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  ) 2 (ه شمار دفترچه

 مجتمع گاز پارس جنوبيكميته فني بازرگاني شركت : تدوين  تهيه و

  

  

  )فروشنده/ سازنده (مين كنندگان ـأي تـي كيفـرگ هاي استعالم ارزيابـب

  )قانون برگزاري مناقصات انجام خواهد شد 12براساس آيين نامه اجرايي بند ج ماده  )كنندگان تـأمين(كيفي مناقصه گران  ارزيابي (

  

 به) اظهاري  خود فرم(  كنندگان تامين كيفي ارزيابي استعالم هاي برگ در مندرج شده درخواست اطالعات كليه تكميل«  :توجه 

 . باشد مي الزامي شركت مهر به ممهور و امضا مجاز صاحبان امضاي با مستندات و مدارك همراه ارسال به خوانا و دقيق صورت

مندرج در  فرايند ارجاع كار برابر مبلغ تضمين شركت در  20بر اساس در كليه فرمهاي پيوست  مناقصه گران مكلف به محاسبه امتياز 

  »روزنامه مي باشند 



 

٢ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  :  اطالعات كلي مناقصه گزار

  مجتمع گاز پارس جنوبيشركت : نام 

پارس ، عسلويه ، منطقه اقتصادي انرژي پارس ، شركت مجتمع گاز  استان بوشهر :نشاني 

  اداره كاال،  10و   9فاز  پااليشگاه پنجم،، جنوبي

  077- 31317245  :تلفن 

   ME-9640722-SRS:   ضاتقاشماره                             R5/97/007         :شماره مناقصه 

  

                                                        MECHANICAL SEAL :موضوع مناقصه 

  

، عسلويه ، منطقه  استان بوشهر آدرس به   مقرر موعد در كيفي ارزيابي وفراخوان استعالم اين شده درخواست مدارك انضمام به ميبايست  كيفي ارزيابي استعالم شده تكميل هاي برگه

 شده تكميل هاي برگه است خواهشمند محترم گران مناقصه از .گرددارسال  ، كميته فني بازرگاني اداره كاال،  10و   9فاز  پااليشگاه پنجم،اقتصادي انرژي پارس ، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،

 .دهند قرار جلد كتابچه صحافي شده  يك در گانه شش هاي جدول در شده درخواست مدارك وبه ترتيب جداگانه و منظم صورت به را نياز مورد مستندات و مدارك كيفي، ارزيابي استعالم

  .شود نمي داده اثر ترتيب شوند، دريافت مقرر وقت از خارج يا بوده ناقص كه مداركي به است بديهي

  : سازنده/ اطالعات كلي تامين كننده

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

  : نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شركت فعاليت موضوع

 :اقتصادي كد                                                                                         :الكترونيك پست                                                                             :اينترنتي نشاني

  :شماره پروانه بهره برداري                                          : ملي شناسه :                                                                                                                              شركت نشاني

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

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

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

 .شود رسانده شركت مهر و تغييرات آخرين وآگهي اساسنامه طبق مجاز صاحبان /صاحب امضاء به بايد كيفي ارزيابي استعالم هاي برگه تمامي .باشد مي ضروري عامل مدير شناسنامه

  

  :امضاء و مهر تامين كننده 



 

٣ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  

  )فروشنده/ سازنده (معيارهاي ارزيابي كيفي تامين كننده 
  

  . پذيرد صورت مي كنندگان تامين ارزيابي كيفي – مناقصات قانون برگزاري 12 ماده ج بند نامه اجرايي آيين 24 ماده براساس

ف
دي

ر
  

  )B( وزن شاخص  شرح معيارها

امتياز كسب شده از 

  )(A 6تا   1فرمهاي 

توسط فروشنده (

محاسبه و تكميل 

  )شود

   امتياز كسب شده

A× B /100  

توسط فروشنده (

محاسبه و تكميل 

  )شود

امتياز كسب شده از 

  )(A 6تا   1فرمهاي 

محاسبه شده توسط 

كميته فني 

  بازرگاني

امتياز كسب شده 

  نهايي

A× B /100  

محاسبه شده توسط 

  فني بازرگانيكميته 

  مالحظات

امتيازات از جداول و 

مدارك ذيل استخراج مي 

  .گردد

  1 شماره فرم          30  مالي  توان  1

كار با مراكـز صـنعتي    شهرت وسابقه سنح قبلي، مشتريان ارزيابي  2

  .مجتمع گاز پارس جنوبي   معتبر خصوصاً وزارت نفت و
20    

  
  

  
  2 شماره فرم

  3 شماره فرم          10  نظام كيفيتو توليد  هاي استاندارد  3

  4 شماره فرم          20  و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه  دانش، تجربه داشتن  4

  5 شماره فرم          10  )گارانتي و وارانتي( و خدمات محصوالت كيفيت نحوه تضمين  5

  6 شماره فرم          10  توليد ظرفيت  6

            100  جمع  

 تمام كه شود مي متعهد و بوده صحيح لحاظ هر از كنندگان تامين كيفي ارزيابي استعالم هاي دربرگ مندرج اطالعات و اظهارات : كه نمايد مي اعالمسازنده /  كننده تامين خاتمه در

مجتمـع گـاز پـارس    شـركت  ( گزار مناقصه دستگاه براي مناقصه در شركت خصوص در تعهدي يا حق هيچگونه مربوطه مدارك و فرمها اين ارائه و تكميل .نمايد ارائه را الزم مدارك

  .بود خواهد مختاردات پيشنها قبول يا رد در سازمان و كرد نخواهد ايجاد )جنوبي

  مي باشد 50حد اقل امتياز كيفي 



 

۴ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  :مضاء و مهر تامين كننده ا

    *  مالي توان ارزيابي معيار: 1 شماره فرم

ف
دي

ر
  

  شرح

  

امتياز كسب     سال به مربوط ريال ميليون به مبالغ

 )A(شده
توسط فروشنده (

 )محاسبه شود

امتياز نهايي 

كسب 

  A(  1393  1394  1395  1396  1397(شده

متوسط ماليات 

  ساله 5

1  

 به مستند ساالنه، متوسط ماليات برابر يكصد

 الحساب علي و مالياتهاي قطعي اسناد

  شده پرداخت

          

      

2  

  فروش  آخرين سال توليد درصد پنج و بيست

 با فروش اسناد و قراردادها به مستند

  شده تأييد مالي صورتهاي

  

    

3  
 اظهارنامه به ثابت،مستند داراييهاي درصد ده

  داراييها بيمه گواهي يا رسمي
  

    

4  

 اخذ به قادر گر مناقصه كه اعتباري حداكثر

 معتبر اعتباري و مالي موسسات يا بانكها از آن

  باشد مي

  

    

  حد اكثر امتيازات
  

  

  



 

۵ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

در صورت عدم  اعالم زمان اعتبار در نامه . ارائه اصل تاييديه به نام مجتمع گاز پارس جنوبي ضروري مي باشد.گردد مربـوطه ارسال مالـي مؤسسه يا بانـك از تأييديـه 4براي رديف 

  .دبانك تاييديه ياد شده حد اكثر به مدت يك سال معتبر مي باش

بيست برابر مبلغ ضمانت نامه مندرج در   كه شد خواهد صورتي احراز در امتياز اكثر حد .است مالي الزامي توان ارزيابي جهت جدول اين 4  الي 1رديفهاي  مدارك از يكي حداقل ارائه

  .يابد مي كاهش تناسب به مالي توان صورت امتياز اين غير باشد،در4الي  1 ازمقادير رديفهاي يكي از كمتر يا و معادل آگهي ارزيابي كيفي  مناقصه

  

 .ات و دارائي و مدارك مستند پرداخت ماليات الزاميستممهور به مهر اداره مالي سالهاي مذكور ، قطعي عملكرد سازمان امور مالياتي كشور مربوط بهه برگ ماليات  ارائ ضمن در  *

   :امضاء و مهر تامين كننده 



 

۶ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  :مرتبط با تقاضا مجتمع گاز پارس جنوبيكار با مراكز صنعتي مخصوصاً وزارت نفت و شركت  وسابقه شهرت حسن ، قبلي مشتريان ارزيابي: 2 شماره فرم

و مـوارد  ) تعهـدات  بموقـع  انجـام  و پشـتيباني  خدمات كيفيت برداري، بهرهكيفيت كاال، عملكرد در دوره (حسن انجام كار  نظير مواردي به باتوجه قبلي مشتريان ارزيابي امتياز

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

  .ار قابل پذيرش مي باشدزطريق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم و با تشخيص مناقصه گارزيابي مشتريان قبلي از 

  

متناسب  4ه، مربوط به كارهاي ارائه شده در فرم شماره سال گذشتپنج چهار كار مشابه در (ارائه گردد كارهاي مشابه با باالترين مبلغ  ،امتياز اين بخش حد اكثربه منظور كسب - 1

  )با تعداد برگه هاي حسن انجام كار

  .ارائه مستندات آيتمهاي مندرج در جدول الزاميست-2

  

  :تامين كننده امضاء و مهر 

  

   

   ارزيابي مشتريان قبليامتيازدهي  شرح

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

      30  و تعهدات حسن انجام كار  1

  تابعه وزارت نفت شركتهاي حسن سابقه با  2
در صورت كسب امتياز اين بخش به صورت متناسب     70

  .نيز امتياز تعلق مي گيرد 1براي رديف 

      100  جمع امتيازات



 

٧ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  و نظام كيفيت توليد هاي استاندارد: 3 شماره فرم

صالحيت  ارزيابي از سازنده حذف و ارزيابي عدم موجب عوامل از هريك در و باشد ميتوليد   عوامليكي  احراز به منوط قبول مورد استانداردهاي به باتوجه استانداردها ارزيابي

  .استفاده مي بايست مطابق با استاندارد ذكر شده در تقاضا يا فرم ارزيابي فني باشداستاندارد مورد  ضمناً .بود خواهد

  :از است عبارته  اعالم شد استانداردهاي -1

  استانداردهاي قابل قبول)الف

 .كيفيت معتبر هاي گواهينامه ساير و OHSAS 18000،ISO 9000،ISO 14000  سري نظير كيفيت استاندارهاي - 1 - 1

  ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد مؤسسه  ،(IPS) نفت وزارت استانداردهاي -2

 ,BS,JIS,DIN,ANSI,ASME,ASTM,API,IEC,ISO,IEEE,VDE,ASHARE 52.2 :مانند صنعتي كشورهاي تخصصي يا ملي استانداردهاي - 3

EN779,EN1568,NFPA, 60116, 6016A:  

  توليد هاي استاندارد  امتيازدهي  شرح

  شرح  رديف

  )(Aاعالم شدهاستانداردهاي 
هاي قابل  استاندارد  (A)امتياز كسب شده   )0- 100(وزن هر معيار 

  )100%(قبول
  )40%(مرتبطاستاندارحداقل   )60%(مشابه قابل قبول داستاندار

    50        استاندارد كيفيت  1

    50        استاندارد توليد  2

    100        جمع

تامين نشود مي توان مناقصه گران فاقد شرايط را بدون در نظر توليد چنانچه استانداردهاي الزم جمهوري اسالمي توليد مي گردد،براي مناقصاتي كه كاال در داخل كشور : تذكر

  .پذيرش مي باشدارزيابي در اين مرحله از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم از قبيل  دستور العمل ساخت و با تشخيص مناقصه گزار قابل  .كردگرفتن ساير معيارها رد 

  : سازنده/امضاء و مهر تامين كننده



 

٨ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  

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

  

ف
دي

ر
  

  ساخت/فروش قرارداد موضوع
  قرارداد مبلغ

  )ريال ميليون(
  فروش تاريخ  رفته فروش كاالي شرح

 مقام و نشاني ، نام

  خريدار مطلع

 فاكس /تلفن

  خريدار

  وزن هر معيار

)100 -0(  

  امتياز كسب شده

)A(  

1              25    

2              25    

3              25    

4              25    

  جمع امتيازات
100  

  

 

در مورد قرارداد هاي غير مشابه به . )سال گذشته پنجچهار كار مشابه در  حداقل(گرددباالترين مبلغ  ارائه به منظور كسب حداكثر امتياز اين بخش كارهاي مشابه با  - 1

 .امتياز در نظر گرفته مي شود  نصف تشخيص خريدار معادل

 به مربوط وصفحه داد قرار مدت قرارداد، ،مبلغ قرارداد موضوع ، قرارداد طرفين: هاي قسمت كننده مشخص كه فوق جدول منعقده قراردادهاي از صفحاتي تصوير ارائه -2

 .است باشد،الزامي امضاء قرارداد

 

  :امضاء و مهر تامين كننده               



 

٩ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  )گارانتي و وارانتي(و خدمات پس از فروش  محصوالت كيفيت تضميننحوه  ارزيابي معيار: 5 شماره فرم

  

  محصوالت و خدمات كيفيت تضمين امتيازدهي  شرح

 (A)كسب شده  امتياز  )0- 100(وزن هر معيار   مستندات ورويه ها  شرح  رديف

    60    تضمين محصوالت و گارانتي  1

    20    در محل استفاده) وارانتي(تامين خدمات پس از فروش   2

    20    بسته بندي و حمل و نقل  3

    0    نصب و راه اندازي  4

    0    داشتن نمايندگي از سازنده اصلي   5

    100  جمع

 

  .از كارهاي انجام شده الزاميستارائه مستندات حداقل يكي  - 1

  :امضاء و مهر تامين كننده 

  

  



 

١٠ 

 

                                    

 
 برگ استعالم ارزيابي كيفي تأمين كنندگان (سازنده / فروشنده )

  توليد ظرفيت: 6 شماره فرم

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

1     100       

  

 .خواهد گرديد تعيين بازديد صحت خود اظهاري از طريق  لزوم درصورتبر اساس خود اظهاري تعيين مي گردد  و توليد مجوزهاي يا ها پروانه براساس توليد ظرفيت امتياز

 .باشند داشته آماده ظرفيت بايستي شده صالحيت تأييد شركتهاي : 1 تبصره

 )توليد ظرفيت – اجرا دست در قراردادهاي براي شده تعهد ميزان = آماده توليد ظرفيت(

  .داشت نخواهد را مربوطه مناقصه در حضور حق مربوطه شركت باشد بيشتر آماده توليد ظرفيت از واحدها درخواست ميزان كه درصورتي : 2 تبصره

  .اختصاص مي يابدامتياز به مناقصه گر   حد اكثر تا دو برابر طرفيت  ظرفيت توليد آماده متناسب با  : 3 تبصره

  :امضاء و مهر تامين كننده  

  تاييد كنندگان  تاييد كنندگان 

     

    

    

    

  


