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  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه ششم

  : گر نام شركت مناقصه

  ٦٠٢٤/٩٨: شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه ششم عمومي، پشتيباني و تنظيفات داخلي اماكن اداري  خدمات انجام :موضوع مناقصه

  اي يك مرحله/عمومي : نوع مناقصه

  ماه) ٢٤(شمسي دوسال: مدت اوليه پيمان

صورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور ه گران ب هاي ارزيابي كيفي مناقصه توجه: تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرم

  به مهر شركت الزاميست.
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  ر مناقصهاعالم آمادگي و شركت د
  

 

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

  

  

نمايد كه  .....اعالم مي............................................................................................ ............ با موضوع.......احتراماً بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت شركت در مناقصه شماره 

ليسـت ارائـه شـده بـه      گران اقدام نموده و كليه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق چـك  نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزيابي كيفي مناقصه

 .بندي و منظم و در ............... صفحه ارسال نموده است صورت كالسه

 

  

  

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

  

  : ............................................................. مهر و امضاء مجاز                                                                                                             

  

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  3صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  گزار  اطالعات مناقصه
  پااليشگاه ششم منابع انساني  دستگاه نظارت  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  پااليشگاه ششم  نام مناقصه گزار

  ها خدمات پيمان ، ساختمانپااليشگاه ششمپارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،  انرژي اقتصادي ويژه منطقه بوشهر، عسلويه، اناست :نشاني

  WWW.SPGC.IR  سايت مجتمع گاز پارس جنوبي

  گر اطالعات مناقصه

    تاريخ تاسيس    نوع شركت   نام شركت

    تاريخ آخرين تغييرات   ثبت شماره    محل ثبت

    كد پستي شركت    اقتصادي شركت كد    شناسه ملي شركت

    موضوع فعاليت شركت

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

    ئيس هيئت مديرهشماره تلفن همراه ر    شماره ملي رئيس هيئت مديره    نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره

   االختيار 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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  (براي طرف اول مشاركت) گر اطالعات مناقصه

    تاريخ تاسيس    نوع شركت   نام شركت

    تاريخ آخرين تغييرات   بتشماره ث    محل ثبت

    كد پستي شركت    اقتصادي شركت كد    شناسه ملي شركت

    موضوع فعاليت شركت

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

    س هيئت مديرهشماره تلفن همراه رئي    شماره ملي رئيس هيئت مديره    نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره

   االختيار 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 

  ٦٠٢٤/٩٨  شماره مناقصه

  ت داخلي اماكن اداري پااليشگاه ششم شركت مجتمع گاز پارس جنوبيخدمات عمومي، پشتيباني و تنظيفا  موضوع مناقصه

 اي مرحله يك /عمومي نوع مناقصه

  ماه) ٢٤سال شمسي ( دو  ي پيمانمدت اجرا

  ريال   ٠٩٧/٢٣٩/١١٣/١٦٧  ورد تقريبي انجام كار( برآورد ريالي كارفرما)آمبلغ بر

 هيأت وزيران ٢٢/٠٩/٩٤هـ مورخ ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين يكي ازبه صورت ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٣١١/٥غ به مبل  (ريال) فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

  درصد مبلغ اوليه پيمان ٥ ميزان و درصد پيش پرداخت (ريال)

   پااليشگاه ششم منابع انساني دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه ششم  محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت  گواهي

  گران ارزيابي صالحيت مناقصه

ـ   الزامي مي باشد. از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي خدمات عموميو داراي اعتبار زماني در رشته  تأييد صالحيت معتبرگواهينامه  ارائه ت بـا  ((الزم به ذكـر اس

وص تمديد اعتبار استعالم و اقدام نمايند ، توجه به اينكه اعتبار برخي گواهينامه ها سه ساله ميباشد و در متن گواهينامه صادره نيز قيد گرديده بايستي پس از انقضاي يكسال در خص

زومه ارسالي اقدام ، در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مـورد قبـول   دارندگان اينگونه گواهينامه ها موظفند نسبت به اخذ تمديد اعتبار و ارائه آنها همراه با ر

  در صورت عدم ارائه تمديد ساليانه مناقصه گر مورد تائيد قرار نخواهد گرفت.))و نمي باشد 

نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از  گواهي

  اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

بعنوان يكي از شروط ارزيابي كيفي مي باشد  هي نامه صالحيت ايمني معتبر و دارای اعتبار زمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رزومه ارسالي الزامي بوده وارائه گوا

  و در صورت عدم ارائه صالحيت كيفي مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.  

تغال منطقه ويژه تأييديه مديريت كار و خدمات اش

  انرژي پارساقتصادي 

باشد.الزم به  اد قيمت در پاكت "ب" ميمناقصه گر موظف به ارائه تأييديه مديريت كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مختص اين مناقصه تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنه

  ش نخواهد يافت.ذكر است درصورت عدم ارائه تاييديه مذكورپاكت مالي آن شركت گشاي
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  برنامه زمانبندي مناقصه

  تاريخ  انجام خدمات عمليات صنعتي پااليشگاه ششم :مناقصه عنوان

  ١٦/٠٥/١٣٩٨ گران آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و  رزومه مناقصه

  ٠١/٠٦/١٣٩٨  گران ارزيابي كيفي و بررسي صالحيت مناقصه

  ٠٢/٠٦/١٣٩٨  دين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه  (توزيع اسناد مناقصه)نامه براي واج ارسال دعوت

  ١٧/٠٦/١٣٩٨  هاي پيشنهاد قيمت آخرين مهلت تحويل پاكت

  ١٩/٠٦/١٣٩٨  هاي پيشنهاد قيمت 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  اسناد ارزيابي كيفي (استعالم حاضر) مي

  ي داده نخواهد نشد.نشاني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گردد. به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثر

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

  ، ساختمان خدمات پيمانها    پااليشگاه ششمآدرس : استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجتمع گاز پارس جنوبي، 

  ٠٧٧٣١٣١٨٠٧٢ فكس:          ٠٧٧- ٣١٣١٨٠٧١و ٨٠٧٣و٨٠٧٥و ٨٠٧٠:  لفنت      
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  گر جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه
  لطفاً مشخصات اعضاي فعلي هيئت مديره  بر اساس آخرين آگهي تغييرات شركت در روزنامه رسمي، در جدول ذيل درج گردد

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

  در اين شركت  كل

١              

٢              

٣              

٤              

٥              

٦              

٧              

٨              

  اسنامه و آگهي تغييرات) مهر و امضاء گردد.توسط صاحبان امضاء مجاز  (مندرج در اس  بايست منحصراً نكته: تمام صفحات رزومه (اسناد ارزيابي كيفي)  مي
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  دستورالعمل نحوه  تكميل فرمها ي ارزيابي مناقصه و بارگذاري مستندات
   اقدام نمايند در آن، شده ذکر اتتوضيح و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين کيفی و بارگذاري اسناد، ارزيابی فرمهاي تکميل از قبل شود می درخواست محترم گران مناقصه از )١

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

  بول ارزيابي كيفي مناقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود)د يا قارائه گواهي امضاء محضري صاحبان امضاء مجاز (توجه:در صورت عدم ارائه گواهي امضاء توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به ر -١-  ١

  ل گردد.نامه درخواست شركت در مناقصه  با قيد موضوع و شماره مناقصه، عالوه بر بارگذاري در سامانه ،بصورت كتبي به آدرس مندرج در اسناد ارسا  -١-٢

  هاي مرتبط. ) و ساير گواهينامه / سازمان برنامه و بودجه كشور / شوراي عالي انفورماتيك ، كار و رفاه اجتماعيها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح (اداره تعاون گواهينامه -١-٣

  قرارداد مشابه با موضوع مناقصه) ٤مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي مشابه اجرا شده قبلي. (حداكثر تعداد  -١-٤ 

  قرارداد نيمه مشابه با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه) ٢مشابه اجرا شده قبلي. (حداكثر تعداد  مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي نيمه  -١-٥

  رداد مشابه با موضوع مناقصه)قرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرا ١مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي. (حداكثر تعداد   -١-٦

  حسن سابقه مربوط به قرارداد مشابه با موضوع مناقصه) ٤نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابه. (حداكثر تعداد  مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -١-٧

  حسن سابقه مربوط به قرارداد نيمه مشابه با موضوع مناقصه) ٢يان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق نيمه مشابه. (حداكثر تعداد نامه كارفرما مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -١-٨

  حسن سابقه مربوط به قرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه) ١داد مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشابه. (حداكثر تع  -١-٩

  مستندات مربوط به توان مالي. (بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي)  -١-١٠

  مستندات مربوط به توان تجهيزاتي. (بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي)  -١-١١

  ريزي) ريزي (بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه مستندات مربوط به توان فني و برنامه -١-١٢

  گر (مطابق اسناد خواسته شده در اين بخش) ) مناقصهHSEزيست ( مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط  -١-١٣

  سابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي)هاي مالي حسابرسي شده. (ح آخرين صورت  -١-١٤

از درجه اعتبار ساقط بوده فاقد مستندات  و اطالعات اظهاراتباشد. در غير اينصورت، هر گونه  مياعتبار  ها قابل قبول و داراي مرتبط با آن و مستنداتمدارك  هاي ارزيابي كيفي ، تنها با بارگذاري فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات )٢

  گر تعلق نخواهد گرفت. و امتيازي به مناقصه

  باشد. کيفی ارزيابی الزامات کامل ها، پاسخگوی اسناد مرتبط با آن و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات اي که گونه بوده، به کيفی اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل گر ) مناقصه٣

قبال كسب امتياز كمتر يا رد صالحيت  در مسئوليتی گزار مناقصه هرحال در گر گردد. گر مؤثر بوده و ممكن است نهايتاً منجر به رد  صالحيت مناقصه به طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارک يا ) نقص٤

  داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا يا فقدان مدارك گر به دليل نقص مناقصه

  دارك تكميلي را بارگذاري  و يا ارائه نمايند.گزار مكاتبه و م ها، بايد تا قبل از اتمام مهلت بارگذاري (رزومه)، به صورت کتبی با مناقصه گران) در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن ) متقاضيان (مناقصه٥

برساند. در  گزار مناقصه اطالع موضوع را كتباً به بايست در اسرع وقت گر مي ايجاد گردد، مناقصه شده بارگذاري شده  مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری گران کيفی مناقصه ارزيابی طي مراحل در ) چنانچه٦

  گر خواهد بود. ير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصهغ
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  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداري نمايد. هاي ارزيابي، غير مرتبط با فرم بايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غير گر مي هاي ارزيابي، مناقصه ) با توجه به اهميت بارگذاري صحيح اسناد مرتبط با فرم٧

  باشد. باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار مي ها ممنوع مي گر بوده و استفاده از اسناد ساير شركت بايست به نام شركت مناقصه تمامي اسناد و مدارك مي )٨

بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضاء زنده گردد. (توجه:در صورت عدم   ها / تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابي كيفي مي ) كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از گواهينامه٩

  هد بود)امضاء  و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقصه گر به لحاظ شكلي خوا

  كد يا رتبه مربوطه ،مناقصه دگر رد صالحيت خواهد شد.اقصه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد.  در صورت عدم انطباق موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و ) موضوع من١٠

باشد.هرگاه در حين يا پس از عقد قرارداد با استعالم از مراجع  في و اعالم برنده شدن در مناقصه از زمان ارزيابي كيفي بر عهده مناقصه گر مي) مسئوليت صحت و اصالت  كليه مستندات ومدارك موثر(به تشخيص كارفرما) در ارزيابي كي١١

ارائه داده وياازتهديد،تطميع ورشوه براي قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است،  ذيصالح مرجع صدور سندمشخصشودكه پيمانكارمدارك جعلي يااطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما

امله و ساير اقدامات قانوني را عليه هاي ممنوع المع قراردادن نام پيمانكار در ليست شركت كارفرما مجازخواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز

 پيمانكار انجام دهد.

 از يا و گرديده ارائه گزار به مناقصه واقع خالف اطالعات يا جعلی مدارک که شود مشخص هرگاه باشد. می گران مناقصه شده بر عهده ارائه مدارک و مستندات و کيفی ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت ) مسئوليت١٢

  .نمايد ) محروم  ١٢ ماده بند ج اجرايی نامه آيين ٩ ارزيابی کيفی (مطابق بند ت ماده فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار است، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد،

 ليست در گر مناقصه نام درج بر مبنی اطالعاتی و يا باشد  و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گران مناقصه صالحيت تشخيص مشخص گردد كه  گواهی گران،و يا در طول فرايند برگزاري مناقصه  صهکيفی مناق ارزيابی حين در که صورتی ) در١٣

 اثبـات  و يـا  مناقصات برگزاری قانون ١ماده  موضوع های دستگاه از يکی در )يد (خلع ای حرفه صالحيت سوء سابقه هرگونه حرازا صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه های شرکت از يکی يا و دهنده سياه صالحيت

  .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار مناقصه دولتی، معامالت در مداخله ممنوعيت

بايست به نحوي بارگذاري  گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر در سامانه بارگذاري   شده باشند. ضمناً مسئوليت عدم كسب  مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي) مهلت  بارگذاري  اسناد همان ١٤

  باشد. گر مي گر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقصه طرف مناقصهباشد و از  ها نياز به ارائه اسناد مربوطه مي امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

اسـناد  اقـدام   رايي گروه  مشاركت به همراه سـاير  بايست نسبت به بارگذاري  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت اج هاي مشاركتي (كنسرسيوم) مي ) شركت١٥ 

 نمايند.

  گر بوده و طبق قوانين و مقررات رفتار خواهد شد. 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 صورتي١٦

  ، دانلود نموده و پس از تاييد و مهر و امضا، زنده  توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاري نمايند. tender.spgc.irاين راهنما را  در تارنماي مجتمع به آدرس   گران مناقصهضروريست ) ١٧
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 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

نام فرم 

  ارزيابي
   عنوان

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

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  گرديدن

  تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  تكميل/ناقص

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

                اساسنامه شركت

                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 تصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

                تصوير شناسه ملي شركت

از  رشته خدمات عموميارائه گواهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در 

  سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  
              

                از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نامه تاييد سال جاري گواهي نامه تاييد صالحيت

                يد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعينامه تأي گواهي

                تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

  گردد. گزار تكميل مي گزار" توسط مناقصه "وضعيت كنترل توسط مناقصه  هاي ردد و ستونگر (متقاضي) تكميل گ گر" همه صفحات چك ليست توسط مناقصه هاي "وضعيت كنترل توسط مناقصه : ضروري است ستون توضيح مهم
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 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

نام فرم 

  ارزيابي
   عنوان

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

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

  تعداد

  فحاتص

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  تكميل/ناقص

ي
راي

اج
ق 

واب
 س

به
جر

ي ت
ياب

رز
ا

  

  نسخ  پيمان مشابه  با موضوع مناقصه 

  سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر) ٥(با اعتبار 
              

 كار مشابه) ٤نسخ پيمان نيمه مشابه (در صورت عدم وجود 

  حاضر).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه  ٥(با اعتبار 
              

 كار مشابه) ٤نسخ پيمان غير مشابه (در صورت عدم وجود 

  سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر). ٥(با اعتبار 
              

  شامل: کاالو تدارک  نيدر تام الزم تجربهمستندات مربوط به برخورداری از 

 سوابق کاالهای تامين شده توسط شرکتمشخصات و 

  طرف قرارداد در خصوص تامين کاالشرکتها و سازمانهای 

              

ي
قبل

ق 
واب

 س
ن

حس
ي  

ياب
رز

ا
 

  گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و مشابه با موضوع مناقصه  از كارفرمايان قبلي.

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

  سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر) ٥(با اعتبار 

              

  گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و نيمه مشابه با موضوع مناقصه  از كارفرمايان قبلي.

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

  سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر) ٥(با اعتبار 
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 با موضوع مناقصه.  گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  غير مشابه

 كار مشابه ) از كارفرمايان قبلي . ٤(در صورت عدم وجود 

  سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر). ٥(با اعتبار 

              

                 كپي نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده.

               كپي نسخ پيمان نيمه مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده.

               نسخ پيمان غير مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده.كپي 

               هاي صادر شده. الذكر در گواهي هاي فوق درج شماره تلفن، فكس و آدرس كارفرمايان پيمان
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 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

  اسناد عنوان  نام فرم ارزيابي

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

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

  تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  تكميل/ناقص

ي
مال

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

 

                سال قبل   ٥مستندات  مربوط به مبلغ ماليات پرداختي  مربوط به 

تماعي قطعي ياعلي الحساب پرداخت شده مستندات (مفاصا حساب) بيمه تامين اج

  سال قبل. ٥مربوط به 
              

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

  ارزش داراييهاي ثابت.
              

ييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ اصل تأ

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

                آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده  

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

ي
زات

جهي
ت

 

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

  آالت) ماشين
              

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

ي
يز

ه ر
ام

رن
و ب

ي 
 فن

ان
تو

ي  
ياب

رز
ا

 

  كفايت كاركنان كليدي: -

  ساختار تشكيالت و مسئوليتها براي انجام كار موضوع مناقصه -

فهرست اسامي و عنوان شغلي نفرات كادر فني شركت به همراه مشخصات  -

 نفرات، تحصيالت، سوابق، تخصص و غيره

  ارکنانهای آموزشی معتبر ک گواهينامه -
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  مديريت پروژه:

 ساختار تيم مديريت، برنامه ريزی و کنترل پروژه

 و کنترل پروژه يزیر برنامه ت،يريمددستورالعمل و روش اجرايي 

  ريزی و کنترل پروژه در پيمانهای قبلی نمونه مستندات مرتبط با مديريت، برنامه

              

HSE  ٦مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره                
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  : ارزيابي تجربه (سوابق اجرايي)1فرم شماره 
  توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم:

داد كه در بازه زمـاني قـانوني انجـام    و تنها به آن قسمت از قرار  انجام شده باشند مناقصه آخرين مهلت بارگذاريسال قبل از  ٥بايست صرفاً در  ميگردد  منعكس مي  سامانهجداول  كه در يپيمانهاياطالعات  .١

و  ماقبـل  آن بـر اسـاس     ١٣٩٧رفت.امتياز اين بخش بر اساس برآورد ساليانه مناقصه محاسبه خواهد گرديد. مبالغ قرارداد هاي خاتمه يافته  در سال هـاي  شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گ

 توجه به  تاريخ خاتمه قرارداد به روز گرديده و محاسبه نمرات  بر اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گرديد.سال اخير  و با  ٥ميانگين  نرخ تورم ساالنه 

خـارج از  معتبر و  قراردادهاي غير رگذارياظهار و با بنابراين از .  و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد اشاره در رديف يكانجام شده   هاي پيمان .٢

  اين مدت اكيداً خودداري نماييد.

فاقـد  بارگذاري در سـامانه  صرف در غير اينصورت  .نمايندموثر (دفترچه پيمان ،مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...)را بارگذاري را تكميل و  ساير مدارك مثبته  تجربه هاي ارزيابي  بايست فرم گران مي مناقصه .٣

 اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد.

 نماييد.سامانه بارگذاري در را د نباش هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي اطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشد ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، مشابه مي كه موضوع پيمان درصورتي .٤

 نماييد. سامانه بارگذاريدر را د نباش هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي اطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشد مشابه مينيمه ضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، ها با مو كه موضوع پيمان درصورتي .٥
 

 .نماييد سامانه بارگذاريدر  را اطالعات مربوط به دو پيمان داراي باالترين مبلغ تياز باالتر،منظور كسب امه ب، باشد مشابه مي غير ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، كه موضوع پيمان درصورتي .٦

 يابد. ه تناسب كاهش ميشده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه ب اظهار و بارگذاري گردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار حداكثر امتياز در صورتي احراز مي .٧

در وضـوح  ه بپيمان مبلغ  ،تاريخ شروع و خاتمه و مشخصات طرفين، مدت، شماره پيمان،  موضوع پيمانكه  طوريه مهر و امضاء طرفين باشند بداراي و   خوانابه صورت بايست  مي بارگذاري شدههاي  كليه پيمان .٨

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

و در  باشـد  نهايي مورد قبول نمـي بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به ت بارگذاريبا توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه،  .٩

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

هاي انجام شـده   پيمان يا پرداختهاي  گر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمت عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه پيمان هاي اظهار شده در صورتي كه موضوع سوابق  .١٠

 . گردد مشابه لحاظ ميه صورت غيرمستندات موصوف امتياز سابقه ب بارگذاري. در صورت عدم  باشد بابت هر بخشي از كار مي

در غيـر اينصـورت    . نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشند رمين اجتماعي باشند يا در اظهاأمنعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان ت خصوصي گر با بخش  قراردادهايي كه مناقصه .١١

 گردد. در ارزيابي لحاظ نمي

هـا وجـود نداشـته     ين آنمطابقت داشته باشد و تناقضي بتأمين اجتماعي يا مفاصاحساب شده   بارگذاري پيمان(قرارداد) هاي بايست با اطالعات مندرج در  تمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه مي .١٢

 .در صورت وجود تناقض مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود باشد.



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  16صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

  نحوه امتياز دهي معيار تجربه (سوابق اجرايي)

  تعداد  شرح  رديف

  پيمان ٤ثر حداك  امتياز) ٢٥(حداكثر هر پيمان  پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه ١

  پيمان ٢حداكثر    امتياز در سابقه مشابه) درصد٧٠پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه (حداكثر هر پيمان   ٢

  پيمان ١حداكثر   مشابه) سابقهامتياز پيمان در درصد  ٣٠پيمان در رشته غير مشابه (به ازاي هر پيمان   ٣

  .................................  )١٠٠تا  ٠گر پس از بررسي اسناد و مدارك (امتياز بين  امتياز كسب شده مناقصه

  فرمول محاسبه  كارهاي مشابه:

 

  = Pدر خصوص كار مورد نظر.پس از بروز رساني  گران  قراردادهاي مناقصه مبلغ 

Pest    =ر مورد نظر.برآورد كارفرما در خصوص كا موثر  مبلغ 

  شود در نظر گرفته نمي وسوم جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز رديف دوم ١گر امتياز رديف  در صورتيكه مناقصه

  اشد.ب گزار مي توضيح: منظور از كار مشابه، كارهايي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصه

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  17صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  فرم ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
  سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد. ٥فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

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

  )1سابقه پيمان شماره يك (
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسيماه  (                   معادل    سال                 مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    تماس فوريشماره تلفن هاي كارفرما جهت   ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  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 الحاقيه/اضافه ����

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

   توضيحات

  

  .................... امتياز است.    فوقگر در خصوص معيارهاي  امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  18صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  فرم ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
  سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد. ٥فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

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

  )2( دوسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسيماه  (                   معادل    سال                 مدت كل پيمان  ٦

    يمانتاريخ اتمام پ  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  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 الحاقيه/اضافه ����

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

   توضيحات

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق ز كسب شده مناقصهامتيامجموع 

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  19صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
  دول درج گردد.سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در ج ٥فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

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

  )3( سهسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  اجرايي پيمان وضعيت  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسيماه  (                   معادل    سال                 مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  ان با موضوع مناقصهپيم ����

  مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه ����

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان ����

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان ����

  ارسال شده است  كاري الحاقيه/اضافه ����

  ني بازرگانيمحل امضاء اعضاء كميته ف                  شده است نارسال   كاري الحاقيه/اضافه ����

   توضيحات

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  20صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  فرم ارزيابي تجربه (سوابق قبلي)
  سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد. ٥فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

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

  )4( چهارسابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسي( ماه                    معادل    سال                 مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  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 الحاقيه/اضافه ����

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

   توضيحات

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  21صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

 اري نمايند .هاي ارزيابي حسن سابقه را تكميل و ساير مدارك مثبته(دفترچه پيمان ،گواهي حسن انجام كار ،مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...) را بارگذ بايست فرم گران مي مناقصه .١

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجـام    انجام شده باشند اقصهمنآخرين مهلت بارگذاري اين سال قبل  ٥بايست صرفاً در  ميگردد  منعكس مي  سامانهجداول  كه در يهاي پيماناطالعات  .٢

 شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.

خارج از ايـن  معتبر و  قراردادهاي غير بارگذاري اظهار و  بنابراين از.  و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد اشاره در رديف دوانجام شده   هاي پيمان .٣

  مدت اكيداً خودداري نماييد.

و ...) مورد بررسـي كميتـه   گر (شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان  اطالعات مربوطه به هريك از سوابق پيماني، پس از تكميل دقيق توسط مناقصه .٤

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

/  رعايـت قـوانين کـار و تـأمين اجتمـاعی      کليـدی،  کارکنان کفايت ، شده انجام کار کيفيت لحاظ با( قبلی کارفرمايان) قرارداد خاتمه و کار حين( ارزيابی و کار پايان نامه گواهي ، ها نامه رضايت تصوير ارائه .٥

  .است الزامی) زمانبندي انجام پروژه

هايي كه تاريخ آن گذشته اسـت در صـورت    ماي قبلي رسانده شود و بارگذار ي گردد. به گواهيالذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفر بايست در گواهي مربوطه در بند فوق نحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .٦

  شود. استعالم و اخذ پاسخ، ترتيب اثر داده مي

 باشد. گر مي ذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصهگزار در اخ مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه .٧

 .گر در بخش تجربه ارائه نموده است باشد اي كه مناقصه حسن سوابق ارائه شده بايد ترجيحاً از سوابق خاتمه يافته .٨

  .شد خواهد يينتع گزار مناقصه تشخيص با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق های رديف برای امتياز .٩

  باشد. ميهاي در نظر گرفته شده در بخش تجربه  با وضعيتدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق  نحوه امتياز -٨-١

  يد.  اهد گردامتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناسب با نصف مبلغ برآوردي  يكساله مناقصه محاسبه خو -٨-٢

  .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد٧٠امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل  -٨-٣

  .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد٣٠امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل -٨-٤

باشد و در صورت داشتن سوابق با شركت مجتمع  ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مي مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركت حسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت -٨-٥

  . باشد گر مختار مي هگاز پارس جنوبي و  اظهار توسط مناقصه گر و عدم بارگذاري  ، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقص

فرم گواهي صدور حسن سابقه (مطـابق نمونـه    فني، رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي ضروري است لذا فنی/ غير کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبنی گواهی ارايه .١٠

  و به همراه پيمان مذكور بارگذاري گردد.بايست تكميل  بارگذاري شده)  مربوط به هر سابقه پيماني مي



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  22صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

گردد. در صورت منفي شـدن   درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مي ٥٠، باعث کسر  هرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شرکت و يا مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاريخ مناقصه .١١

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

فارغ از ساير نمرات مكتسبه در معيارهـاي ديگـر ارزيـابي كيفـي  ،مـورد تاييـد قـرار        در صورتيكه پس از اعمال كسر امتياز حسن سابقه بدليل اخطار دريافتي از سوي كارفرما ،نمره حسن سابقه صفر گردد، .١٢

    نخواهند گرفت.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  (مناقصات خدماتي) امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي جدول

  شرح

    معيارهاي امتياز دهي هر پيمان (سوابق قبلي)

  كيفيت كادر فني /غيرفني  كيفيت كار انجام شده
رعايت قوانين كار و تامين 

  اجتماعي از كارفرمايان قبلي 
  جمع امتياز هر سابقه

  ٢٥  ٣  ٨  ١٤  ي هر پيمان (سابقه قبلي مشابه)حداكثر امتياز ارزياب

    )١٠٠تا  ٠گر پس از بررسي اسناد و مدارك (امتياز بين  امتياز كسب شده مناقصه

حداكثر  مشابهنيمه هاي   حسن سوابق پيمانبارگذاري  ه پيمان مشابه، نسبت ب ٤پيمان و در صورت عدم وجود  ٤حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  بارگذاريبايست نسبت به  گرمي : مناقصه١ توضيح

  اقدام نمايد. پيمان ١حداكثر  غيرمشابه پيمان و يا بارگذاري حسن سوابق ٢

  اسبه خواهد شد.توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي مح ٨-٥تا  ٨-١بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه  غيرنيمه مشابه و امتياز حسن سوابق قبلي  :٢توضيح 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  23صفحه   01ويرايش : 
 

  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 درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيرباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازاز انتشار آگهي سال قبل  ٥فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

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

  )1حسن سابقه پيمان شماره يك (
    پيمانموضوع   ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسيماه  (                 معادل    سال                  مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

  گردد تكميل ميفرما) (كاراين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  )امتياز ٨ كفايت كادر فني/غير فني (حداكثر  )امتياز ١٤كيفيت اجراي كار پيمان (حداكثر  وع پيمانمشابهت موض
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  امتياز) ٣ (حداكثر

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  صهپيمان با موضوع مناق ����

 

  امتياز)   ٥متوسط (  ����امتياز)            ١٤عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)            ٩خوب (  ����

  امتياز)  ٤متوسط (  ����        امتياز)     ٨عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)             ٦خوب ( ����

  امتياز)  ١متوسط (  ����               امتياز)     ٣عالي ( ����

  امتياز)  ٠ضعيف (   ����              امتياز)       ٢خوب ( ����

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

  آقاي/خانم:

  :سمت
 

  

  ياز است. .................... امت   گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  24صفحه   01ويرايش : 
 

  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 درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيرباشند و  دهي مي مناقصه قابل امتيازهي سال قبل از انتشار آگ ٥فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

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

  )2( دوحسن سابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    اره پيمانشم  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    (طرف قرارداد) نام كارفرما  ٧  )شمسيماه  (                 معادل    سال                  مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  )امتياز ٨ كفايت كادر فني/غير فني (حداكثر  )امتياز ١٤يت اجراي كار پيمان (حداكثر كيف مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  امتياز) ٣ (حداكثر

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه ����

  است مشابهغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

 

  امتياز)   ٥متوسط (  ����امتياز)            ١٤عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)            ٩خوب (  ����

  امتياز)  ٤متوسط (  ����        امتياز)     ٨عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)             ٦خوب ( ����

  امتياز)  ١(متوسط   ����               امتياز)     ٣عالي ( ����

  امتياز)  ٠ضعيف (   ����              امتياز)       ٢خوب ( ����

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

  آقاي/خانم:

  :سمت
 

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  25صفحه   01ويرايش : 
 

  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 درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيرباشند و  دهي مي بل امتيازمناقصه قاسال قبل از انتشار آگهي  ٥فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

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

  )3( سهحسن سابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    د)نام كارفرما (طرف قراردا  ٧  )شمسيماه  (                 معادل    سال                  مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    تاريخ شروع پيمان  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  )امتياز ٨ كفايت كادر فني/غير فني (حداكثر  )امتياز ١٤پيمان (حداكثر  كيفيت اجراي كار مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  امتياز) ٣ (حداكثر

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

 

  امتياز)   ٥متوسط (  ����امتياز)            ١٤لي (عا ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)            ٩خوب (  ����

  امتياز)  ٤متوسط (  ����        امتياز)     ٨عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)             ٦خوب ( ����

  امتياز)  ١متوسط (  ����               امتياز)     ٣عالي ( ����

  امتياز)  ٠ضعيف (   ����              امتياز)       ٢خوب ( ����

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

  آقاي/خانم:

  :سمت
 

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  26صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  حسن سوابق قبلي                فرم ارزيابي
  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 درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيرباشند و  ي ميده مناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  ٥فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

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

  )4( چهارحسن سابقه پيمان شماره 
    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  ايي پيمانوضعيت اجر  ٣    شماره پيمان  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  )شمسيماه  (                 معادل    سال                  مدت كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩    يخ شروع پيمانتار  ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٠

    آدرس كارفرما  ١٢

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

  )امتياز ٨ كفايت كادر فني/غير فني (حداكثر  )امتياز ١٤اكثر كيفيت اجراي كار پيمان (حد مشابهت موضوع پيمان
 ان قبلیرعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرماي

  امتياز) ٣ (حداكثر

  مشابه است پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه ����

  مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه ����

 

  امتياز)   ٥متوسط (  ����تياز)          ام  ١٤عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)            ٩خوب (  ����

  امتياز)  ٤متوسط (  ����        امتياز)     ٨عالي ( ����

  امتياز)  ٠ ضعيف (   ����امتياز)             ٦خوب ( ����

  امتياز)  ١متوسط (  ����               امتياز)     ٣عالي ( ����

  امتياز)  ٠ضعيف (   ����              امتياز)       ٢خوب ( ����

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

  آقاي/خانم:

  :سمت
 

  

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  27صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

  نمايند.  را بارگذاريبايست فرم ارزيابي توان مالي را به صورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه مستندات مربوطه  گران مي مناقصه .١

  از آن مالك محاسبه امتياز نخواهد بود. هاي قبل  سال گذشته باشد و سال ٥بايست مربوط به  اطالعات ارائه شده صرفاً مي .٢

 ضروري است.  مستندات مرتبط (گواهي ماليات پرداخت شده در پنج سال اخير) بارگذاري  مبلغ ماليات متوسطدر خصوص  .٣

سال گذشته ضروري  ٥الحساب پرداخت شده در  ين اجتماعي قطعي يا عليمفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأم بارگذاري مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شدهدر خصوص  .٤

 باشد. مي

 باشد. سال گذشته ضروري مي ٥ها يا كپي دفاتر قانوني در  اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي بارگذاري درآمد ناخالص ساليانهدر خصوص  .٥

  باشد. موقت ممهور به مهر سازمان مالياتي مي ياهاي قطعي  مستند به صورت وضعيت ،انهيدرآمد ناخالص  سال .٦

 دفاتر يا  ها هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائي مستند به اظهارنامه، هاي ثابت دارايي .٧

 که شد خواهد صورتی احراز در ازيامتزامي است  و حداكثر ارزيابي توان مالي ال جهتفوق و يا  تأييد اعتبار بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،   مدارك از کیي حداقل بارگذاري .٨

 . ابدي می کاهش تناسب به مالی از توانيامت صورت نيا ريغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغمبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از 

 باشد:  روش محاسبه امتياز به شرح ذيل مي .٩

  شود  در نظر گرفته مي  )١٠٠مالي مناقصه ( توان  حداكثر امتيازه باشد آنگا Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر =  

P باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق =  

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

   دد.ارائه گر و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان   مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون

    

  »الزاميست. از جامعه حسابداران رسمي هاي مالي حسابرسي شده تارائه آخرين صور«

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  28صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  ارزيابي توان مالي – 3فرم شماره 

 

  عنوان معيار  رديف

)١(  

  مبلغ ماليات متوسط

  (ريال)

)٢(  

پنجاه برابر مبلغ 

  ماليات متوسط

  (ريال) 

)٣(  

  مينأمبلغ بيمه ت

  اجتماعي قطعي يا

  الحساب علي

  ت شدهپرداخ
  (ريال)

)٤(  

هفتاد برابر بيمه تامين 

اجتماعي قطعي يا علي 

الحساب پرداخت شده 

  (ريال)

)٥(  

درآمد ناخالص 

  ساليانه 

  (ريال)

)٦(  

سه برابر درآمد ناخالص 

ساالنه مستند به 

هاي  وضعيت صورت

  قطعي يا موقت 

  (ريال)

)٧(  

هاي ثابت  مبلغ دارايي

  (ريال)

)٨(  

هاي  پنج برابر دارايي

ت مستند به اظهارنامه ثاب

مالياتي يا گواهي بيمه 

داراييها يا دفاتر قانوني 

  (ريال)

تاييد اعتبار صادر شده 

ها يا  از طرف بانك

موسسات مالي و 

  اعتباري معتبر

  قبليك سال   ١
  

  
      

  
  

  

 

  قبل دو سال   ٢
  

  
      

  
  

  

  قبل سه سال   ٣
  

  
      

  
  

  

  قبل چهار سال   ٤
  

  
      

  
  

  

  قبل پنج سال   ٥
  

  
      

  
  

  

  
  ميانگين مبلغ 

    )٢ستون (
ميانگين مبلغ        

  )٤ستون (
مبلغ         باالترين  

    )٦ستون (
مبلغ         باالترين

      )٨ستون (

 ريال    باالترين مبلغ محاسبه شده:                                                                                              

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

  باشد.بايست بدون خط خوردگي و با مهر و امضاي مجاز  كه مي

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  29صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  : ارزيابي توان تجهيزاتي4فرم شماره 
  

ا آنها را كه شامل (سند مالكيت، بايست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه دراين بخش قيد گرديده تكميل نموده و مستندات مرتبط ب گران مي به منظور ارزيابي توان تجهيزاتي ، مناقصه .١

 ن آالت و تجهيزات ) را بارگذاري نمايند . در صورت عدم بارگذاري هيچ گونه امتيازي تعلق نمي گيرد.ي،اجاره نامه  ،فاكتور خريد ماشقولنامه 

  آالت مذكور را فراهم آورند.  گزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشين گران موظفند هر زمان كه مناقصه مناقصه .٢

          باشد: يف اين بخش به شرح ذيل ميردتياز هر فرمول محاسبه ام .٣

  = امتياز هر رديف ))استيجاري تاييدتجهيزات  داستيجاري* تعدا ضريب(+)شده ملكي تاييد شده تعداد تجهيزات( (امتياز هر دستگاه*                              

 بخش مي باشد.محاسبه امتياز كلي توان تجهيزاتي حاصل جمع تمام رديف هاي اين  ••••

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

  توضيحات مهم:

و نمره استيجاري به آن تعلق نياز به ارائه اجاره نامه نداشته  آنها بنام شركت باشد ملكي تلقي مي گردد و در صورتيكه مالكيت از آن اعضاي هيئت مديره باشد  استيجاري تلقي شده  ماشين آالت و تجهيزاتي كه اسناد مالكيتمنحصرا "  -١

  مي گيرد.

  بند ذيل محقق نگردد،امتيازي تعلق نخواهد گرفت. ٢ها امتياز تعلق ميگيرد و در صورتيكه هر كدام از ماشين آالت و تجهيزاتي كه استيجاري مي باشد مشروط به رعايت  تمام شرايط ذيل به آن - ٢

  ارائه و بارگذاري مستندات مالكيت اجاره دهنده. -١          

 ارائه و بارگذاري قرارداد اجاره معتبر  مابين اجاره دهنده و  اجاره گيرنده(مناقصه گر).-٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  30صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ف
دي

ر
  

 نياز كارفرما آالت مورد تجهيزات و ماشينشرح  

  تعداد

  مورد نياز

(N) 

امتياز به 

ازاء هر 

  دستگاه

امتياز 

  كل

  آالت مالكيت تجهيزات و ماشين ضريب

  اي اجاره
  ملكي

  گر) (در مالكيت مناقصه 

          1 متري كولردار 12*3كانكس  تامين  ١

٢             

٣             

٤             

٥             

٦             

٧             

٨             

٩              

١٠             



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  31صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  ريزي : ارزيابي توان فني و برنامه5فرم شماره 
 شود: ريزي پيمانكاران بر اساس معيار كفايت كاركنان كليدي انجام مي ارزيابي توان فني و برنامه

 :كفايت كاركنان كليدي

كه در اين بخش قيد گرديده   و سابقه كار،، ينام و نام خانوادگي، سمت سازمان :شاملكه  گر  مربوطه به نفرات كاركنان كليدي مناقصه  بايست اطالعات گران مي ناقصه، م فني و برنامه ريزي منظور ارزيابي توانه ب -١

  تكميل نمايند و مستندات مرتبط با آنها را بارگذاري نمايند.

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

١            

٢            

٣            

٤            

٥            

٦           

٧            

 

  شركت ملي گاز ايران باشد. HSEمدرك تحصيلي مسئول ايمني بايد منطبق بر شرايط دستورالعمل *  
  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  32صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

   HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  ٦فرم شماره 

باشد. همچنين نحوه امتيازدهي به هر معيار و مدارك مورد نياز نيز ذيالً و به ترتيب  به شرح جدول ذيل ميهاي موجود در پيوست دستورالعمل  بندي پيمان گروه با توجه به معيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها

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

  تكميل گردد. مربوطهبايست مستندات و جداول  مي ، صرفاً باشد مي  HSEارزيابي  چهارمگروه با توجه به اينكه اين مناقصه شامل 

  

  گر مناقصه HSE: ميزان امتيازات هر يك از معيارهاي ارزيابي  جدول اصلي

  شرح  رديف

  )Aار (ضريب وزني هر معي

  گروه مرتبط  )Bامتياز اكتسابي هر معيار (
امتياز تراز شده   

/١٠٠)B(*)A(  

  )١هاي گروه (طبق پيوست  پيمان

٤  ٣  ٢  ١  

بق
وا

 س
با

ق  
واب

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

ق  
واب

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

ق  
واب

 س
ون

بد
  

بق
وا

 س
با

ق  
واب

 س
ون

بد
  

    ٢و  ١هاي  مخصوص گروه  ١طبق جدول   -  -  -  -  ١٨  ١٠  ٢٥  ١٥  سيستم مديريت  ١

    ٢و  ١هاي  مخصوص گروه  ٢طبق جدول   -  -  -  -  ٩  ٥  ٨  ٥  HSEارزيابي چارت سازماني   ٢

    ها مخصوص تمام گروه  ٢-٣يا  ١-٣طبق جدول   ١٠٠  ٣٥  ١٠٠  ٣٠  ٤٥  ٢٥  ٢٥  ١٥  HSEارزيابي نيروي انساني   ٣

    ها مخصوص تمام گروه  ٤طبق جدول   -  ٦٠  -  ٦٠  -  ٢٥  -  ٢٠  هاي قبلي در پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد   ٤

    ها مخصوص تمام گروه  ٥طبق جدول   -  ٥  -  ١٠  -  ١٥  -  ١٥  گر ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه  ٥

٦  
گر در خصوص شناسايي خطرات و  ارزيابي مناقصه

  راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
  ٢و  ١هاي  مخصوص گروه  ٦طبق جدول   -  -  -  -  -  ٥  -  ٥

  

٧  HSE PLAN ٢و  ١هاي  مخصوص گروه  ٧طبق جدول   -  -  -  -  ٢٨  ١٥  ٤٢  ٢٥    

        ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  جمع كل

  
 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  33صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  ) 2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمانابي سيستم مديريت (: ارزي 1
  : باشد سيستم مديريت به شرح ذيل مينحوه ارزيابي معيار 

  

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

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

١          

٢          

٣          

٤          

    جمع

  

  رد.امتياز تعلق مي گي ١٠٠معيار امتياز دهي : معيار امتياز دهي به شرح يكي از حاالت ذيل مي باشد و حداكثر 

 امتياز) ٥٠((OHSAS١٨٠٠١) امتياز) و سيستم مديريت  ايمني و بهداشت شغلي   ٥٠) (ISO١٤٠٠١حالت اول : سيستم مديريت زيست محيطي (

  امتياز) ١٠٠) (IMSحالت دوم : سيستم يكپارچه (

  امتياز) ١٠٠) (HSE-MSحالت سوم : سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست (

  گواهينامه معتبر در هر مورد الزامي مي باشد. : ارائه ١تبصره 

  شركت الزامي است. HSE، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي  : ارائه تصوير نظامنامه ٢تبصره 

درصد در ارزيابي موثر  ٩٠درصد و بخش اجرا به ميزان  ١٠ميزان گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به  : مناقصه ٣تبصره 

  باشند. مي

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  34صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

  

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

    در ساختار سازماني HSEجايگاه   ١

    نحوه استقرار نفرات در سازماني  ٢

    جمع  

  

  گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است. امتياز منظور مي ١٠٠معيارهاي امتياز دهي: حداكثر 

 

  امتياز) ٥٠(حداكثر   HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني   امتياز) ٥٠در ساختار سازماني (حداكثر  HSEجايگاه 

  امتياز ٢٠  HSEرئيس   امتياز ٣٠  در ساختار سازماني شركت HSEوجود واحد 

  امتياز ١٠  مسئول ايمني  امتياز ١٠  مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار HSEقرار داشتن واحد 

  امتياز ١٠  مسئول بهداشت  امتياز ١٠  HSEگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار داشتن سه بخش جدا

  امتياز ١٠  مسئول محيط زيست  

  

درصد در ارزيابي موثر  ٩٠ميزان  درصد و بخش اجرا به ١٠باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  گراني كه به صورت كنسرسيوم مي : مناقصهتبصره

  باشند. مي

  

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  35صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

 HSE: ارزيابي نيروي انساني  3

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

   با مدرك تحصيلي مرتبط HSE داشتن نماينده   ١

   HSEساير كاركنان شاغل در بخش   ٢

    جمع

  

  گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است: امتياز منظور مي ١٠٠امتياز دهي : حداكثر معيار 

  امتياز HSE 40صالحيت مسئول   رديف

١  
پيمانكاران  HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل  تحصيالت مرتبط: فارغ التحصيل در رشته

  با توجه به موضوع مناقصه
  امتياز ١٦

  امتياز ١٦  HSEسال سابقه مفيد به عنوان مسئول  ٧داشتن حداقل   ٢

  امتياز ٨  HSEتوسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با  گذراندن دوره  ٣

  امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 
  امتياز ٢٠نفر و به ازاي هر نفر  ٣حداكثر   HSEر بخش شاغل د HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه   ٤

  امتياز ١٠نفر و به ازاي هر نفر  ٢حداكثر   HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه   ٥

  متيازا ٥نفر به ازاي هر نفر  ٢حداكثر   HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه   ٦

٧  
هاي  داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن دوره HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

  آموزشي مرتبط

  امتياز ٥/٢نفر و به ازاي هر نفر  ١حداكثر 

  باشد امتياز مي ٦٠حداكثر رديف   ٤تا  ١توجه : اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديف 

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  36صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

  امتياز كسب شده  شرح  رديف

    با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده   ١

    جمع

  

  گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است. امتياز منظور مي ١٠٠: حداكثر  معيار امتياز دهي

  

  امتياز ١٠٠  با مدرك تحصيلي مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEقرار نفرات مطابق دستورالعمل است

  امتياز ٧٠  با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  امتياز ٣٠  با مدرك تحصيلي غير مرتبط HSEداشتن نماينده پيمانكاران و با  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  

  موارد زير الزامي است : HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

 باشد. حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي .١

 د. هاي آموزشي افراد تمام وقت و پاره وقت ارسال گرد كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره .٢

 پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل  تحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته .٣

 باشد. پيمانكاران نمي HSEهاي مهندسي كه مطابق دستورالعمل  تحصيالت نيمه مرتبط : فارغ التحصيل در ساير رشته .٤

 قت برابر اصل شده و پيوست گردد.كپي ليست بيمه نفرات تمام و .٥

 شود. گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نمي مدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ .٦

  باشند. در ارزيابي موثر مي ٩٠بخش اجرا به ميزان  درصد و ١٠باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  گراني كه به صورت كنسرسيوم مي تبصره : مناقصه

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  37صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  گر جهت ارزيابي كيفي هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSE: ارزيابي حسن عملكرد 4
گر اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از  ن الزم است مناقصهاين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد.بنابراي ٩٢-(٠)١٠٧/١-HSE-FOگران 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 HSE:امتياز اكتسابي حسن عملكرد 4جدول شماره 
  امتياز كسب شده  كارفرما HSEنامه از  شماره و تاريخ رضايت  تاريخ خاتمه  رمانام و نشاني كارف  عنوان چهار پروژه قبلي  رديف

١            

٢            

٣            

٤            

    جمع

  

  معيار امتياز دهي:

 مورد ٤گواهي حسن سابقه 

 امتياز ٢٥نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا  به ازاي هر رضايت

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

  هايي كه اجراي كار را به عهده دارند (مجري) مي باشند. (به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم). هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركت : در شركت١توجه

شركت دريافت و ارائه نمايد.  HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEيك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه گر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در  : چنانچه مناقصه٢توجه

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

  ييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشد.أخارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به ت: در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي ٣توجه

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  38صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  گواهي حسن انجام كار

هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه  ٩٢-(٠)١٠٧/١-HSE-FOگر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم شماره  مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر  ٥پيمان هاي  كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل صرفاً مي بايست در خصوص HSEمسئول 

  پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود.باشد و 

 

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

  گر تكميل گردد)  (اين قسمت توسط مناقصه

    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان  ٣    كارفرما:  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥    شماره پيمان  ٤

    نام كارفرما (طرف قرارداد)  ٧  ريال                                                               مبلغ كل پيمان  ٦

    تاريخ اتمام پيمان  ٩  ريال                                                               HSE هزينه   ٨

    شماره فكس كارفرما جهت تماس  ١١  ماه  (شمسي)                سال  معادل                    كل پيمان مدت  ١٠

    شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ١٣    تاريخ شروع پيمان  ١٢

    آدرس كارفرما  ١٤

  تكميل گردد) كارفرماي پروژه 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؟

  محل مهر و امضا تائيد كننده  ٢٥سقف امتياز: 

  يا نماينده كارفرما): HSE(مسئول 

  امتياز)  ٤ط (متوس ����  امتياز)    ٨عالي ( ����

  امتياز) ٠ضعيف (����     امتياز)  ٦خوب (����

  امتياز)  ٤متوسط (  ����امتياز)       ٨عالي ( ����

  امتياز) ٠ضعيف ( ����امتياز)       ٦خوب ( ����

  بله (صفر  امتياز) ����

  امتياز)            ٩خير ( ����

    مجموع امتياز محاسبه شده:

    توضيحات

 



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  39صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEتعريف شده است. بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد  ١٠٤-HSE-INارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره .حادثه مهم: در دستورالعمل گز١

گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد.  مناقصه HSEليت داشته اند، در ارزيابي گراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعا ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصه١٠٦-HSE-CHو چك ليست مربوطه به شماره   ١٠٦

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

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

فرمايان قبلي توسط كار٩٢-(٠)١٠٧/٢-HSE-FO  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره  مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي مي HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش  پروژه

  تأييد و به همراه ساير اسناد ارائه گردد.
  

  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  ١

    جمع

 

  متياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است:ا ١٠٠معيار امتياز دهي: حداكثر 

  امتياز) ٢.٥هر يك ساعت آموزش  يسرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي (به ازا : ٢و١براي گروه هاي 

  امتياز) ٥هر يك ساعت آموزش  يسرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي(به ازا : ٤و٣براي گروه هاي 

گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به  الزامي است. مناقصه ٩٢-(٠)١٠٧/٢-HSE-FOكارفرماي قبلي طبق فرم  HSEيديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد : ارائه تأي١تبصره 

كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به  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. ٥پيمانهاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي 

  هاي مذكور الزامي است. ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامه: ٢تبصره

  ند.(به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم).: در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند(مجري)مي باش٣تبصره 

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  40صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي اري دورهگواهي تأييديه برگز
  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:

  د)يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گرد HSE(اين قسمت توسط مسئول

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

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

١-  

٢-  

٣ -  

٤-  

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

HSE-FO-٩٢-(٠)١٠٧/٢ 

  

  

  

  

  

  



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  41صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

  )2و1 هاي هاي گروه گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير(صرفاً پيمان ارزيابي مناقصه :6
نه نشان دهند. بدين منظور نحوه عملكرد يي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گران ميزان توانايي خود را در اين زميبا توجه به اهميت شناسا

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

  )2و1هاي  گروههاي  پيمان (صرفاً گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي : امتياز اكتسابي از مناقصه6جدول
  جمع امتياز كسب شده  ٢امتياز پروژه  ١امتياز پروژه  پارامتر  رديف

        شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك  ١

        خطراتكنترل   ٢

        جمع
  

  امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود: ٥٠امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر  ١٠٠حداكثر  معيار امتياز دهي:
  

  امتياز) ٣٠ها در هر پروژه (حداكثر  كنترل خطرات و رفع عدم انطباق  امتياز) ٢٠شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه (حداكثر 

  امتياز ٥  داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات  امتياز ٥  هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها و روش داشتن دستورالعمل

  امتياز ٥  يسكهاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ر ارتباط برنامه  امتياز ٥  روشهاي مورد استفاده

  امتياز ٥  مستند سازي  امتياز ٥  جامع بودن

  امتياز ٥  ها اجرايي شدن كنترل  امتياز ٥  مستند سازي

    
  امتياز ٥  ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

  امتياز ٥  ها ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل
  

  كنترل خطرات الزامي است.: ارائه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و ١تبصره

  باشد. (به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم).: در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند (مجري) مي ٢تبصره
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  )2و1هاي  گروههاي  پيمان(صرفاً  موضوع مناقصه ) در پيمانHSE PLANارزيابي 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 اين طرح صرفاًٌ به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه

 ٧بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره  را بصورت واقعي پيش HSEهاي مربوط به رعايت موازين  ها و هزينه گر فعاليت صهباشد. اينكه چگونه مناق

  مناقصه پيشنهاد شده و به صورت كامل، همراه با جزئيات به تأييد دستگاه نظارت برساند.گر در صورت برنده شدن در  ، مي بايست از سوي مناقصهHSE PLANآمده و امتياز بندي شده است. به هر حال

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

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

  

  )2و  1هاي  گروههاي  پيماندر پيمان موضوع مناقصه(صرفاً  HSE PLAN:امتياز اكتسابي در خصوص 7جدول
  امتياز اكتسابي  ثر امتيازحداك  سرفصل HSEعناصر   رديف

    ٤  از طريق رهبري HSEتعهد به جنبه هاي   رهبري و تعهد  ١-١  ١

٢  
١-٢  

  خط مشي و اهداف استراتژيك
    ٣  مستندات خط مشي

    ٣  HSEاهداف استراتژيك   ٢-٢

٣  

١- ٣  

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

  مستندات

    ٣ HSEساختار سازماني براي مديريت

    ٤ HSEمديران،سرپرستان و مسئوالن شرايط بحرانيHSEآموزش  ٢- ٣

    ٤ HSEآموزش عمومي  ٣- ٣

    ٤  حصول اطمينان از صالحيت افراد  ٤- ٣

    ٤  فرايند مديريت پيمانكاران  ٥- ٣

    ٤ HSEاستانداردهاي  ٦- ٣

٤  

١-٤  

  مديريت ريسك

    ٤  ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

    ٤  داشتيخطرات به  ٢-٤

    ٤  خطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فردي  ٣-٤

    ٤  خطرات حمل و نقل  ٤-٤
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    ٤  خطرات زيست محيطي  ٥-٤

    ٤  خطرات امنيتي  ٦-٤

    ٤  خطرات مسئوليت اجتماعي  ٧-٤

٥  

١- ٥  

  برنامه ريزي و روش ها

    ٤  HSEنظامنامه عملياتي 

    ٣  يكپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات  ٢- ٥

    ٤  مديريت تغيير  ٣- ٥

    ٤  برنامه ريزي واكنش در شرايط اضطراري  ٤- ٥

٦  

١- ٦  

  اجرا و پايش عملكرد

    ٤  هاي فعال كاري و پايش شاخص HSE-MSاجراي 

    ٤  HSEهاي عملكردي شاخص  ٢- ٦

    ٤  HSEپايش عملكرد   ٣- ٦

    ٤ HSEتحقيق و پيگيري حوادث  ٤- ٦

٧  
١-٧  

  ي مديريتو بازنگر HSEهاي  مميزي
    ٤  و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

    ٤  بازنگري مديريت  ٢-٧

    ١٠٠  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
  )١٠٠تا  ٠امتيازات كسب شده (

  از فرمهاي ارزيابي
  امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها  ضريب  وزني معيارها

    ٣٥    )تجربه (سابقه اجرائي  ١

    ٢٥    حسن سابقه در كارهاي قبلي  ٢

    ٢٥    توان مالي  ٣

    ٥    توان تجهيزاتي  ٤

    ٥    توان فني و برنامه ريزي  ٥

٦  HSE    ٥    

    ١٠٠    

  ..........  گر كسب شده مناقصهمجموع امتياز نهايي  

  امتياز ٦٠گران و تحويل اسناد مناقصه =   حداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه



  
  6024/98شماره مناقصه:  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  47  از  45صفحه   01ويرايش : 
 

  گر: مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

  

  واهي صدور حسن انجام كارگفرم  - پيوست يك 

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

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

   .با سالم

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

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

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

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

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

 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 اين ارزيابی مجموع در •

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

  نام و نام خانوادگي

  پيمانها خدماتمهر وامضاء 

  تاريخ:

  ادگينام و نام خانو

 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

   : اقصهبه شماره من

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

اعالم و بهره برداري الزم  آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالعمتقاضي حضور در مناقصات گر  مناقصه                                                                                                        هاي  بانكي و اعتبار شركت در ذيل اطالعات حساب

  گردد. مي

  نكيبراي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار با                                                                                                                                  شركتفعال اطالعات گردش حسابهاي  )١

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

          

          

          

  

 ريال      ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        )٢

  (به حروف) ريال نزد                                                                                              لي تا سقف                                                              (به عدد) ريال                                         شركت مذكور داراي اعتبار ما )٣

  باشد. د ميشعبه                                  به شماره                         بوده و اعتبار مالي آن شركت  تا سقف اعالم شده مورد تائي                                      بانك              

  باري مهر و امضاء مجاز  بانك / موسسه مالي و اعت  مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

  نام و نام خانوادگي

  مهر وامضاء 

  تاريخ:

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

  :تاريخ

  باشدباشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته موسسه مالي و اعتباري  نزدحساب شركت مناقصه گر  صورتيكهدر 
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  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
  

  

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

آن در قالب يك رزومه منسجم به به همراه ساير مدارك را الذكر ثبت و اسناد الزم  ليست فوق چك دررا ها  و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمداده 

  است. نموده ارائهشركت محترم 

 كه   ........................... به شماره ملي  .................. -٢.........................  ............................ به شماره ملي -١اينجانب/اينجانبان  وسيله بدين

تعداد مجاز شركت .................................. صحت و اصالت  ءامضا صاحبان/ به عنوان صاحبمورخ ............... روزنامه رسمي كشور تغييرات آگهي آخرين  مطابق

شركت در مناقصه شماره  مذكور را به منظور   نماييم و اسناد را تأييد مي  باشد انبان نيز مي............ برگ اسناد تقديمي كه در ذيل آن مهمور و به امضاء اينجانب/اينج

 كيفري و  هرگونه مسئوليت و يا ارائه اطالعات خالف واقع  ارائه اسناد غير واقعي و با وقوف به عواقب احتمالي نماييم به شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ارائه مي ٦٠٢٤/٩٨

  . پذيريم را ميحقوقي ناشي از آن 

  نام شركت : 

  نام و نام خانوادگي :

  / پست سازماني : سمت

  شماره كد ملي : 

  :تاريخ  

        : مهر و امضاء

  

  


