائه شده الزا در گواهي ان قبلیتأمين اجتماعی از کارفرماي

  )3( سهحسن سابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   معادل    سال                  مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) كارفرما(پارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز 

  )امتياز ۸ حداكثر(غير فني /كفايت كادر فني  )امتياز ۱۴حداكثر (كيفيت اجراي كار پيمان  مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  )امتياز ۳حداكثر (

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  وع مناقصهپيمان با موض ����

  )امتياز   ۴(متوسط   ����)          امتياز  ۱۴(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز  ۱۲(خوب  ����

  )امتياز  ۲(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  )امتياز  ۱(متوسط   ����         )   امتياز  ۳(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۲(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني  توضيحات  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

  

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . تامتياز اس....................    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    25صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

رعايت قوانين کار و و  فني غير/ درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فنيباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  ۵ط به گواهي پيمانهاي فقط اطالعات مربو

  . هاي صادره ارائه شده الزاميست در گواهي ان قبلیتأمين اجتماعی از کارفرماي

  )4( چهاره پيمان شماره حسن سابق
    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    شماره پيمان  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                     معادل  سال                  مدت كل پيمان  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹    تاريخ شروع پيمان  ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

    آدرس كارفرما  ۱۲

  گردد تكميل مي) رفرماكا(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  )امتياز ۸ حداكثر(غير فني /كفايت كادر فني  )امتياز ۱۴حداكثر (كيفيت اجراي كار پيمان  مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  )امتياز ۳حداكثر (

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

  )امتياز   ۴(متوسط   ����)          امتياز  ۱۴(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز  ۱۲(خوب  ����

  )امتياز  ۲(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  )امتياز  ۱(متوسط   ����         )   امتياز  ۳(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۲(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني  توضيحات  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

  

 )باشد امتياز مي  ۲۵ ز هر سابقه مشابه سقف امتيا( . امتياز است....................    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    26صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  ارزيابي توان مالي :3فرم شماره 
  :قبل از تكميل فرم توضيحات و تذكرات مهم 

   .نمايندارسال  مربوطهمستندات  به همراهتكميل نموده و صورت كامل و خوانا و دقيق ه را ب ۳فرم شماره  بايست ميران گ مناقصه .۱

  .امتياز نخواهد بودمحاسبه هاي قبل از آن مالك  سال گذشته باشد و سال ۵مربوط به  بايست مي اطالعات ارائه شده صرفاً .۲

  .ستا ضروري )در پنج سال اخير گواهي ماليات پرداخت شده(ندات مرتبط ارائه مست)  ۱(در خصوص ستون  .۳

 .باشد سال گذشته ضروري مي ۵الحساب پرداخت شده در  يا علي مين اجتماعي قطعيأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأارائه مفاصا حساب ت) ۳(در خصوص ستون  .۴

 .باشد سال گذشته ضروري مي ۵ها يا كپي دفاتر قانوني در  نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييارائه اظهار) ۵(در خصوص ستون  .۵

  .باشد ميمهر سازمان مالياتي هاي قطعي و موقت ممهور به  مد مستند به صورت وضعيتآدر) )درآمد ناخالص  ساالنه((منظور از  .۶

هاي ثبت شده در دفاتر  همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ميزان دارائي .هاست هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائي هايست كه مستند به اظهارنامه دارائي ))ثابت هاي دارايي((از  منظور .۷

 . ر نيز قابل قبول خواهد بودگ مناقصهقانوني 

مبالغ  که شد خواهد صورتی احراز در ازيامتارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر  جهت  ،سسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصهؤييد اعتبار بانك يا مأفوق و يا  ت مدارك از کیي حداقل رائها .۸

 سال حداکثرپنج اطالعات براساس مالی ابی توانيارز است ذکر انيشا. ابدي می کاهش تناسب به مالی از توانيامت صورت نيا ريغ در ،باشد مناقصه برآوردي مبلغشرح فوق معادل يا بيشتر از ه ارائه شده ب

  .شود می نييتع گذشته

 : باشد ميشرح ذيل ه روش محاسبه امتياز ب

  شود  گرفته ميدر نظر   )۱۰۰(مالي مناقصه  توان  حداكثر امتيازآنگاه  باشد Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

  :امتياز از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد باشد آنگاه Pاز  بزرگتر  Pest در غير اينصورت اگر

Pest =مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر  

P  =باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق  

بايست  باشدكه مي شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالي مياصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست : مهم

   .ارائه گردد مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون

  ».الزاميست از جامعه حسابداران رسمي هاي مالي حسابرسي شده تارائه آخرين صور«
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  ابي توان ماليارزي – 3فرم شماره 

 

  عنوان معيار  رديف

)۱(  

  مبلغ ماليات متوسط

  )ريال(

)۲(  

پنجاه برابر مبلغ 

  ماليات متوسط

  )ريال( 

)۳(  

  مينأمبلغ بيمه ت

  اجتماعي قطعي يا

  الحساب علي

  پرداخت شده
  )ريال(

)۴(  

هفتاد برابر بيمه تامين 

اجتماعي قطعي يا علي 

الحساب پرداخت شده 

  )ريال(

)۵(  

ص درآمد ناخال

  ساليانه 

  )ريال(

)۶(  

سه برابر درآمد ناخالص 

ساالنه مستند به 

هاي  وضعيت صورت

  قطعي يا موقت 

  )ريال(

)۷(  

هاي ثابت  مبلغ دارايي

  )ريال(

)۸(  

هاي  پنج برابر دارايي

ثابت مستند به اظهارنامه 

مالياتي يا گواهي بيمه 

داراييها يا دفاتر قانوني 

  )ريال(

تاييد اعتبار صادر شده 

ها يا  طرف بانكاز 

موسسات مالي و 

  اعتباري معتبر

  قبليك سال   ۱
  

  
      

  
  

  

 

  قبل دو سال   ۲
  

  
      

  
  

  

  قبل سه سال   ۳
  

  
      

  
  

  

  قبل چهار سال   ۴
  

  
      

  
  

  

  قبل پنج سال   ۵
  

  
      

  
  

  

  
  ميانگين مبلغ 

    )۲(ستون 
ميانگين مبلغ        

  )۴(ستون 
مبلغ         باالترين  

    )۶(ستون 
مبلغ         باالترين

      )۸(ستون 

 ريال:                                                                                                  باالترين مبلغ محاسبه شده

باشد  ، تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد موردنياز جهت احراز امتياز توان مالي مورد قبول ميه دوشمار اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست: تذكر مهم

  .بايست بدون خط خوردگي و با مهر و امضاي مجاز باشد كه مي
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  ارزيابي توان تجهيزاتي: 4فرم شماره 
  

بايست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده  بر حسب توان موجود  ن ميگرا منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصهه ب .۱

 .خود تكميل نمايند

  . آورند آالت مذكور را فراهم گزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين گران موظفند هر زمان كه مناقصه مناقصه .۲

 . تكميل گردد) ۱(گران محترم و با توجه به ستون  بايست توسط مناقصه جدول فوق مي) ۴(، )۳(هاي  صرفاً اطالعات مربوط به ستون .۳

  .گر ضروري است از سوي مناقصه) آالت كپي سند مالكيت يا فاكتور خريد ماشين(آالت  ارائه كليه مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين .۴

          :باشد به شرح ذيل مي) ۶(ول محاسبه امتياز ستون فرم .۵

                                    

=M     گر آالت موجود مناقصه تعداد تجهيزات و ماشين  

=N      آالت مورد نياز كارفرما          تعداد تجهيزات و ماشين  

  

   :باشد رمول محاسبه امتيازتوان تجهيزاتي به شرح ذيل ميف

  
 

 .هيچگونه امتيازي به وي تعلق نخواهد گرفت ،آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمود گر صرفاً اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خريد يا اجاره ماشين در صورتي كه مناقصه .۶

 . گيرد امتياز تعلق مي% ۲۵باشد به ازاي هردستگاه  گر داراي تجهيزات الزم مي در صورت ارائه مستنداتي كه ثابت كند مناقصه .۷
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

 جدول ارزيابي توان تجهيزاتي 

  رديف
)۱(  

 نياز كارفرما آالت مورد شرح  تجهيزات و ماشين

)۲(  

  تعداد

  مورد نياز

(N) 

)۳(  

 تعداد

 موجود

(M)  

)۴(  

  آالت نوع مالكيت تجهيزات و ماشين

 نحوه امتياز دهي
)۷(  

هاي  جمع امتياز رديف

  هاي ستون

  )۶(و ) ۵(

)۵(  

يا بيشتر  برابر  تعداد اعالم شده

  باشد نياز مي از  تعداد مورد

 )امتياز ۱۰۰(

)۶(  

تعداد اعالم شده كمتر از تعداد 

امتياز طبق (باشد  مي نياز مورد

  )گردد فرمول محاسبه مي

  اي اجاره
در مالكيت (قطعي 

  )گر مناقصه

سي سي ۱۵۰متر موتور سيكلت صفر كيلو  ۱              دو دستگاه 

۲                

۳                

۴                

۵                

۶                

۷                

۸                

۹                 

    )۷( مجموع امتياز رديفهاي ستون
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  ريزي ارزيابي توان فني و برنامه: 5فرم شماره 
 :شود ار كفايت كاركنان كليدي انجام ميريزي پيمانكاران بر اساس معي ارزيابي توان فني و برنامه

 :كفايت كاركنان كليدي

 .نام و نام خانوادگي، سمت سازمان، آخرين مدرك تحصيلي، سابقه كار، سابقه كار در شركت  الزاميست: گر شامل درج اطالعات مربوط به نفرات كاركنان كليدي مناقصه-۱

  .ربوط به نفرات كليدي الزاميستارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول م-۲

: به همراه كليه مستندات مربوطه شامل ذيلبايست نسبت به تكميل جداولي مشابه جداول  گران مي ، مناقصه)گر مناقصه(الذكر جهت درج كامل مشخصات كل نفرات كليدي شركت  با توجه به محدوديت جدول ذيل- ۳

 .اقدام نمايند) سوابق كاري/ مدارك تحصيلي/ ليست نفرات/ هاي پرسنل براي انجام كار جهت ارزيابي و امتيازدهي كفايت كاركنان يتچارت سازماني شركت و ساختار تشكيالتي و مسئول(

ن كليدي مناسب و صالحيتدار براي كار مورد نظر شود، در صورتي كه كاركنا گزار در گزارش شناخت تعيين مي توسط مناقصه) در صورت لزوم(گر  حداقل تعداد، تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدي مناقصه-۴

 .شود شود در غير اينصورت به نسبت امتياز تعيين مي در نظر گرفته مي )۱۰۰(معرفي شوند، امتياز 

  جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي 
  سابقه كار در شركت سابقه كار آخرين مدرک تحصيلی  سمت سازمانی  نام و نام خانوادگی  رديف

۱            

۲            

۳            

۴            

۵            

۶           
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  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

۷            

 

  

 

  نحوه امتياز دهي معيار كفايت كاركنان كليدي 
 biامتياز   شرح  رديف

  ۱۰۰  )ها براي انجام كار مورد نظر و سوابق مربوطه ارائه ساختار تشكيالت و مسئوليت: (كفايت  كاركنان كليدي  ۱

    جمع امتياز كسب شده

  

باغباني  -۶) رساني، پيشخدمتي، تلفنچي نگهباني، نامه(خدمات عمومي  -۵امور آشپزخانه و رستوران  -۴امورچاپ و تكثير  -۳تعمير و نگهداري  -۲حمل و نقل -۱نظير : هاي خدمات پشتيباني در خصوص پيمان

گردد  ها براي انجام كار مورد نظر مشخص مي فايت كاركنان كليدي كه با ارائه ساختار تشكيالت و مسئوليت، در صورت كيامور تأسيسات - ۸) گري نويسي، امور دفتري و بايگاني، منشي ماشين(خدمات اداري  -۷

  .شود گر در نظر گرفته مي براي مناقصه) ۱۰۰(حداكثر امتياز 
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   HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  ۶فرم شماره 
همچنين نحوه امتيازدهي به هر معيار و مدارك مورد نياز نيز ذيالً و به ترتيب . باشد به شرح جدول ذيل ميهاي موجود در پيوست دستورالعمل  بندي پيمان گروه بهبا توجه  معيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها

  .در هر گروه ارائه گرديده است" هاي بدون سوابق قبلي هاي با سوابق قبلي و شركت شركت"هر يك از معيارها بر اساس

   .تكميل گردد مربوطهبايست مستندات و جداول  مي  ، صرفاً باشد مي  HSEارزيابي  4 گروهوجه به اينكه اين مناقصه شامل با ت
  

  گر مناقصه HSEميزان امتيازات هر يك از معيارهاي ارزيابي :  جدول اصلي

  شرح  رديف

  )A(ضريب وزني هر معيار 

  گروه مرتبط  )B(امتياز اكتسابي هر معيار 
ز تراز شده   امتيا

/100)B(*)A(  

  )۱طبق پيوست (هاي گروه  پيمان

۱  ۲  ۳  ۴  

بق
وا

 س
با

بق  
وا

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

بق  
وا

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

بق  
وا

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

بق  
وا

 س
ون

بد
  

    ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه  ۱طبق جدول   -  -  -  -  ۱۸  ۱۰  ۲۵  ۱۵  سيستم مديريت  ۱

    ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه  ۲طبق جدول   -  -  -  -  HSE  ۵  ۸  ۵  ۹ارزيابي چارت سازماني   ۲

    ها مخصوص تمام گروه  ۲-۳يا  ۱-۳طبق جدول   HSE  ۱۵  ۲۵  ۲۵  ۴۵  ۳۰  ۱۰۰  ۳۵  ۱۰۰ارزيابي نيروي انساني   ۳

    ها مخصوص تمام گروه  ۴طبق جدول   -  ۶۰  -  ۶۰  -  ۲۵  -  ۲۰  هاي قبلي در پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد   ۴

    ها مخصوص تمام گروه  ۵طبق جدول   -  ۵  -  ۱۰  -  ۱۵  -  ۱۵  گر آموزشي مناقصه ارزيابي عملكرد  ۵

۶  
گر در خصوص شناسايي خطرات و  ارزيابي مناقصه

  راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
  ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه  ۶طبق جدول   -  -  -  -  -  ۵  -  ۵

  

۷  HSE PLAN ۲۵  ۴۲  ۱۵  ۲۸  -  -  -  -   ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه  ۷طبق جدول    

        ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  جمع كل
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  ) 2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(ابي سيستم مديريت ارزي:  1
  : باشد  نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي

  

  )2و  1هاي  گروههاي  پيمانصرفاً (ارزيابي سيستم مديريت :   1جدول 
  ليست گواهي نامه سيستمهاي مديريتي اخذ شده

  امتياز كسب شده  تاريخ اعتبار  نام شركت گواهي دهنده  نام سيستم مديريتي  رديف

۱          

۲          

۳          

۴          

    جمع

  

  .امتياز تعلق مي گيرد ۱۰۰معيار امتياز دهي به شرح يكي از حاالت ذيل مي باشد و حداكثر : معيار امتياز دهي 

 )امتياز ۵۰((OHSAS18001) و سيستم مديريت  ايمني و بهداشت شغلي  ) امتياز ISO14001( )۵۰(سيستم مديريت زيست محيطي : حالت اول 

  )امتياز IMS) (۱۰۰(سيستم يكپارچه : حالت دوم 

  )امتياز HSE-MS) (۱۰۰(سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست : حالت سوم 

  .ارائه گواهينامه معتبر در هر مورد الزامي مي باشد:  ۱تبصره 

  .شركت الزامي است HSE، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي  ارائه تصوير نظامنامه:  ۲ تبصره

ابي موثر درصد در ارزي ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  مناقصه:  ۳تبصره 

  .باشند مي
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  )2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(  HSEارزيابي چارت سازماني:  2
  :باشد  نحوه ارزيابي معيار چارت سازماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مي

  

  )2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني :  2جدول 
  شده امتياز كسب  پارامتر  رديف

    در ساختار سازماني HSEجايگاه   ۱

    نحوه استقرار نفرات در سازماني  ۲

    جمع  

  

  .گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر : معيارهاي امتياز دهي

 

  )امتياز ۵۰حداكثر (  HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني   )امتياز ۵۰حداكثر (در ساختار سازماني  HSEجايگاه 

  امتياز HSE  ۲۰رئيس   امتياز ۳۰  در ساختار سازماني شركت HSEوجود واحد 

  امتياز ۱۰  مسئول ايمني  امتياز ۱۰  مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار HSEقرار داشتن واحد 

  امتياز ۱۰  مسئول بهداشت  متيازا HSE  ۱۰داشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار 

  امتياز ۱۰  مسئول محيط زيست  

  

درصد در ارزيابي موثر  ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  گراني كه به صورت كنسرسيوم مي مناقصه: تبصره

  .باشند مي
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 HSEارزيابي نيروي انساني :  3

  

  )2و  1هاي  گروه( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني :  1-3جدول 
  امتياز كسب شده  شرح  رديف

   با مدرك تحصيلي مرتبط HSE داشتن نماينده   ۱

   HSEساير كاركنان شاغل در بخش   ۲

    جمع

  

  

  :نحوه امتياز دهي به شكل زير استگردد و  امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر : معيار امتياز دهي 

  امتياز HSE 40صالحيت مسئول   رديف

۱  
 HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل  فارغ التحصيل در رشته: تحصيالت مرتبط 

  پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه
  امتياز ۱۶

  امتياز HSE  ۱۶عنوان مسئول سال سابقه مفيد به  ۷داشتن حداقل   ۲

  امتياز HSE  ۸توسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با  گذراندن دوره  ۳

  امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 
  يازامت ۲۰نفر و به ازاي هر نفر  ۳حداكثر   HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه   ۴

  امتياز ۱۰نفر و به ازاي هر نفر  ۲حداكثر   HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه   ۵

  امتياز ۵نفر به ازاي هر نفر  ۲حداكثر   HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه   ۶

۷  
داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن  HSEشاغل در بخش  HSEط با حوزه كاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتب

  هاي آموزشي مرتبط دوره

  امتياز ۵/۲نفر و به ازاي هر نفر  ۱حداكثر 
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  باشد امتياز مي ۶۰رديف  حداكثر  ۴تا  ۱اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديف : توجه 

  

  )4و  3هاي  گروه( HSEاي ارزيابي نيروي انساني زير معياره 2-3جدول 

  امتياز كسب شده  شرح  رديف

    با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده   ۱

    جمع

  

  .گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر :  معيار امتياز دهي

  

  امتياز ۱۰۰  با مدرك تحصيلي مرتبط HSEا داشتن نماينده پيمانكاران و ب HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  امتياز ۷۰  با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  امتياز ۳۰  با مدرك تحصيلي غير مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  

  :موارد زير الزامي است  HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

 .باشد حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي .۱

 . هاي آموزشي افراد تمام وقت و پاره وقت ارسال گردد كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره .۲

 پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل هاي ك فارغ التحصيل در رشته: تحصيالت مرتبط  .۳

 .باشد پيمانكاران نمي HSEهاي مهندسي كه مطابق دستورالعمل  فارغ التحصيل در ساير رشته: تحصيالت نيمه مرتبط  .۴

 .كپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد .۵

 .شود گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نمي رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ مدارك ناقص مورد .۶

  .باشند در ارزيابي موثر مي ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  گراني كه به صورت كنسرسيوم مي مناقصه: تبصره 
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  گر جهت ارزيابي كيفي هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSEارزيابي حسن عملكرد : 4
قبلي خود ارائه و پس از گر اين فرم را به كارفرمايان  بنابراين الزم است مناقصه.اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد HSE-FO-107/1(0)-92گران بر اساس فرم  ارزيابي تجربه عملي مناقصه

  .تكميل و تاييد آن به همراه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد

  

  گر هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSEامتياز اكتسابي حسن عملكرد :4جدول شماره 

  عنوان چهار پروژه قبلي  رديف
نام و نشاني 

  كارفرما
  تاريخ خاتمه

 HSEنامه از  شماره و تاريخ رضايت

  كارفرما
  امتياز كسب شده

۱            

۲            

۳            

۴            

    جمع

  

  :معيار امتياز دهي

 مورد ۴گواهي حسن سابقه 

 امتياز ۲۵نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا  به ازاي هر رضايت

 .ارائه مستندات مربوط به رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي است

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم. (مي باشند) مجري(هايي كه اجراي كار را به عهده دارند  شركت/ورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركتهايي كه به ص در شركت: ۱توجه

. شركت دريافت و ارائه نمايد HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEسن سابقه گر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي ح چنانچه مناقصه: ۲توجه

  .گر در اين پروژه ها مي باشد طبعاً در ارزيابي اولويت با گواهي حسن سابقه مناقصه

  .ييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشدأسن انجام عملكرد به تدر صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي ح: ۳توجه
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  گواهي حسن انجام كار

س از تأييد توسط را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پ HSE-FO-107/1(0)-92گر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم شماره  مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر  ۵الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي .كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد HSEمسئول 

  .خواهد بودباشد و پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي ن

 

  HSEگر از نظر  در خصوص پيمان قبلي مناقصه) رضايت نامه(گواهي حسن انجام كار 

  ) گر تكميل گردد اين قسمت توسط مناقصه(

    موضوع پيمان  ۱

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ۳    :كارفرما  ۲

    محل اجراي پيمان  ۵    شماره پيمان  ۴

    )طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  ريال                                                               پيمان مبلغ كل  ۶

    تاريخ اتمام پيمان  ۹  ريال                                                               HSE هزينه   ۸

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  )شمسي(ماه                  سال  معادل                    مدت كل پيمان  ۱۰

    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۳    تاريخ شروع پيمان  ۱۲

    آدرس كارفرما  ۱۴

  )كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEلطفأ اين قسمت توسط مسئول (شاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما 

  در پيمان HSEكفايت كادر   در پيمان HSEكيفيت رعايت معيارهاي
آيا در مدت اجراي پيمان،پيمانكار حادثه مهم 

  بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته است؟

  محل مهر و امضا تائيد كننده  ۲۵: سقف امتياز

  ):يا نماينده كارفرما HSEمسئول (

  )امتياز  ۴(متوسط  ����  )  امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز ۰(ضعيف ����     )امتياز  ۶(خوب ����

  )امتياز  ۴(متوسط   ����)     امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز ۰(ضعيف  ����)     امتياز  ۶(خوب  ����

  )صفر  امتياز(بله  ����

  )          امتياز  ۹(خير  ����

    :مجموع امتياز محاسبه شده

    توضيحات



  
  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: ماره فرم ش  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  48از    39صفحه   01: ويرايش 
 

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEبر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد . تعريف شده است HSE-IN-104ره در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شما: حادثه مهم.۱

. مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد گران براي مناقصه HSEگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي  ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصهHSE-CH-106و چك ليست مربوطه به شماره   106

  .نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شركت ارسال گردد

  

  گر ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه : 5
گر در  بدين منظور عملكرد آموزشي مناقصه. نان نشان دهدكارك HSEگر ميزان اهتمام خود را به امر آموزش الزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

توسط كارفرمايان قبلي HSE-FO-107/2(0)-92  بدين منظور الزم است فرم شماره .گردد مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي مي HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش  پروژه

  .ه گرددتأييد و به همراه ساير اسناد ارائ
  

  گر هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه گر در پروژه امتياز اكتسابي عملكرد آموزشي مناقصه:  5جدول 
  امتياز كسب شده  پارامتر  رديف

    سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي  ۱

    جمع

 

  :است امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير ۱۰۰حداكثر : معيار امتياز دهي

  )امتياز ۲.۵هر يك ساعت آموزش  يبه ازا(سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي  : ۲و۱براي گروه هاي 

  )امتياز ۵هر يك ساعت آموزش  يبه ازا(سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي : ۴و۳براي گروه هاي 

گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به  مناقصه. الزامي است HSE-FO-107/2(0)-92قبلي طبق فرم  كارفرماي HSEارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد : ۱تبصره 

الزم بذكر است اطالعات مربوط به . رائه نمايدكارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ا HSEصورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تاييد مسئول 

  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمان هاي انجام شده قبل از آن، مالك امتياز دهي نخواهد بود ۵پيمانهاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي 

  .هاي مذكور الزامي است ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامه: ۲تبصره

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم.(مي باشند)مجري(شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند/در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت: ۳تبصره 
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  هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي گواهي تأييديه برگزاري دوره
  )گر تكميل گردد مت توسط مناقصهاين قس(

  :كارفرما

  مدت پيمان  :محل اجراي پيمان  :موضوع پيمان

  :هزينه هاي آموزشي  :نام نماينده كارفرما

  :آدرس كارفرما  :تلفن كارفرما

  )يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEاين قسمت توسط مسئول(

ساعت سرانه آموزشي جهت كاركنان شاغل ....................................در طول اجراي پيمان .......................................پيمانكار پروژه ....................................بدينوسيله تأييد مي گردد شركت 

  .ليست عناوين آموزشي به شرح ذيل مي باشد.در پروژه مزبور برگزار نموده است

۱-  

۲-  

۳ -  

۴-  

  ):يا نماينده كارفرما HSEمسئول (هر و امضا اأييد كنندهمحل م

HSE-FO-107/2(0)-92 
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  )2و1 هاي هاي گروه صرفاً پيمان(گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير ارزيابي مناقصه :6
بدين منظور نحوه عملكرد . پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهندبا توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در 

  .رددگر در دو پروژه اخير با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناقه گر در اين بخش تعيين مي گ مناقصه
  

  )2و1هاي  گروههاي  پيمان صرفاً( گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي امتياز اكتسابي از مناقصه: 6ولجد
  جمع امتياز كسب شده  ۲امتياز پروژه  ۱امتياز پروژه  پارامتر  رديف

        شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك  ۱

        كنترل خطرات  ۲

        جمع
  

  :امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود ۵۰امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر  ۱۰۰حداكثر  :معيار امتياز دهي
  

  )امتياز ۳۰حداكثر (ها در هر پروژه  كنترل خطرات و رفع عدم انطباق  )امتياز ۲۰حداكثر (شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه 

  امتياز ۵  داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات  امتياز ۵  هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها و روش رالعملداشتن دستو

  امتياز ۵  هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك ارتباط برنامه  امتياز ۵  روشهاي مورد استفاده

  امتياز ۵  مستند سازي  امتياز ۵  جامع بودن

  امتياز ۵  ها اجرايي شدن كنترل  امتياز ۵  مستند سازي

    
  امتياز ۵  ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

  امتياز ۵  ها ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل
  

 

  .ارائه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و كنترل خطرات الزامي است: ۱تبصره

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم. (مي باشد) مجري(شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند /ه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركتدر شركتهايي ك: ۲تبصره
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  )2و1هاي  گروههاي  پيمانصرفاً ( در پيمان موضوع مناقصه) HSE PLAN(ارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست : 7
پيمان مي  HSEگر از الزامات  گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصه ين طرح صرفاًٌ به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصها

 ۷موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره . بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد را بصورت واقعي پيش HSEزين هاي مربوط به رعايت موا ها و هزينه گر فعاليت اينكه چگونه مناقصه. باشد

  .ئيات به تأييد دستگاه نظارت برساندگر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشنهاد شده و به صورت كامل، همراه با جز ، مي بايست از سوي مناقصهHSE PLANبه هر حال. آمده و امتياز بندي شده است

بدين منظور . گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند در شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران بوده و الزم است مناقصه HSE PLANاهميت

  .مناقصه، با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول مربوطه در اين بخش درج مي گردد گر در پيمان موضوع مناقصه HSE PLANامتياز 

  

  )2و  1هاي  گروههاي  پيمانصرفاً (در پيمان موضوع مناقصه HSE PLANامتياز اكتسابي در خصوص :7جدول
  امتياز اكتسابي  حداكثر امتياز  سرفصل HSEعناصر   رديف

    ۴  از طريق رهبري HSEعهد به جنبه هاي ت  رهبري و تعهد  ۱-۱  ۱

۲  
۲-۱  

  خط مشي و اهداف استراتژيك
    ۳  مستندات خط مشي

    HSE  ۳اهداف استراتژيك   ۲-۲

۳  

۳ -۱  

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

  مستندات

    HSE ۳ساختار سازماني براي مديريت

    HSE ۴بحرانيمديران،سرپرستان و مسئوالن شرايط HSEآموزش  ۲- ۳

    HSE ۴آموزش عمومي  ۳- ۳

    ۴  حصول اطمينان از صالحيت افراد  ۴- ۳

    ۴  فرايند مديريت پيمانكاران  ۵- ۳

    HSE ۴استانداردهاي  ۶- ۳

۴  

۴-۱  

  مديريت ريسك

    ۴  ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

    ۴  خطرات بهداشتي  ۴-۲

    ۴  ديخطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فر  ۴-۳

    ۴  خطرات حمل و نقل  ۴-۴
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    ۴  خطرات زيست محيطي  ۴-۵

    ۴  خطرات امنيتي  ۴-۶

    ۴  خطرات مسئوليت اجتماعي  ۴-۷

۵  

۵ -۱  

  برنامه ريزي و روش ها

    HSE  ۴نظامنامه عملياتي 

    ۳  يكپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات  ۲- ۵

    ۴  مديريت تغيير  ۳- ۵

    ۴  نش در شرايط اضطراريبرنامه ريزي واك  ۴- ۵

۶  

۶ -۱  

  اجرا و پايش عملكرد

    ۴  هاي فعال كاري و پايش شاخص HSE-MSاجراي 

    HSE  ۴هاي عملكردي شاخص  ۲- ۶

    HSE  ۴پايش عملكرد   ۳- ۶

    HSE ۴تحقيق و پيگيري حوادث  ۴- ۶

۷  
۷-۱  

  و بازنگري مديريت HSEهاي  مميزي
    ۴  و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

    ۴  ازنگري مديريتب  ۷-۲

    ۱۰۰  جمع
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  .گردد اين فرم توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تكميل مي :توجه

  

  ران گ مناقصهجدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي 

  معيارهاي ارزيابي  رديف
  )۱۰۰تا  ۰(امتيازات كسب شده 

  از فرمهاي ارزيابي
  ز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارهاامتيا  ضريب  وزني معيارها

    ۴۰    )سابقه اجرائي(تجربه   ۱

    ۲۷    حسن سابقه در كارهاي قبلي  ۲

    ۲۰    توان مالي  ۳

    ۳    توان تجهيزاتي  ۴

    ۵    توان فني و برنامه ريزي  ۵

    HSE    ۵معيارهاي ارزيابي   ۶

    ۱۰۰    

  ..........  گر مجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

  امتياز ۶۰=  گران و تحويل اسناد مناقصه  حداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه
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  واهي صدور حسن انجام كارگفرم  - پيوست يك 

  : ..............................................از شركت 

  كميته فني، بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي /ها  به امور پيمان

): موضوع(با اين شركت قرارداد ...   ................................در سال   ......................................................................................شركت  رساند به استحضار مياحتراماً  .با سالم

از تاريخ ....................... به مدت ................................   با شماره پيمان ......... ............................................................................................................................

ريال  .................................... ...................................................................) ....به عدد(با مبلغ كل ............. .................................لغايت ....... ....................................

 .رساند مي/ريال داشته  و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است......................... ..........) ................................................................................................به حروف(

  .ارزيابي گرديده است     عالي   ����خوب        ����متوسط        ����    ضعيف    ����                شركت  از نظر كيفيت كار در حد                           •

 .عالي       ارزيابي گرديده است ����خوب        ����متوسط        ����ضعيف        ����            غيرفني در حد    /كادر فني شركت  از نظر كفايت •

 .ارزيابي گرديده است    عالي    ����خوب        ����متوسط        ����ضعيف        ����           ن اجتماعیيمأن کار و تيت قوانرعاي شركت  از نظر •

  .باشد مي عالي    ����    خوب   ����     متوسط ����    ضعيف ����         در حد   الذکر فوق قرارداد در گفته پيش شرکت کارکرد از شرکت ينا ارزيابی مجموع در •

  .ق به اين شركت ارايه گرديده استريال مربوط به قرارداد فو                                                                                                      به مبلغ     /         /                  مورخ                                          ضمنا اصل مفاصا حساب شماره  

  نام و نام خانوادگي

  پيمانها خدماتمهر وامضاء 

  :تاريخ

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

  :تاريخ

  .گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد مناقصه/ هاي متقاضي شركت
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  اعالميه تاييد اعتبار بانكي  -پيوست دو 
  :شماره

  :تاريخ

  

  :  موضوع مناقصه

   : به شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

  .گردد اعالم ميو بهره برداري الزم آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع متقاضي حضور در مناقصات گر  هاي  بانكي و اعتبار شركت                                                                               مناقصه عات حسابدر ذيل اطال

  براي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكي                                                                                                                                  شركتفعال اطالعات گردش حسابهاي  )۱

  )ريال(ميانگين حساب   )ريال(بستانكار   )ريال(بدهكار   شماره حساب  نوع حساب

          

          

          

  

 ريال      ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        )۲

  ريال نزد) به حروف(                                                                                                                 ريال        ) به عدد(شركت مذكور داراي اعتبار مالي تا سقف                                                  )۳

  .باشد بوده و اعتبار مالي آن شركت  تا سقف اعالم شده مورد تائيد مي   بانك                                                    شعبه                                  به شماره                      

  )موسسه مالي و اعتباري/ بانك (  مهر و امضاء مجاز سرپرستي حوزه يا استان  موسسه مالي و اعتباري / مهر و امضاء مجاز  بانك   مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

  نام و نام خانوادگي

   مهر وامضاء

  :تاريخ

  نام و نام خانوادگي

  مهر و امضاء

  :تاريخ 

  نام و نام خانوادگي

  مهر و امضاء

  :تاريخ 

  فته باشدباشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرموسسه مالي و اعتباري  نزدحساب شركت مناقصه گر  صورتيكهدر 

  .بود در غير اينصورت از درجه اعتبار ساقط مي گردداعالم تاييد اعتبار بانكي با دو امضاء مجاز و مهر بانك صادر كننده و تاييد حوزه يا سرپرستي، مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد 
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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
  

  

مورد مطالعه را متناسب با موضوع مناقصه  )فرم حاضر(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مهاي ارزيابي كيفي ارائه شده در سايت نمايد كه كليه فر وسيله اين شركت اعالم مي بدين

به  رزومه منسجم در قالب يكبه همراه ساير مدارك را الذكر ثبت و اسناد الزم  ليست فوق در چكرا ها  و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمدقيق قرار داده 

  .است نموده ارائهآن شركت محترم 

اظهارات خالف واقع و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنين مسئوليت عدم ارزيابي هرگونه و مدارک پيوست آن را تأييد و مسئوليت  سندضمناً اين شركت اطالعات مندرج در اين 

  .نمايد تقبل ميالزم  و مدارك ارسال ناقص اسناد ياعدم ارسال به داليلي نظير زار را گ مناقصهتوسط  اتو محاسبه امتياز

   : نام شركت

  : نام و نام خانوادگي

  : پست سازماني / سمت

   : شماره كد ملي

  :تاريخ  

        : مهر و امضاء
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كنترل گردد ودر ذيل تمامي اسناد صاحبان امضاي  و مراتب توسط كارشناس مربوطه نيزتصديق برابر با اصل شده   بررسي وكنترل فرمايند كليه اسناد تقديمي وموثر در فرايند ارزيابي كيفي - ۱

 .  سازي گردد مستند شماري و نحو صحيح برگه ب  نمايد وكليه اوراق)  اصل(مجاز شركت نيز مهر وامضاء 

  : جهت شركت در مناقصه متعهد گردند خويش نامه اعالم آمادگي گران ضمن مناقصه - ۲

روزنامه رسمي كشور ............... مورخ  تغييراتآگهي آخرين  مطابق كه   ........................... به شماره ملي  .................. -٢.........................  به شماره ملي............................  -١جانبان اين/اينجانب

ييد أترا  باشد اينجانبان نيز مي/برگ اسناد تقديمي كه در ذيل آن مهمور و به امضاء اينجانب............ تعداد  صحت و اصالت........................... .......مجاز شركت  ءامضا صاحبان/ عنوان صاحبه ب

و  ارائه اسناد غير واقعي با وقوف به عواقب احتمالي و نماييم ارائه مي به شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ١٠٤٩/٩٧شركت در مناقصه شماره منظوره مذكور را ب  نماييم و اسناد مي

  . پذيريم كيفري و حقوقي ناشي از آن را مي هرگونه مسئوليت يا ارائه اطالعات خالف واقع

  مجاز شركت با ذكر نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء / مهر وامضاء صاحب 

  

  

  


