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 گرانراهنماي استعالم ارزيابي كيفي مناقصه    

 پااليشگاه هشتم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................گر :  نام مناقصه

 8002/98-1شماره مناقصه:      

 نوبيمجتمع گاز پارس جموضوع مناقصه :       تهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سروغذا و اداره رستوران پااليشگاه هشتم شركت 

 اينوع مناقصه       :      عمومي/يک مرحله

 مدت اوليه پيمان:    يک سال شمسي

بايست در سامانه پيمانه )سامانه مديريت مناقصات و قراردادها( مندرج در سايت اينترنتي متقاضيان شركت در مناقصه مي

ثبت نام و فرم هاي اين مناقصه را در سامانه پيمانه،  WWW.SPGC.IRشركت مجتمع گاز پارس جنوبي به نشاني 

 مطابق دستورالعمل حاضر تکميل و بارگذاري نمايند.
 

  

http://www.spgc.ir/
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

 8002/98-1 شماره مناقصه

 جنوبي مجتمع گاز پارستهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سروغذا و اداره رستوران پااليشگاه هشتم شركت  موضوع مناقصه

 ايمرحلهعمومي يک  نوع مناقصه

 يک سال شمسي  مدت اجراي پيمان

 ريال 470/645/099/43 كارفرمامبلغ تقريبي قيمت برآوردي اوليه 

 مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
نامه تضمين صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين رحله ارزيابي كيفي(، بهمگران تأييد صالحيت شده )پس از اتمام است كه مناقصه ريال 000/000/155/2

 پيشنهادي خود ارائه خواهند نمود. "الف"هيأت وزيران، در داخل پاكت  22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402معامالت دولتي شماره 

 ده درصد مبلغ اوليه پيمان درصد پيش پرداخت 

 گاز پارس جنوبيمنابع انساني پااليشگاه هشتم مجتمع  دستگاه نظارت

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي( 21و  20)فازهاي  پااليشگاه هشتم محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد گواهي

 گراننياز جهت ارزيابي صالحيت مناقصه

لزامي بوده و شرط الزم براي ااز سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي  "رستورانامور آشپزخانه و "ارائه گواهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در كد رشته 

 ارزيابي كيفي مي باشد. )شرط اصلي و اساسي تأييد صالحيت شركتها(

ز يكسال از زمان تاريخ اش در صورتيكه گواهينامه هاي صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي سه ساله مشروط به تمديد اعتبار ساليانه باشد شركتهايي كه بي

ل گواهينامه نيز فاقد اعتبار ه ، در غير اينصورت اصگواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جاري نيز بودو يا  آخرين تمديد صدور 

 بوده و مورد قبول نمي باشد.

گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور 

 ياز اداره تعاون، كار و رفاه اجتماع پيمانكاري

ه و در صورت امور اجتماعي به همراه رزومه ارسالي الزامي بودمعتبر تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از اداره تعاون، كار و  گران موظف به ارائه گواهينامهمناقصه

 عدم ارائه گواهينامه مذكور ، صالحيت مناقصه گر مربوطه تاييد نخواهد شد.

تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال 

 پارس منطقه ويژه اقتصادي انرژي

نطقه ويژه م كليه شركتهاي تاييد صالحيت شده در مناقصه فوق )پس از مرحله ارزيابي كيفي( مي بايست نسبت به اخذ تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال

زم به ذكر است در مايند. الارائه ن "ب"در پاكت پيشنهاد  تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمتاقتصادي پارس جنوبي واقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را 

 صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر مربوطه گشايش نخواهد يافت. 
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 امانه پيمانههاي ارزيابي مناقصه و بارگذاري مستندات در سدستورالعمل نحوه  تکميل فرم
 نمايند. قداما در آن شده ذكر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين و بارگذاري اسناد مربوطه ، كيفي ارزيابي فرمهاي تكميل از قبل شود مي درخواست محترم گرانمناقصه از

 فهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه برگزاري مناقصات عبارتند از : -1

 هاي مرتبط(.و ساير گواهينامه سازمان برنامه و بودجه كشور /شوراي عالي انفورماتيک /ره تعاون، كار و رفاه اجتماعيها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداگواهينامه -1-1

 قرارداد به شرح ذيل : 4مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي اجرا شده قبلي جمعاً  -2-1

 قرارداد 4تعداد  به حداكثرقرارداد مشابه 

 در صورت نداشتن قرارداد مشابه  قرارداد 2تعداد  به حداكثرقرارداد نيمه مشابه 

 در صورت نداشتن قرارداد مشابه  قرارداد 1تعداد  به حداكثرقرارداد غيرمشابه 

 حسن سابقه به شرح ذيل :  4نامه كارفرمايان قبلي جمعاً مستندات مربوط به گواهي هاي حسن انجام كار و رضايت -3-1

 سابقه حسن  4سوابق مشابه حداكثر تعداد 

 حسن سابقه در صورت نداشتن قرارداد مشابه  2سوابق نيمه مشابه حداكثر تعداد 

 حسن سابقه در صورت نداشتن قرارداد مشابه  1سوابق غيرمشابه حداكثر تعداد 

 مستندات مربوط به توان مالي. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي( -4-1

 ن تجهيزاتي. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي(مستندات مربوط به توا -5-1

 ريزي(برنامه وريزي )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني مستندات مربوط به توان فني و برنامه -6-1

 ( HSEگر )مطابق اسناد خواسته شده در فرم ( مناقصهHSEزيست )مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط -7-1

 عه حسابداران رسمي(هاي مالي حسابرسي شده. )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامآخرين صورت -8-1

صحت آنها( -2 سي  سامانه پيمانه )پس از برر صه در  صه گران در فرم هاي مناق شده از طرف مناق ساس اطالعات ارائه  صه ارزيابي بر ا شد؛ مناق ست فرم هايگران ميانجام خواهد  ارزيابي را در  باي

 اط با فرمهاي تكميل شده(صرفاً براي مستندات بارگذاري شده در سامانه پيمانه )بدون تكميل فرم و يا بدون ارتبدر غير اينصورت  سامانه پيمانه تكميل و  مدارك مثبته هر فرم را  بارگذاري نمايند.

 همچنين براي فرم هاي تكميل شده فاقد مستندات مثبته امتياز تعلق نخواهد گرفت. خواهد شد.امتيازي داده ن

شده  و اطالعات اظهارات -3 ستنداتمدارك  هاي ارزيابي كيفي، تنها با بارگذاريفرم درارائه  سامانه پيمانه قابل قبول و دارايمرتبط با آن و م صورت، هر گمياعتبار  ها در  شد. در غير اين اقد ف و اطالعات اظهاراتونه با

 گر تعلق نخواهد گرفت.مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده و امتيازي به مناقصه

سته اطالعات تكميل مسؤل گرمناقصه -4 سناد ارزيابي در شده و مستندات خوا سامانه پيمانه ا سناد ارزي در شده ارائه اظهارات و توضيحات اي كهگونه بوده، به كيفي و بارگذاري آنها در  سناد مرتبط با  و مدارك ابي وا ا

 باشد. كيفي ارزيابي الزامات كامل ها، پاسخگويآن

قبال كسب امتياز  در وليتيمسئ گزارمناقصه هرحال در گر گردد.تاً منجر به رد  صالحيت مناقصهگر مؤثر بوده و ممكن است نهايبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تكميل عدم مدارك يا نقص -5

 داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات كامل درج عدم الزم  يا گر به دليل نقص يا فقدان مدارككمتر يا رد صالحيت مناقصه
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 گزار مكاتبه نمايند.رزومه و اطالعات در سامانه پيمانه، به صورت كتبي با مناقصه ها، بايد تا قبل از اتمام مهلت اعالم آمادگي و بارگذاريمتقاضيان جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا تكميل آن -6

صه ارزيابي طي مراحل در چنانچه -7 شده اطالعات در تغييري گرانكيفي مناق سناد در تغييري يا و اظهار صه مدارك و ا شده ايجاد گردد، مناق سرع وقتگر ميبارگذاري  ست در ا ضوع را كتباً به باي صه عاطال مو  گزارمناق

 گر خواهد بود.برساند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصه

 جداً خودداري نمايد. معتبر، ناقص و ناخواناهاي ارزيابي، غيرمرتبط با فرمبايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غيرگر ميهاي ارزيابي، مناقصهبا توجه به اهميت بارگذاري صحيح اسناد مرتبط با فرم -8

 باشد.باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار ميها ممنوع ميگر بوده و استفاده از اسناد ساير شركتاقصهبايست به نام شركت منتمامي اسناد و مدارك مي -9

شده  اعم از گواهينامه -10 صفحات  كليه مدارك بارگذاري  صالحيت ها  و تمام  سناد ارزيابي كيفي ميها / تأييد  ضاء زنده گردد. ا سنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و ام سا ضاء مجاز مندرج در ا صاحبان ام سط  ست تو باي

 اهد بود(ر به لحاظ شكلي خو)توجه: در صورت عدم امضاء و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقصه گ

 .گر رد صالحيت خواهد شدموضوع مناقصه بايد جزء موضوع فعاليت هاي مناقصه گر در اساسنامه شركت )و يا آگهي هاي تغييرات شركت( باشد.  در غير اينصورت، مناقصه -11

باشد. هرگاه در حين يا پس از عقد قرارداد با گر مير مناقصه، از زمان ارزيابي كيفي بر عهده مناقصهمسئوليت صحت و اصالت كليه مستندات و مدارك موثر)به تشخيص كارفرما( در ارزيابي كيفي و اعالم برنده شدن د -12

شود كه پيمانكار مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و يا ديگر مراحل ا شخص  سند، م صدور  صالح مرجع  ستعالم از مراجع ذي صه به كارفرما ارائه داده و ا شو يا از تهديد،نجام مناق ه براي تطميع و ر

دادن نام پيمانكار در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قرارقبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفرما مجاز خواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در 

 اير اقدامات قانوني را عليه پيمانكار انجام دهد.هاي ممنوع المعامله و سليست شركت

 ارائه گزاربه مناقصه واقع خالف اطالعات يا جعلي مدارك كه شود مشخص هرگاه باشد.مي گرانمناقصه شده بر عهده ارائه مدارك و مستندات و كيفي ارزيابي استعالم در شده ذكر مطالب اصالت و صحت مسئوليت -13

بند  اجرايي نامهآيين 9 بند ت ماده ارزيابي كيفي )مطابق فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتكب گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول براي رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده

 .نمايد( محروم 12 ماده ج

صه ارزيابي حين در كه صورتي در -14 صه گران و يا دركيفي مناق شخص گردد كه  گواهي طول فرايند برگزاري مناق شخيص م صه صالحيت ت شد و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گرانمناق  نام درج بر مبني اطالعاتي و يا با

 1ماده  موضوع هايستگاهد از يكي در (يد )خلع ايحرفه صالحيتسوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه هايشركت از يكي يا و دهنده سياه صالحيت ليست در گرمناقصه

 .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزارمناقصه دولتي، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و يا مناقصات برگزاري قانون

قصه مي باشد و مناقصه و بارگذاري مستندات در سامانه پيمانه، همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه براي اعالم آمادگي جهت شركت در مناآخرين مهلت اعالم آمادگي، تكميل فرم هاي  -15

سناد مربوطه مياثبات آنه در سامانه پيمانه بارگذاري گردد. ضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه جهت بايست تا قبل از اتمام مهلت ياد شدكليه مدارك مي باشد و از طرف ها نياز به ارائه ا

 گر است.گر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقصهمناقصه

تعهدات طرفين، چارت اجرايي گروه  مشاركت به بايست نسبت به بارگذاري  قرارداد مشاركت مدني  )تضامني( تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ ، مدت ، هاي مشاركتي )كنسرسيوم( ميشركت -16

 همراه ساير اسناد  اقدام نمايند.

شود كه اطالعات غير -17 شخص  صه م صهموثق و يا ادعاي نادرواقع، غيراگر در هر مرحله از مناق صهستي از مناق سئوليتگر به مناق صهگزار ارائه گرديده، م شي از عواقب آن به عهده مناق ابق قوانين و گر بوده و مطهاي نا

 مقررات رفتار خواهد شد.

 ا دانلود نموده و پس از تاييد توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاري نمايند.رگران كليه اسناد موجود در تارنماي مجتمع ضروريست مناقصه -18
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 گران جدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي مناقصه
 امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها ضريب  وزني معيارها (  100تا  0امتيازات كسب شده از فرمهاي ارزيابي ) معيارهاي ارزيابي رديف

 تجربه )سابقه اجرائي( 1
 

35 
 

 حسن سابقه در كارهاي قبلي 2
 

40 
 

 توان مالي 3
 

20 
 

8 HSE 
 

5 
 

  100  

  گرمجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

 

 امتياز   60سناد مناقصه =  گران و تحويل احداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه

 

 گردد.توجه: اين فرم توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تكميل مي
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 : ارزيابي تجربه )سوابق اجرايي(1فرم شماره 
 توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم: 

سامانه كه در يپيمانهاياطالعات  .1 صرفاً در ميگردد پيمانه درج مي فرم هاي  ست  صه )براي اعالم آمادگسال قبل از  5باي صه در آخرين مهلت مندرج در آگهي مناق صه و تكميل فرمهاي مناق شركت در مناق ي جهت 

 م آمادگي، انجام شده باشد، به تناسب امتياز تعلق خواهد گرفت. ساله ماقبل آخرين مهلت مندرج در آگهي مناقصه جهت اعال 5زماني و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه  سامانه پيمانه( انجام شده باشند

 متر از يک سال، مبلغ كل قرارداد لحاظ خواهد گرديد. خواهد شد. براي قراردادهاي مناقصه گران با مدت ك گر به برآورد ساليانه مناقصه محاسبهامتياز اين بخش بر اساس نسبت مبلغ يک ساله قرارداد مناقصه

 وز شده انجام خواهد شد.از زمان تاريخ خاتمه قرارداد به روز گرديده و محاسبه امتيازات بر اساس مبالغ به ر (%15سال اخير ) 5ميانگين نرخ تورم ساليانه  و ماقبل آن بر اساس 1397مبالغ قراردادهاي در سالهاي 

شده  هايپيمان .2 شاره در رديف يکانجام  شت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد ا خارج از اين مدت معتبر و يرغقراردادهاي  اظهار و بارگذاري بنابراين از . و تأثيري در ارزيابي نخواهند دا

 اكيداً خودداري نماييد.

ارزيابي تجربه را در سامانه پيمانه  بايست فرم هايگران ميصه گران در فرم هاي مناقصه در سامانه پيمانه )پس از بررسي صحت آنها( انجام خواهد شد؛ مناقصهارزيابي بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناق .3

ساب تامين اجتماعي و ...( بارگذاري نمايند. صا ح صورت  تكميل و  مدارك مثبته هر فرم را )دفترچه پيمان، مفا سامانه پيمانه )بدون تكميل در غير اين شده در  ستندات بارگذاري  رم و يا بدون ارتباط با فصرفاً براي م

 همچنين براي فرم هاي تكميل شده فاقد مستندات مثبته امتياز تعلق نخواهد گرفت. امتيازي داده نخواهد شد. فرمهاي تكميل شده(

 سامانه بارگذاري نماييد.در را د نباشراي باالترين مبلغ ميهايي را كه دااطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب .4

 يابد.از تجربه به تناسب كاهش ميگردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اظهار و بارگذاري شده باشد و براي مقادير كمتر، امتيحداكثر امتياز در صورتي احراز مي .5

در پيمان وضوح ه بپيمان مبلغ  خاتمه و  و،تاريخ شروع مشخصات طرفين، مدت، شماره پيمان، موضوع پيمانكه  طوريه مهر و امضاء طرفين باشند بداراي و   خوانابه صورت بايست مي بارگذاري شدههاي كليه پيمان .6

 دارد نامه ابالغ كار صادره توسط كارفرما در خصوص آن پيمان بارگذاري گردد.در صورتيكه تاريخ شروع كار در دفترچه پيمان ذكر نشده باشد ،ضررورت  .باشدمشخص 

صورت باشد و در يعنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول نمبا توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، بارگذاري بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد  .7

 عدم ارائه مناقصه گذار مختار به رد يا قبول تجربه ارائه شده خواهد بود.

بابت  هاي انجام شدههاي پيمان يا پرداختگر موظف به ارائه جداول تفكيک قيمتدر صورتي كه موضوع سوابق پيمان هاي اظهار شده  عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود، مناقصه .8

 .گردد. در صورت عدم بارگذاري مستندات موصوف امتياز سابقه به صورت غيرمشابه لحاظ ميباشدهر بخشي از كار مي

سازمان تأمين اجتماعي باشند يا در اظهار خصوصي گر با بخش قراردادهايي كه مناقصه .9 ست، بايد داراي مفاصاحساب از  سازمان انامه تسليم شده بمنعقد نموده ا . در غير اينصورت در مور مالياتي قيد شده باشنده 

 گردد.ارزيابي لحاظ نمي

ضي بين آنتمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه مي .10 شد و تناق شته با ساب تأمين اجتماعي مطابقت دا صاح شده يا مفا ست با اطالعات مندرج در پيمان)قرارداد( هاي  بارگذاري   شتهباي شد. د ها وجود ندا ر با

 صورت وجود تناقض، مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود.
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 نحوه امتياز دهي معيار تجربه )سوابق اجرايي(

 تعداد شرح رديف

 پيمان 4حداكثر  امتياز( 25 حداكثرپيمان در رشته مشابه )هر پيمان  1

 پيمان 2حداكثر  (امتياز پيمان مشابه درصد 70پيمان در رشته نيمه مشابه )به ازاي هر پيمان  2 پيمان 4جمعاً 

 پيمان 1حداكثر  امتياز پيمان مشابه( درصد 02پيمان در رشته غير مشابه )به ازاي هر پيمان  3

 ................................. (100تا  0گر پس از بررسي اسناد و مدارك )امتياز بين امتياز كسب شده مناقصه

 توضيحات :

  د:اقدام نمايبه شرح زير  پيمان 4حداكثر به تعداد در مجموع  ( وحد معامالت بزرگ )عمدهدر در قراردادهاي قراردادهاي خود بايست نسبت به بارگذاري گر مي : مناقصه1

  پيمان 4حداكثر به تعداد هاي مشابه پيمانبارگذاري  

 پيمان مشابه،  4ت عدم وجود پيمان در صور 2هاي نيمه مشابه حداكثر بارگذاري پيمان 

 پيمان مشابه، 4پيمان  در صورت عدم وجود  1هاي غيرمشابه حداكثر بارگذاري پيمان 

 فقره حسن سابقه مورد ارزيابي و امتيازدهي قرار خواهد گرفت. 4نهايتاً : 2
 

 :خواهد شد محاسبهزير فرمول با مبالغ كمتر به تناسب و طبق  امتياز كارهاي مشابه: 3

       P=  گران در خصوص كار مورد نظر.قراردادهاي مشابه مناقصه ساليانه مبلغ 

  estP =  برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر. ساليانهمبلغ 

 مشابه( محاسبه خواهد شد. قرارداد %20مشابه )غير قراردادمشابه(  و   قرارداد %70نيمه مشابه ) قرارداد: امتياز 4

 باشد.مي موضوع مناقصه: منظور از كار مشابه، كارهايي است كه مشابه 5

 بندي، توزيع و سرو غذا مشابه در نظر گرفته مي شود.مشابه :   قرارداد تهيه مواد اوليه ، طبخ، بسته قرارداد

 واد اوليه در پيمان، نيمه مشابه در نظر گرفته مي شود.نيمه مشابه : قرارداد طبخ و توزيع غذا بدون تعهد تأمين م قرارداد

 ، غيرمشابه در نظر گرفته مي شود.انجام خدماتساير قراردادهاي غيرمشابه :   قرارداد
 

×25 
P 

bi= 
Pest 
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 :  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي 2فرم شماره 
 و ...( را بارگذاري نمايند. ، گواهي حسن انجام كار، مفاصا حساب تامين اجتماعي)دفترچه پيمانندات مثبته بايست فرم ارزيابي حسن سابقه را تكميل و مستگران ميمناقصه .1

شد .2 صحت آنها( انجام خواهد  سي  سامانه پيمانه )پس از برر صه در  صه گران در فرم هاي مناق شده از طرف مناق ساس اطالعات ارائه  صهارزيابي بر ا ست فرم هايگران مي؛ مناق سامانه ارزيابي  باي سابقه را در  سن  ح

سامانه پيمانه )بدون تكميل  صرفاً براي مستندات بارگذاري شده دردر غير اينصورت  پيمانه تكميل و  مدارك مثبته هر فرم را )گواهي حسن انجام كار، دفترچه پيمان، مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...( بارگذاري نمايند.

 همچنين براي فرم هاي تكميل شده فاقد مستندات مثبته امتياز تعلق نخواهد گرفت. امتيازي داده نخواهد شد. يل شده(فرم و يا بدون ارتباط با فرمهاي تكم

صه در كه در يهايپيماناطالعات  .3 صرفاً درميگردد، پيمانه درج مي سامانه فرمهاي مناق ست  صه )جهقبل ه ماسال 5 بازه زماني باي شده در آگهي مناق صهعالم آمادگي و تكميل فرم هاي ت اآخرين مهلت اعالم  در  مناق

 صه انجام شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.آخرين مهلت اعالم شده در آگهي مناققبل ه ماسال 5و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني  سامانه پيمانه( انجام شده باشند

شده  هايپيمان صهساله ماقبل آخرين مهلت اعالم آمادگي  5خارج از بازه انجام  شت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود ،مندرج در آگهي مناق  بارگذاري اظهار و  بنابراين از. و تأثيري در ارزيابي نخواهند دا

 خارج از اين مدت اكيداً خودداري نماييد.معتبر و قراردادهاي غير

صه اطالعات مربوطه به .4 سط مناق سوابق پيماني، پس از تكميل دقيق تو سي كميته فني و هر يک از  ساب، كپي پيمان و ...( مورد برر صاح شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفا شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس،  گر )

 گزار محاسبه و ثبت خواهد شد.مناقصه تشخيص هاي ذكر شده، امتياز مربوطه باخصوص پيمانهاي شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قبلي در بازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالم

ان قبلي و بارگذاري آنها در )مطابق فرم نمونه( با مهر و امضــاء كارفرماي رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي ،كليدي كاركنان كفايت ،شــده انجام كار كيفيت با درج امتياز ارزيابي تصــوير گواهي حســن انجام كار ارائه .5

ست سامانه پيمانه الزامي ضايت .ا صيفي امتياز كامل تعلق نخواهد گرفتهانامهبراي ر ستعال 5ه هاي مربوطه به بازبه گواهي .ي تو صورت فراهم بودن امكان ا شده اند، در  صادر  سال هاي قبل  شته كه در  م از ساله گذ

 شود.كارفرماي قبلي و دريافت پاسخ، ترتيب اثر داده مي

 باشد.گر ميگزار در اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصهمسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه .6

 .وده است باشدگر در بخش تجربه ارائه نماي كه مناقصهارائه شده ترجيحاً از سوابق خاتمه يافتهحسن سوابق  .7

 .شد خواهد تعيين گزارمناقصه تشخيص با و قبلي كارفرمايان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق هايرديف براي امتياز .8

 باشد.مي هاي در نظر گرفته شده در بخش تجربهبا وضعيتدهي به حسن سابقه در كارهاي قبلي، مشابه نحوه امتياز .8.1

 امتيازحسن سابقه قراردادهاي قبلي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناسب با نصف مبلغ برآوردي يكساله مناقصه محاسبه خواهد گرديد.  .8.2

 .خواهد گرديدپيمان هاي مشابه محاسبه  %70قراردادهاي قبلي نيمه مشابه معادل سابقه امتياز حسن  .8.3

 .پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد %20قراردادهاي قبلي غير مشابه معادل سابقه امتياز حسن  .8.4

سوابق با شركت مجتمع باشد و در صورت داشتن نهادها داراي اولويت مي ها، ادارات وحسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركت .8.5

 .باشدگر مختار ميگاز پارس جنوبي و  اظهار توسط مناقصه گر و عدم بارگذاري، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصه

سال منتهي به تاريخ مناقصه .9 سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مي 50، باعث كسر هرگونه اخطار كتبي مستند به مكاتبات شركت و يا مراجع قانوني در دو  گردد. در صورت منفي شدن امتياز اين درصد از كل امتياز حسن 

 گردد.شود و عدد صفر محاسبه مي، امتياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نميبخش

  اييد قرار نخواهند گرفت.تمورد  مكتسبه در معيارهاي ديگر ارزيابي كيفي، امتيازاتفارغ از ساير تياز حسن سابقه صفر گردد، در صورتيكه پس از اعمال كسر امتياز حسن سابقه بدليل اخطار دريافتي از سوي كارفرما، ام .10
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 جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

 شرح
  معيارهاي امتياز دهي هر گواهي حسن سابقه در پيمان هاي قبلي

 جمع امتياز هر سابقه  تاييد كارفرمايان قبلي مبني بر رعايت قوانين كار و تامين اجتماعي كيفيت كادر فني /غيرفني شدهكيفيت كار انجام 

 25 3 8 14 حداكثر امتياز ارزيابي هر پيمان )سابقه قبلي مشابه(

  (100تا  0گر پس از بررسي اسناد و مدارك )امتياز بين امتياز كسب شده مناقصه

 :توضيحات 

  :داقدام نمايبه شرح زير  پيمان 4به تعداد  حداكثردر مجموع  حد معامالت بزرگ )عمده( ودر ردادهاي قرادر خود  بايست نسبت به بارگذاري گواهي حسن سوابقگر مي : مناقصه1

  پيمان 4حداكثر به تعداد هاي مشابه پيمانگواهي حسن سوابق بارگذاري  

  پيمان مشابه،  4در صورت عدم وجود پيمان  2هاي نيمه مشابه حداكثر سوابق پيمانگواهي حسن  بارگذاري 

  پيمان مشابه، 4در صورت عدم وجود  پيمان  1غيرمشابه حداكثر هاي پيمان حسن سوابق گواهي  بارگذاري 

 فقره حسن سابقه مورد ارزيابي و امتيازدهي قرار خواهد گرفت. 4نهايتاً : 2

زيابي حسن سابقه  توضيحات ار 8-5تا  8-1حسن سابقه مشابه( بر اساس بندهاي  %20مشابه  )حسن سابقه مشابه(  و  حسن سوابق غير %70سوابق نيمه مشابه ): امتياز حسن 3

 محاسبه خواهد شد.

 بندي، توزيع و سرو غذا مشابه در نظر گرفته مي شود.سوابق مشابه :   قرارداد تهيه مواد اوليه ، طبخ، بسته

 سوابق نيمه مشابه : قرارداد طبخ و توزيع غذا بدون تعهد تأمين مواد اوليه در پيمان، نيمه مشابه در نظر گرفته مي شود.

 غيرمشابه در نظر گرفته مي شود.، انجام خدماتساير قراردادهاي سوابق غيرمشابه :  
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 : ارزيابي توان مالي3فرم شماره 
 بايست فرم ارزيابي توان مالي را به صورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه مستندات مربوطه را بارگذاري نمايند. گران ميمناقصه .1

ميل فرم هاي مناقصه باشد و اطالعات ساله ماقبل آخرين مهلت اعالم شده در آگهي مناقصه جهت اعالم آمادگي و تك 5ماني بايست مربوط به بازه زاطالعات ارائه شده صرفاً مي .2

 هاي قبل از آن مورد ارزيابي و محاسبه امتياز قرار نخواهد گرفت.  ارئه شده در سال

 در خصوص مبلغ ماليات متوسط  بارگذاري مستندات مرتبط )گواهي ماليات پرداخت شده در پنج سال اخير( ضروري است.  .3

الحساب پرداخت شده علي الحساب پرداخت شده بارگذاري مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي در خصوص مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا .4

 باشد.سال گذشته ضروري مي 5در 

 باشد.شته ضروري ميذسال گ 5ها يا كپي دفاتر قانوني در در خصوص درآمد ناخالص ساليانه بارگذاري اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي .5

 باشد.هاي قطعي يا موقت ممهور به مهر سازمان مالياتي ميدرآمد ناخالص  ساليانه، مستند به صورت وضعيت .6

 ها يا دفاتر هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائيهاي ثابت، مستند به اظهارنامهدارايي .7

 در ازيامتداكثر حارزيابي توان مالي الزامي است  و  جهتمؤسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،   فوق و يا  تأييد اعتبار بانک يا مدارك از كيي حداقلبارگذاري  .8

 . ابديمي كاهش تناسب به مالي از توانيامت صورت نيا ريغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغمبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از  كه شد خواهد صورتي احراز

 باشد: روش محاسبه امتياز به شرح ذيل مي .9

 شود (  در نظر گرفته مي100باشد آنگاه حداكثر امتياز توان  مالي مناقصه ) Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pest نظر= مبلغ برآورد مناقصه مورد 

P باالترين مبلغ محاسبه شده از يک از روش هاي فوق = 

كي از اسناد مورد نياز جهت احراز مهم: اصل تأييد اعتبار از سوي بانک يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان ي

  ارائه گردد. و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استانشعبه  مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بايست بدونباشد كه ميامتياز توان مالي مي

 بايست فرم هايگران مي؛ مناقصهارزيابي بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم هاي مناقصه در سامانه پيمانه )پس از بررسي صحت آنها( انجام خواهد شد .10

صرفاً براي مستندات بارگذاري شده در سامانه پيمانه )بدون تكميل فرم و يا در غير اينصورت  ارزيابي توان مالي را در سامانه پيمانه تكميل و  مدارك مثبته فرم را بارگذاري نمايند.

 مستندات مثبته امتياز تعلق نخواهد گرفت. همچنين براي فرم هاي تكميل شده فاقد امتيازي داده نخواهد شد. بدون ارتباط با فرم تكميل شده(
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  HSE: معيارها و امتياز ارزيابي  4فرم شماره 
 نيز ذيالً و به ترتيب هر يک از باشد. همچنين نحوه امتيازدهي به هر معيار و مدارك مورد نيازول ذيل ميهاي موجود در پيوست دستورالعمل به شرح جدبندي پيمانمعيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به گروه

 در هر گروه ارائه گرديده است. "هاي بدون سوابق قبليهاي با سوابق قبلي و شركتشركت"معيارها بر اساس

  بايست مستندات و جداول مربوطه تكميل گردد.، صرفاً  ميباشدمي HSE ارزيابي  چهار گروهبا توجه به اينكه اين مناقصه شامل 
 

 گرمناقصه HSE: ميزان امتيازات هر يک از معيارهاي ارزيابي جدول اصلي

 شرح رديف

 (Aضريب وزني هر معيار )

 گروه مرتبط (Bامتياز اكتسابي هر معيار )
امتياز تراز شده   

/100(B)*(A) 

 (1هاي گروه )طبق پيوست پيمان
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  2و  1هاي مخصوص گروه 1طبق جدول  - - - - 18 10 25 15 سيستم مديريت 1

  2و  1هاي مخصوص گروه 2طبق جدول  - - - - HSE 5 8 5 9ارزيابي چارت سازماني  2

  هامخصوص تمام گروه 2-3ا ي 1-3طبق جدول  HSE 15 25 25 45 30 100 35 100ارزيابي نيروي انساني  3

  هامخصوص تمام گروه 4طبق جدول  - 60 - 60 - 25 - 20 هاي قبليدر پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد  4

  هامخصوص تمام گروه 5طبق جدول  - 5 - 10 - 15 - 15 گرارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه 5

6 
خطرات و  گر در خصوص شناساييارزيابي مناقصه

 راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
  2و  1هاي مخصوص گروه 6طبق جدول  - - - - - 5 - 5

7 HSE PLAN 25 42 15 28 - - - -  2و  1هاي مخصوص گروه 7طبق جدول  

    100 100 100 100 جمع كل
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  HSE: ارزيابي نيروي انساني  3
 

 (4و  3هاي )گروه HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني نحوه امتياز دهي 2-3جدول 

 امتياز 100 با مدرك تحصيلي مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتياز 70 طبا مدرك تحصيلي نيمه مرتب HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتياز 30 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 .1

 قت و پاره وقت ارسال گردد. وهاي آموزشي افراد تمام كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره .2

 پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEالعمل هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورتحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته .3

 باشد.ميپيمانكاران ن HSEهاي مهندسي كه مطابق دستورالعمل تحصيالت نيمه مرتبط : فارغ التحصيل در ساير رشته .4

 كپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد. .5

 شود.گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نميمدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ .6

درصد  10باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان گراني كه به صورت كنسرسيوم ميمناقصهتبصره : 

 باشند.در ارزيابي موثر مي 90و بخش اجرا به ميزان 
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 گر جهت ارزيابي كيفيهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSE: ارزيابي حسن عملکرد 4
اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد.بنابراين الزم است  HSE-FO-107/1(0)-92گران بر اساس فرم ارزيابي تجربه عملي مناقصه

 آن به همراه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد. تاييد گر اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از تكميل ومناقصه
 

 معيار امتياز دهي:

 مورد 4گواهي حسن سابقه 

 امتياز 25نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا به ازاي هر رضايت

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

هايي كه اجراي كار را به عهده دارند )مجري( مي باشند. اشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي ب: در شركت 1

 )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.

كليه  را براي HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يک يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه : چنانچه مناقصه 2

 گر در اين پروژه ها مي باشد.شركت دريافت و ارائه نمايد. طبعاً در ارزيابي اولويت با گواهي حسن سابقه مناقصه HSEپروژه ها از امور 

الترين د با: در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به تأيي 3

 مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشد.

را به صورت جداگانه و صرفاً  HSE-FO-107/1(0)-92تاره در فرم شماره گر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت سمناقصه گواهي حسن انجام كار:

ك ارائه كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدار HSEبراي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط مسئول 

ورد نظر باشد و سال قبل از انتشار آگهي مناقصه م 5نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي 

 پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود.
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 HSE گر از نظر انجام كار )رضايت نامه( در خصوص پيمان قبلي مناقصهگواهي حسن 

 گر تكميل گردد( )اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  كارفرما: 2

  محل اجراي پيمان 5  شماره پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 يالر                                                        مبلغ كل پيمان 6

  تاريخ اتمام پيمان 9 يالر                                                        HSE هزينه  8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11 شمسي()ماه                  سال  معادل                   مدت كل پيمان 10

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري 13  تاريخ شروع پيمان 12

  آدرس كارفرما 14

 كارفرماي پروژه تكميل گردد( HSEشاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما )لطفأ اين قسمت توسط مسئول 

 در پيمان HSEكفايت كادر  در پيمان HSEكيفيت رعايت معيارهاي

آيا در مدت اجراي پيمان،پيمانكار حادثه مهم 

بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته 

 است؟

 25سقف امتياز: 
 محل مهر و امضا تائيد كننده

 يا نماينده كارفرما(: HSE)مسئول 

 ( 8عالي      )امتياز ( 4متوسط  )امتياز 

( 6خوب       )امتياز( 0ضعيف )امتياز 

 ( 8عالي       )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب       )امتياز ( 0ضعيف )امتياز 
 )بله )صفر  امتياز 

 ( 9خير            )امتياز 

مجموع امتياز محاسبه 

 شده:

 

 توضيحات

 

 

 

 

پيمانكاران به شماره  HSEق دستورالعمل ارزيابي عملكرد تعريف شده است. بر اين اساس مطاب HSE-IN-104.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره 1

HSE-IN-106   و چک ليست مربوطه به شمارهHSE-CH-106ر ارزيابي دگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، ه، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصHSE اقصات آتي گران براي منمناقصه

 اعمال خواهد گرديد. نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شركت ارسال گردد.
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 گر:  ارزيابي عملکرد آموزشي مناقصه5
كاركنان نشان دهد.  HSEمام خود را به امر آموزشگر ميزان اهتالزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي  HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش گر در پروژهبدين منظور عملكرد آموزشي مناقصه

 ارائه گردد. توسط كارفرمايان قبلي تأييد و به همراه ساير اسنادHSE-FO-107/2(0)-92  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره مي

 امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است: 100معيار امتياز دهي: حداكثر 

 امتياز( 2.5: سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي )به ازاي هر يک ساعت آموزش  2و1براي گروه هاي 

 امتياز( 5يک ساعت آموزش  : سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي)به ازاي هر 4و3براي گروه هاي 

گر الزم است بخش الزامي است. مناقصه HSE-FO-107/2(0)-92كارفرماي قبلي طبق فرم  HSE: ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد 1تبصره 

ز تاييد يفي معرفي نموده تكميل و پس اهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي ك

ت در خصوص كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل، صرفاً مي بايس HSEمسئول 

 از آن، مالك امتياز دهي نخواهد بود.سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمان هاي انجام شده قبل  5پيمان هاي 

 هاي مذكور الزامي است.: ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامه2تبصره

 : در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند)مجري(مي3تبصره 

 هم شراكت در كنسرسيوم(.باشند.)به تناسب س
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 هاي آموزشي در پروژه هاي قبليگواهي تأييديه برگزاري دوره
 گر تكميل گردد()اين قسمت توسط مناقصه

 كارفرما:

 مدت پيمان محل اجراي پيمان: موضوع پيمان:

 هزينه هاي آموزشي: نام نماينده كارفرما:

 آدرس كارفرما: تلفن كارفرما:

 يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گردد( HSEقسمت توسط مسئول)اين 

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

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

1- 

2- 

3- 

4- 

 يا نماينده كارفرما(: HSEمحل مهر و امضا اأييد كننده)مسئول 

HSE-FO-107/2(0)-92 

 

 

 

 

 

 



 8002/98-1مناقصه شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي  
 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 19  از  17صفحه  02ويرايش : 
 

 

 رم گواهي حسن انجام كار ف -پيوست يک 
 شماره:

 تاريخ:

 

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

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

........ به ..........................................................................................................................ا موضوع ..............................................ب........ را ................................................................................................................................ قرارداد شماره ............رساند شركت با سالم، به استحضار مي

... ريال با ....................................حروف( ................................................................................................. .. ريال  )به....................................................................مبلغ كل )به عدد( ............. مدت ....................... از تاريخ ........................................ لغايت ...................................... با

 رساند.مذكور را به اتمام رسانده است/ مي اين شركت داشته و قرارداد

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

 ر حد                                                           شركت  از نظر كفايت كادر فني/غيرفني د        ضعيف        متوسط        خوب .عالي       ارزيابي گرديده است 

                                            شركت  از نظر رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي در حد        ضعيف        متوسط        خوب .عالي       ارزيابي گرديده است 

 در حد  الذكرفوق قرارداد در گفتهپيش شركت كاركرد از شركت اين ارزيابي مجموع در     ضعيف      متوسط       خوب باشدعالي    مي. 

 

 بوط به قرارداد فوق به اين شركت ارايه گرديده است.ريال مر .... ...................................................................................................................مورخ         /         /            به مبلغ .................................................. ضمنا اصل مفاصا حساب شماره 

 نام و نام خانوادگي

 ت پيمانهامهر وامضاء خدما

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاريخ

 قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد. گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت هرمناقصه/هاي متقاضيشركت

 

 

 

 

 



 8002/98-1مناقصه شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي  
 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 19  از  18صفحه  02ويرايش : 
 

 

 عالميه تاييد اعتبار بانکي ا -پيوست دو 
 شماره:

 تاريخ:

 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 با سالم 

 گردد.نزد اين بانک به شرح ذيل جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم مي ،ي حضور در مناقصات آن شركتمتقاض ..........................................................................................................................هاي بانكي و اعتبار شركت اطالعات حساب
 

 براي دوره زماني يک سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكي به شرح جدول ذيل است. اطالعات گردش حسابهاي فعال شركت ياد شده (1

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

     

     

     
 

 ريال است. ...............................................................................................................................................................................................ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر با  (2

 

ل ريا........ ...............................................................................................................................................................................................................ريال )به حروف(  ...............................................................................شركت مذكور داراي اعتبار مالي تا سقف )به عدد(  (3

 باشد.تا سقف اعالم شده مورد تائيد مي عتبار مالي آن شركت بوده و ا... ............................................................................به شماره  ...............................................................................شعبه   ...............................................................................نزد بانک 

 

 مهر و امضا مجاز سرپرستي حوزه يا استان )بانک/موسسه مالي و اعتباري( مهر و امضاء مجاز  بانک / موسسه مالي و اعتباري  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

 ن قرار گرفته باشد.انک مركزي جمهوري اسالمي ايرادر صورتيكه حساب مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تائيد ب

 تبار ساقط مي گردد.اع با دو امضا مجاز و مهر بانک صادر كننده و تاييد حوزه يا سرپرستي، مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد بود در غير اينصورت از درجه اعالم تاييد اعتبار بانكي

 



 8002/98-1مناقصه شماره  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي  
 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 19  از  19صفحه  02ويرايش : 
 

 

 در سامانه پيمانه صحت اطالعات و اصالت اسناد بارگذاري شدهمناقصه گر در خصوص گواهي تأييد 

 

 پارس جنوبيشركت مجتمع گاز 
مورد نوبي را شركت مجتمع گاز پارس جدر سايت  مناقصه مندرج در سامانه پيمانهكليه فرمهاي ارزيابي كيفي دستورالعمل حاضر ، ساير اسناد مناقصه و نمايد كه اين شركت اعالم مي

 است. هدر قالب سامانه پيمانه بارگذاري نمودبه همراه ساير مدارك را ها و اسناد الزم و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمدقيق قرار داده مطالعه 

 

آگهي آخرين  كه مطابق..............................................................    يبه شماره مل .........................................................................و ........ ....................................................... به شماره ملي .............................................................................اينجانب/اينجانبان وسيلهبدين

عات و اصالت اسناد بارگذاري شده صحت اطال...... ..........................................................................................................امضاء مجاز شركت  صاحبان/روزنامه رسمي كشور به عنوان صاحب....................................................... تغييرات مورخ 

و يا ارائه اطالعات  ارائه اسناد غير واقعي و با وقوف به عواقب احتمالي ارائه كرده ايم 8002/98-1شركت در مناقصه شماره  ور را به منظورمذك نماييم و اسناددر سامانه پيمانه را تأييد مي

 .پذيريمكيفري و حقوقي ناشي از آن را مي هرگونه مسئوليت خالف واقع،

 

 

 نام شركت :

 نام و نام خانوادگي :

 پست سازماني : /سمت

 شماره كد ملي : 

 مهر و امضاء :      

 تاريخ  :                                       

 


