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  گرانارزيابي كيفي مناقصه راهنماي
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه سوم 

  3058/98 شماره مناقصه :

  پااليشگاه سوم تهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران موضوع مناقصه :

  اييك مرحله– عمومينوع مناقصه : 

  شمسي سال يك: مدت اوليه پيمان 

  توصيه مي گردد اين دستورالعمل بدقت مطالعه گردد و سپس نسبت به تكميل جداول در سامانه، با توجه به مفاد اين دستورالعمل اقدام گردد.
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه                

  3058/98  شماره مناقصه

  پااليشگاه سوم تهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران  موضوع مناقصه

 اييك مرحله– عمومي نوع مناقصه

  شمسي سال يك  ي پيمانمدت اجرا

  مبلغ براورد تقريبي انجام كار

  ( برآورد ريالي كارفرما)
  ريال 825/999/194/86

 (ريال) فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 
  ريال000/000/692/3به مبلغ  

 هيأت وزيران 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402عامالت دولتي شماره نامه تضمين مبه صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين

  درصد مبلغ اوليه پيمان 10 ميزان و درصد پيش پرداخت (ريال)

  پااليشگاه سوم  منابع انساني دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  سوم پااليشگاه  محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت گواهي

  گرانارزيابي صالحيت مناقصه

  . مي باشدالزامي كشور تعاون، كار و رفاه اجتماعي  سازماناز"   رستوران رشته  كد ارائه گواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در

بوط به مديد اعتبار مرتايه نامه گواهينامه ها سه ساله مي باشد شركتهايي که بيش از يكسال از زمان تاريخ صدور گواهينامه آنان گذشته باشد موظف به ار يباتوجه به اينكه اعتبار برخ

د قرار مورد تايي باشد. در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت مناقصه گر باشند، در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمي يم يسال جار

  نخواهدگرفت.

گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري 

  از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مه به همراه رزواون، كار و رفاه اجتماعي از اداره تع يو داراي اعتبار زماني امور پيمانكار معتبر  گواهينامه تأييد صالحيت ايمني ارگذاريگران موظف به بمناقصه

  تاييديه مذكور باعث عدم تاييد ارزيابي كيفي مي باشد. بارگذاري شده مي باشد. عدم بارگذاري

تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه 

  انرژي پارساقتصادي ويژه 

 شنهاد قيمت دررائه پيمناقصه گران موظف به ارائه تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (مختص اين مناقصه) تا تاريخ سررسيد ا

  مذكور پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يافت.پاكت ب مي باشند. در صورت عدم ارائه تاييديه 
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 برنامه زمانبندي مناقصه

  تاريخ  پااليشگاه سوم تهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران :مناقصه عنوان

72/06/98 ارزيابي كيفي  مستندات بارگذاري آخرين مهلت  

13/07/98  گرانارزيابي كيفي و بررسي صالحيت مناقصه  

22/07/98  يع اسناد مناقصه)نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه  (توزارسال دعوت  

13/80/98  هاي پيشنهاد قيمتآخرين مهلت تحويل پاكت  

14/80/98  هاي پيشنهاد قيمتتاريخ گشايش پاكت  

  گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصهاسناد   بارگذاريچگونگي 
در پاكت  را پس از دريافت از همين سامانه تكميل و اعالم آمادگي هنام بارگذاري شده و  tender.spgc.irدر سامانه ت مربوطه با رعايت مهلت مقرر بايست به همراه كليه ضمائم و مستنداارزيابي كيفي مياسناد 

  هد نشد.داده نخوا مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثريدربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل شده و رسيد دريافت گردد. به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت 

  ها    پيمانامور -  پااليشگاه سومـ شهرستان عسلويه ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ استان بوشهر آدرس : 

  077-31315705 فكس:          077-31315629-5609-5606: تلفن      
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  و بارگذاري مستنداتارزيابي مناقصه فرمها ي دستورالعمل نحوه  تكميل 
  : مايندناقدام  آن، در شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ،و بارگذاري اسناد کيفي ارزيابي فرمهاي تکميل از قبل شود مي درخواست محترم رانگمناقصه از

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

  تار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقصه گر به لحاظ شكلي خواهد بود)ختوسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني م ءامضا امضاء محضري صاحبان امضاء مجاز (توجه:در صورت عدم ارائه گواهي ارائه گواهي -1-  1

  بصورت كتبي به آدرس مندرج در اسناد ارسال گردد.،عالوه بر بارگذاري در سامانه  ،با قيد موضوع و شماره مناقصه نامه درخواست شركت در مناقصه   -2-1

  .هاي مرتبط) و ساير گواهينامهكشور برنامه و بودجهسازمان  /شوراي عالي انفورماتيك /تعاون، كار و رفاه اجتماعيييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح (اداره أها و تواهينامهگ -3-1

  )قرارداد مشابه با موضوع مناقصه 4تعداد  كثرحدا(. اجرا شده قبلي مشابه مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي -4-1 

  ضوع مناقصه)با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با مو نيمه مشابه قرارداد 2تعداد  حداكثر( .اجرا شده قبلي نيمه مشابهمستندات مربوط به سوابق قراردادهاي   -5-1

  )ناقصهعدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مدر صورت قرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه  1تعداد حداكثر( .اجرا شده قبليمستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه   -6-1

  مشابه با موضوع مناقصه) قراردادمربوط به سابقه حسن  4 كثر تعدادحدا( .نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابهمستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -7-1

  مشابه با موضوع مناقصه)اد نيمه مربوط به قراردسابقه حسن  2 كثر تعداد(حدا .مشابهنيمه نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -8-1

  )مشابه با موضوع مناقصهد غيرمربوط به قراردا حسن سابقه 1 كثر تعدادحدا( .رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشابهمستندات مربوط به حسن سوابق و   -9-1

  )مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي بارگذاري( .مستندات مربوط به توان مالي  -10-1

  مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي) بارگذاريمربوط به توان تجهيزاتي. (مستندات   -11-1

  ريزي)مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه بارگذاريريزي (مستندات مربوط به توان فني و برنامه -12-1

  (مطابق اسناد خواسته شده در اين بخش) گرمناقصه) HSEزيست (مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط  -13-1

  هاي مالي حسابرسي شده. (حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي)آخرين صورت  -14-1

از مسـتندات   فاقد و اطالعات اتاظهارهر گونه  ،در غير اينصورت .باشدمياعتبار  قابل قبول و دارايها مرتبط با آن اتو مستندمدارك  بارگذاريتنها با  ،كيفي  هاي ارزيابيفرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات )2

  .ر تعلق نخواهد گرفتگمناقصهو امتيازي به ساقط بوده اعتبار  درجه

 الزامات کامل پاسخگويها، اسناد مرتبط با آن و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات ي کهاگونه به ،بوده کيفي اسناد ارزيابي در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل لمسؤ رگمناقصه) 3

  .باشد کيفي ارزيابي

قبـال كسـب    در وليتيئمس زارگمناقصه هرحال در .گردد رگمناقصهصالحيت رد  به يتاً منجر ممكن است نهاو  ثر بودهؤر مگمناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي  مناقصه اسناد تکميل عدم يامدارک  نقص) 4

  .داشت نخواهد مبهم و متناقض اطالعاتدرج  يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا ر به دليل نقص يا فقدان مداركگمناقصهصالحيت  ردامتياز كمتر يا 
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يـا   وبارگـذاري   ارك تكميلي را مكاتبه و مد زارگمناقصهصورت کتبي با ه ب ،(رزومه) بارگذاريبايد تا قبل از اتمام مهلت  ،هادر صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن )رانگمناقصهمتقاضيان ( )5

  .نمايند ارائه

 اطـالع  بهموضوع را كتباً  در اسرع وقت بايستمير گمناقصه ،ايجاد گردد شده  بارگذاري شده مدارک و اسناد در تغييري يا و رشدهاظها اطالعات در تغييري رانگمناقصهکيفي  ارزيابي طي مراحل در چنانچه )6

  خواهد بود. رگمناقصهبر عهده غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي در  .ندبرسا زارگمناقصه

  .دخودداري نمايجداً  اخواناناقص و ن ،معتبرغير ،هاي ارزيابيمرتبط با فرمهر گونه اسناد و مدارك غير بارگذارياز  بايستمير گمناقصه ،هاي ارزيابيصحيح اسناد مرتبط با فرمبارگذاري  با توجه به اهميت )7

  .باشدميمدارك فاقد اعتبار در غير اينصورت اسناد و  ؛باشدميممنوع ها و استفاده از اسناد ساير شركتر بوده گمناقصهبه نام شركت  بايستميتمامي اسناد و مدارك  )8

زنـده  مهـر و امضـاء   ،آگهي تغييرات آخرين امه و مندرج در اساسنتوسط صاحبان امضاء مجاز  بايستمي اسناد ارزيابي كيفي تمام صفحات و  ها ها / تأييد صالحيت كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از گواهينامه )9

  شكلي خواهد بود) صورت عدم امضاء  و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقصه گر به لحاظگردد. (توجه:در 

  .صالحيت خواهد شد صه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه ،مناقصه دگر رددر صورت عدم انطباق موضوع مناق  .موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد )10

د باشد.هرگاه در حين يا پس از عقكيفي بر عهده مناقصه گر مي ) مسئوليت صحت و اصالت  كليه مستندات ومدارك موثر(به تشخيص كارفرما) در ارزيابي كيفي و اعالم برنده شدن در مناقصه از زمان ارزيابي11

ميع ورشوه شودكه پيمانكارمدارك جعلي يااطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما ارائه داده وياازتهديد،تط قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سندمشخص

بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قراردادن نام براي قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفرما مجازخواهد 

هاي ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانوني را عليه پيمانكار انجام دهد.پيمانكار در ليست شركت  

 بـه  واقـع  خـالف  اطالعـات  يـا  جعلي مدارک که شود مشخص هرگاه .باشدمي رانگمناقصه عهده شده بر ارائه مدارک و مستندات و کيفي ارزيابي عالماست در شده ذکر مطالب اصالت و صحت وليتئمس )13

 مادهمطابق بند ت (کيفي ابي يارز فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب رگمناقصه تا بود خواهد مجاز زارگمناقصهاست،  شده استفاده پيشنهادها قبول براي رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه زارگمناقصه

  .نمايد محروم) 12 ماده ج بند اجرايي نامهآيين 9

 درج بر مبني اطالعاتي يا و  باشدميو فاقد اعتبار الزم  ابطال رانگمناقصه تيصالح صيتشخ گواهيمشخص گردد كه   و يا در طول فرايند برگزاري مناقصه ،رانگمناقصه فييک ابييارز نيح در که صورتي در )14

 موضوع هايدستگاه از کيي در )دي خلع( ايحرفه تيصالحسوء سابقه هرگونه احراز صورت در نيهمچن گردد؛ واصل نفت وزارت رمجموعهيز هايشرکت از کيي اي و دهنده تياه صالحيس ستيل در رگمناقصه نام

  .دينما محروم مناقصه نديفرآ ادامه از را رگمناقصه تا بود خواهد مجاز زارگمناقصه دولتي، معامالت در مداخله تيممنوع اثبات اي و مناقصات برگزاري قانون 1 ماده

شـده باشـند.   بارگذاري    امانهس درگردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر بارگذاري   نحويه بايست باسناد همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي بارگذاري  ) مهلت 15

  باشد.گر مينگردد، با مناقصه بارگذاريگر به هر دليل باشد و از طرف مناقصهها نياز به ارائه اسناد مربوطه ميضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

دات طرفين چارت اجرايي گروه  مشاركت به همـراه  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعه  بارگذاريبايست نسبت به (كنسرسيوم) مي هاي مشاركتيشركت) 17 

 ساير اسناد  اقدام نمايند.
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گـر بـوده و طبـق قـوانين و     هاي ناشي از عواقب به عهده مناقصهده، مسئوليتگزار ارائه گرديموثق و يا ادعاي نادرستي به مناقصهواقع، غيرغيركه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات ) در صورتي18

  .مقررات رفتار خواهد شد

  گذاري نمايند.توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بار و مهر و امضا، زنده  تاييد دانلود نموده و پس از ، tender.spgc.irبه آدرس  در تارنماي مجتمع اين راهنما را   گرانمناقصهضروريست ) 19
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  )اجراييارزيابي تجربه (سوابق  :1فرم شماره 
  :قبل از تكميل فرم و تذكرات مهم  توضيحات 

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زمـاني قـانوني انجـام     انجام شده باشند مناقصه مهلت بارگذاريآخرين سال قبل از  5بايست صرفاً در ميگردد منعكس مي  سامانهجداول  كه در يپيمانهاياطالعات  .1

 بـل  آن بـر اسـاس   و  ماق 7139امتياز 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 گرفت

 و با توجه به  تاريخ خاتمه قرارداد به روز گرديده و محاسبه نمرات  بر اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گرديد.  سال اخير 5 نرخ تورم ساليانه ميانگين 

خـارج از  معتبر و اي غيرقرارداده بارگذارياظهار و  بنابراين از . أثيري در ارزيابي نخواهند داشتو ت د بودبه هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهن مورد اشاره در رديف يكپيش از بازه انجام شده  هايپيمان .2

  .اين مدت اكيداً خودداري نماييد

فاقـد  ارگذاري در سـامانه  بصرف در غير اينصورت  .ندنمايموثر (دفترچه پيمان ،مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...)را بارگذاري را تكميل و  ساير مدارك مثبته  تجربه هاي ارزيابي بايست فرمگران ميمناقصه .3

 اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد.

 .نماييدامانه بارگذاري سدر را د نباشهايي را كه داراي باالترين مبلغ ميطالعات پيمانا ،منظور كسب امتياز باالتره ب ،باشدميمشابه  ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرماكه موضوع پيمان درصورتي .4

 نماييد. سامانه بارگذاريدر را د نباشهايي را كه داراي باالترين مبلغ مياطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشدمشابه مينيمه ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، كه موضوع پيمان درصورتي .5
 

 .نماييد نه بارگذاريسامادر  را اطالعات مربوط به دو پيمان داراي باالترين مبلغ ،منظور كسب امتياز باالتره ب ،باشدميمشابه غير ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرماكه موضوع پيمان درصورتي .6

 .يابدجربه به تناسب كاهش ميامتياز ت ،شده باشد و براي مقادير كمتر اظهار و بارگذاري كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار گرددميحداكثر امتياز در صورتي احراز  .7

در وضـوح  ه بپيمان بلغ م ،تاريخ شروع و خاتمه و مدت ،مشخصات طرفين ،شماره پيمان ،مانموضوع پيكه  طوريه مهر و امضاء طرفين باشند بداراي و   خواناصورت ه ب بايستمي بارگذاري شدههاي كليه پيمان .8

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

و در  باشـد بول نمـي قبخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد  بارگذاري ،شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه با توجه به لزوم مطابقت .9

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

هاي انجام شـده  تهاي پيمان يا پرداخگر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمتعالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه پيمان هاي اظهار شده بق در صورتي كه موضوع سوا .10

 .گرددلحاظ ميمشابه ه صورت غيرمستندات موصوف امتياز سابقه ب بارگذاري. در صورت عدم باشدبابت هر بخشي از كار مي

در غيـر اينصـورت    .شندنامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده بامين اجتماعي باشند يا در اظهارأمنعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان ت خصوصي گر با بخش قراردادهايي كه مناقصه .11

 گردد.در ارزيابي لحاظ نمي

هـا وجـود نداشـته    ين آنمطابقت داشته باشد و تناقضي بمين اجتماعي أتيا مفاصاحساب شده   بارگذاري پيمان(قرارداد) هاي با اطالعات مندرج در  بايستميرزيابي تجربه تمامي اطالعات مندرج در فرم ا .12

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

  تعداد  شرح  رديف

  پيمان 4حداكثر   امتياز) 25(حداكثر هر پيمان  پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه 1

  پيمان 2حداكثر    ر سابقه مشابه)دامتياز  درصد70پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه (حداكثر هر پيمان   2

  پيمان 1حداكثر   مشابه) سابقهامتياز پيمان در درصد  30پيمان در رشته غير مشابه (به ازاي هر پيمان   3

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

  محاسبه  كارهاي مشابه:فرمول 

 

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

Pest    =برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر. موثر  مبلغ 

  شوددر نظر گرفته نمي وسوم رديف دومشد، امتياز جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده با 1گر امتياز رديف در صورتيكه مناقصه

  باشد.گزار ميي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصهيكارها، منظور از كار مشابهتوضيح: 
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  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

 . نمايند را بارگذاري )(دفترچه پيمان ،گواهي حسن انجام كار ،مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...ساير مدارك مثبتهو را تكميل ارزيابي حسن سابقه هاي بايست فرمگران ميمناقصه .1

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجـام   شده باشندانجام  مناقصهاين  ارگذاريآخرين مهلت بسال قبل  5بايست صرفاً در ميگردد منعكس مي  سامانهجداول  كه در يهايپيماناطالعات  .2

 .شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت

 خارج از ايـن معتبر و ي غيرقراردادها بارگذاري اظهار و  بنابراين از. و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود مورد اشاره در رديف دوپيش از بازه انجام شده  هايپيمان .3

  مدت اكيداً خودداري نماييد.

مورد بررسـي كميتـه   ...)  زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و (شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان،گر پس از تكميل دقيق توسط مناقصه، اطالعات مربوطه به هريك از سوابق پيماني .4

  محاسبه و ثبت خواهد شد. گزارمناقصه تشخيص اهاي ذكر شده، امتياز مربوطه بتبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمانو يا كهاي شفاهي بازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالمو  فني

 الزامـي ) رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعي ليدي،ک کارکنان کفايت ،شده انجام کار کيفيت لحاظ با( قبلي کارفرمايان) قرارداد خاتمه و کار حين( ارزيابي و کار پايان نامهاهيگو ،هانامهرضايت تصوير ارائه .5

  .است

هايي كه تـاريخ آن گذشـته اسـت در صـورت     . به گواهيو بارگذار ي گردد مضاء كارفرماي قبلي رسانده شوداالذكر منعكس و به مهر و بايست در گواهي مربوطه در بند فوقنحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .6

  شود.ترتيب اثر داده مي ،استعالم و اخذ پاسخ

حاسبه و كسب امتياز، در صـورت عـدم درج و عـدم    ممسئوليت عدم  دد.بايست به طور دقيق و با ذكر اطالعات صحيح و قابل پيگيري تكميل گرهاي حسن سابقه ميگر در فرمكليه اطالعات مندرج توسط مناقصه .7

 باشد.گر ميقبلي، بر عهده مناقصه گزار در اخذ استعالم از كارفرمايانارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه

 .گر در بخش تجربه ارائه نموده است باشدصهاي كه مناقاز سوابق خاتمه يافته حسن سوابق ارائه شده بايد ترجيحاً .8

 .شد خواهد تعيين گزارمناقصه تشخيص با و قبلي کارفرمايان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق هايرديف براي امتياز .9

  باشد.مي هاي در نظر گرفته شده در بخش تجربهبا وضعيتدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق نحوه امتياز -9-1

    خواهد گرديد.با نصف مبلغ برآوردي  يكساله مناقصه محاسبه امتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناسب  -2-9

  .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد70عادل امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه م -3-9

  .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد30ز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل امتيا-4-9

با شركت مجتمع  وابقباشد و در صورت داشتن سها، ادارات و نهادها داراي اولويت ميحسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركت -5-9

  .باشدگر مختار مي، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهاظهار توسط مناقصه گر و عدم بارگذاري   گاز پارس جنوبي و 
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سـن سـابقه (مطـابق نمونـه     حفرم گواهي صدور  قوانين كار و تأمين اجتماعي ضروري است لذا فني، رعايتفني/ غير کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبني گواهي ارايه .10

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

گردد. در صورت منفي شدن امتيـاز  درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مي 50، باعث کسر سال منتهي به تاريخ مناقصه دوهرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شرکت و يا مراجع قانوني در  .11

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

تاييـد قـرار نخواهنـد     از ساير نمرات مكتسبه در معيارهاي ديگر ارزيابي كيفي  ،مورد فارغبدليل اخطار دريافتي از سوي كارفرما ،نمره حسن سابقه صفر گردد،در صورتيكه پس از اعمال كسر امتياز حسن سابقه  .12

    گرفت.
 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  شرح

    (سوابق قبلي) معيارهاي امتياز دهي هر پيمان

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

   كارفرمايان قبلي
  جمع امتياز هر سابقه

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

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

حداكثر  مشابهنيمه هاي  حسن سوابق پيمانبارگذاري  شابه، نسبت به مپيمان  4پيمان و در صورت عدم وجود  4حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  بارگذاريبايست نسبت به گرمي: مناقصه1 توضيح

  اقدام نمايد. پيمان 1حداكثر  غيرمشابه پيمان و يا بارگذاري حسن سوابق 2

  رهاي قبلي محاسبه خواهد شد.توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كا 9-5 تا 9-1بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه غيرنيمه مشابه و امتياز حسن سوابق قبلي  :2توضيح 
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  ارزيابي توان مالي :3فرم شماره 
  :قبل از تكميل فرم توضيحات و تذكرات مهم 

   .نمايند را بارگذاري مربوطهمستندات  به همراهتكميل نموده و صورت كامل و خوانا و دقيق ه را بارزيابي توان مالي فرم  بايستميران گمناقصه .1

   .امتياز نخواهد بودمحاسبه هاي قبل از آن مالك سال گذشته باشد و سال 5مربوط به  بايستمي اطالعات ارائه شده صرفاً .2

  .ستا ضروري )در پنج سال اخير ندات مرتبط (گواهي ماليات پرداخت شدهمست بارگذاري  مبلغ ماليات متوسطدر خصوص  .3

ضروري  سال گذشته 5 الحساب پرداخت شده درمين اجتماعي قطعي يا عليأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأفاصا حساب تم بارگذاري مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شدهدر خصوص  .4

 .باشدمي

 .باشدسال گذشته ضروري مي 5ها يا كپي دفاتر قانوني در نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايياظهار بارگذاري درآمد ناخالص ساليانهدر خصوص  .5

  .باشدميموقت ممهور به مهر سازمان مالياتي  ياهاي قطعي مستند به صورت وضعيت ،انهيسالدرآمد ناخالص   .6

 دفاتر  يا  هاهاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائيمستند به اظهارنامه، ثابت هايدارايي .13

 که شد خواهد صورتي احراز در زايامتارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر  جهت  ،غ موضوع مناقصهسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلؤييد اعتبار بانك يا مأفوق و يا  ت مدارك از کيي حداقل بارگذاري .7

 . ابديمي کاهش تناسب به مالي از توانيامت صورت نيا ريغ در ،باشد مناقصه برآوردي مبلغشرح فوق معادل يا بيشتر از ه مبالغ ارائه شده ب

 : باشدميشرح ذيل ه روش محاسبه امتياز ب .8

  شود در نظر گرفته مي  )100مالي مناقصه ( توان  حداكثر امتيازآنگاه  باشد Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر =  

P باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق =  

بايست باشدكه ميالي ميياز توان مكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتمهم: اصل تأييد اعتبار از سوي بانك 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 استان   مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون

  

  »الزاميست. از جامعه حسابداران رسمي هاي مالي حسابرسي شدهتارائه آخرين صور«
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  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    12صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

  : ارزيابي توان تجهيزاتي4فرم شماره 
 شامل (سند مالكيت، تكميل نموده و مستندات مرتبط با آنها را كهبخش قيد گرديده  اينمربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه دربايست اطالعات فرم گران ميمنظور ارزيابي توان تجهيزاتي ، مناقصهه ب . 1

 لق نمي گيرد.ن آالت و تجهيزات ) را بارگذاري نمايند . در صورت عدم بارگذاري هيچ گونه امتيازي تعي،فاكتور خريد ماش  اجاره نامهقولنامه ،

  آالت مذكور را فراهم آورند. گزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشينگران موظفند هر زمان كه مناقصهمناقصه . 2

          باشد:به شرح ذيل مي اين بخشيف ردهر  فرمول محاسبه امتياز . 3

  هر رديف = امتياز ))استيجاري تاييدتجهيزات  دتعدا استيجاري* ضريب(+)شده ملكي تاييد شده تجهيزاتتعداد  (( امتياز هر دستگاه*                             

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

 يچگونه امتيازي به وي تعلق نخواهد گرفت.ه ،آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمودماشين اجارهگر صرفاً اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خريد يا در صورتي كه مناقصه ••••

  توضيحات مهم:

علق مره استيجاري به آن تو نامه نداشته ننياز به ارائه اجاره   استيجاري تلقي شده  مديره باشدورتيكه مالكيت از آن اعضاي هيئت ماشين آالت و تجهيزاتي كه اسناد مالكيت آنها بنام شركت باشد ملكي تلقي مي گردد و در صمنحصرا "  - 1

  مي گيرد.

  تعلق نخواهد گرفت.بند ذيل محقق نگردد،امتيازي  2مي باشد مشروط به رعايت  تمام شرايط ذيل به آن ها امتياز تعلق ميگيرد و در صورتيكه هر كدام از ماشين آالت و تجهيزاتي كه استيجاري -2

  ارائه و بارگذاري مستندات مالكيت اجاره دهنده. -1          

 اجاره گيرنده(مناقصه گر). نده و ارائه و بارگذاري قرارداد اجاره معتبر  مابين اجاره ده-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ف
دي

ر
  

 نياز كارفرماآالت موردشرح  تجهيزات و ماشين

  تعداد

  مورد نياز

(N) 

امتياز به 

ازاء هر 

  دستگاه

امتياز 

  كل

  آالتمالكيت تجهيزات و ماشين ضريب

  اياجاره
  ملكي

  گر)(در مالكيت مناقصه 

  100  80  50  1  1  به باال 94وانت سردخانه دار  مدل   1

  50  1  1  وانت سرپوشيده جهت حمل مواد غير پروتئيني  2
80 100  
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  ريزي: ارزيابي توان فني و برنامه5فرم شماره 
 شود:ريزي پيمانكاران بر اساس معيار كفايت كاركنان كليدي انجام ميفني و برنامهارزيابي توان 

 :كفايت كاركنان كليدي

ين بخش قيد اكه در  و سابقه كار،، ينام و نام خانوادگي، سمت سازمان :شاملكه  گر به نفرات كاركنان كليدي مناقصهمربوطه   بايست اطالعاتگران مي، مناقصه فني و برنامه ريزي منظور ارزيابي توانه ب -1

  گرديده  تكميل نمايند و مستندات مرتبط با آنها را بارگذاري نمايند.

  جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي
 

  جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي 
  امتياز كل رديف  2پرسنل نوع   1پرسنل نوع   تعداد   سمت سازماني  رديف

  % امتياز100سال 5سابقه باالي   1  ليسانس مدرك حداقل نماينده پيمانكار داراي  1
ر از % امتياز (كمت 50سال 5سال تا  2بين  

  سال صفر امتياز) 2
30  

  % امتياز100سال 5سابقه باالي   1  مسئول برنامه ريزي و حسابدار  حداقل با مدرك ليسانس  2
% امتياز (كمتر از  50سال 5سال تا  2بين  

  سال صفر امتياز) 2
20  

  % امتياز100سال 5سابقه باالي   1  سرآشپز ارشد  3
% امتياز (كمتر از  50سال 5سال تا  2بين  

  سال صفر امتياز) 2
50  

  

  شركت ملي گاز ايران باشد. HSEمدرك تحصيلي مسئول ايمني بايد منطبق بر شرايط دستورالعمل *  
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   HSEياز ارزيابي معيارها و امت:  6فرم شماره                                                                                           

هاي بدون سوابق قبلي" در اين گروه ارائه هاي با سوابق قبلي و شركتتعيارها بر اساس"شركباشد. همچنين نحوه امتيازدهي هر يك از ممعيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به شرح جدول فوق مي

  بايست مستندات و جداول مربوطه تكميل گردد، صرفاً  ميباشدمي HSE ارزيابي  چهارگروه با توجه به اينكه اين مناقصه شامل  گرديده است.

  

  گرمناقصه HSE: ميزان امتيازات هر يك 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

1  2  3  4  

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
  

    2و  1هاي مخصوص گروه  1طبق جدول   -  -  -  -  18  10  25  15  مديريت سيستم  1

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

    هامخصوص تمام گروه  2- 3يا  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  
گر در خصوص شناسايي خطرات و ارزيابي مناقصه

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

  

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

        100  100  100  100  جمع كل

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    15صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  ابي سيستم مديريت : ارزي 1
  باشد : نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي

  

  امتياز تعلق مي گيرد. 100حاالت ذيل مي باشد و حداكثر  معيار امتياز دهي : معيار امتياز دهي به شرح يكي از

 امتياز) 50((OHSAS18001) امتياز) و سيستم مديريت  ايمني و بهداشت شغلي   ISO14001) (50حالت اول : سيستم مديريت زيست محيطي (

  امتياز) IMS) (100حالت دوم : سيستم يكپارچه (

  امتياز) HSE-MS) (100و محيط زيست (حالت سوم : سيستم مديريت بهداشت ، ايمني 

  در هر مورد الزامي مي باشد.  گواهينامه معتبر بارگذاري: 1تبصره 

  شركت الزامي است. HSE، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي نظامنامه بارگذاري: 2تبصره 

زيابي موثر درصد در ار 90درصد و بخش اجرا به ميزان  10ر اين صورت بخش مهندسي به ميزان در ارزيابي لحاظ شده و دگراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا : مناقصه 3تبصره 

  باشند.مي
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  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

  :گردد امتياز منظور مي 100حداكثر  معيار امتياز دهي به شرح ذيل مي باشد و  معيارهاي امتياز دهي:

  امتياز) 50در ساختار سازماني (حداكثر  HSEجايگاه 

  امتياز)30در ساختار سازماني شركت( HSEوجود واحد  •

  امتياز)10مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار( HSEقرار داشتن واحد  •

 امتياز)HSE)10داشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار  •

  امتياز) 50(حداكثر   HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني 

  امتياز) HSE)20رئيس  •

  امتياز) 10مسئول ايمني( •

  )امتياز 10مسئول بهداشت( •

 )امتياز 10مسئول محيط زيست( •

  الزامي مي باشد و در غير اين صورت امتيازي تعلق نخواهد گرفت. HSEبارگذاري چارت سازماني و چارت واحد 

ب امتياز كاهش ودن به تناسرد و يا در صورت ناقص ببايد مشخصات پرسنل كه شامل نام و نام خانوادگي ،مدرك تحصيلي و سابقه كار مي باشد ثبت شده باشد ،در غير اين صورت امتيازي تعلق نميگ  HSEدر چارت 

  مي يابد.
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 HSE: ارزيابي نيروي انساني  3

  

  گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است:امتياز منظور مي 100: حداكثر  )2و  1هاي (گروهمعيار امتياز دهي

  امتياز HSE 40صالحيت مسئول 

  تياز)  ام 16پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه پيمانكاران با توجه به موضوع  مناقصه ( HSEلعمل هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستوراتحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته         

  امتياز) 16(سال سابقه مفيد به عنوان مسئول  7داشتن حداقل          

  امتياز) 16(توسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با گذراندن دوره        

  امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 

 امتياز) 20نفر و به ازاي هر نفر  3(حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 امتياز) 10نفر و به ازاي هر نفر  2(حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

  امتياز) 5نفر و به ازاي هر نفر  2(حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

  امتياز) 2.5اي هر نفر زنفر و به ا 1هاي آموزشي مرتبط(حداكثر داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن دوره HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

  

  گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است.امتياز منظور مي 100: حداكثر )4و  3هاي (گروه معيار امتياز دهي

  

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

  امتياز) 70(با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط 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

 گردد. بارگزاري هاي آموزشي افراد تمام وقت و پاره وقت كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره .2

 .اقصهپيمانكاران با توجه به موضوع من HSEتورالعمل هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته .3

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

 .بارگزاري گرددكپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و  .5

 شود.رفته نميگونه اعتراضي در اين خصوص پذيك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچمداردر صورت عدم بارگزاري مدارك خواسته شده ،  وش
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  گر جهت ارزيابي كيفيهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSEارزيابي حسن عملكرد  :4
  معيار امتياز دهي:   

ك بارگذاري كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدار HSEكه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده فرم گواهي حسن سابقه را تكميل و پس از تأييد توسط مسئول  گر الزم است صرفاً براي پروژه هاييمناقصه

هاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز ناقصه حاضر باشد و پيمانمسال قبل از آخرين مهلت بارگذاري  5ت در خصوص پيمان هاي هاي اظهار شده  ذيل صرفاً مي بايسنمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمان

  دهي نخواهد بود.

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

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

  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 شركت1وجهت

نمايد.  بارگذاريشركت دريافت و HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEروريست گواهي حسن سابقه ليت داشته، ضگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعا: چنانچه مناقصه2توجه

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

  سيده باشد.رييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه أگاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به ت: در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي 3توجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    19صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

  گر تكميل گردد) (اين قسمت توسط مناقصه

    موضوع پيمان  1

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  اجرايي پيمانوضعيت   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؟

  محل مهر و امضا تائيد كننده  25امتياز: سقف 

  يا نماينده كارفرما): HSE(مسئول 

  امتياز)  4متوسط ( ����  امتياز)    8عالي ( ����

  امتياز) 0ضعيف (����     امتياز)  6خوب (����

  امتياز)  4متوسط (  ����امتياز)       8عالي ( ����

  امتياز) 0ضعيف ( ����امتياز)       6خوب ( ����

  بله (صفر  امتياز) ����

  امتياز)            9خير ( ����

    مجموع امتياز محاسبه شده:

    توضيحات

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEتعريف شده است. بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد  HSE-IN-104.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره 1

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

  ل شركت ارسال گردد.نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عام

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    20صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  گرارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه : 5
  امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است: 100معيار امتياز دهي: حداكثر 

  ري نمايد.از تكميل و اخذ تاييديه كارفرما مجدداه بارگذامناقصه گر بايستي نمونه فرم گواهي تاييديه برگزاري دوره هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي را از اين قسمت دريافت نموده و پس 

  امتياز) 2.5هر يك ساعت آموزش  يسرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي (به ازا : 2و1براي گروه هاي 

  امتياز) 5هر يك ساعت آموزش  يسرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي(به ازا : 4و3براي گروه هاي 

بخش  صرفا براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي در گر الزم است . مناقصهالزامي است HSE-FO-107/2(0)-92كارفرماي قبلي طبق فرم  HSEتأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد : ارائه 1تبصره 

ان خصوص پيم مي بايست در هاي جداول ذيل، صرفاًنمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمان بارگذاريكارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك  HSEمعرفي نموده تكميل و پس از تاييد مسئول  تجربه

  ود.بهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد سال قبل از آخرين مهلت بارگذاري مناقصه حاضر باشد و پيمان 5هاي 

  هاي مذكور الزامي است.گواهينامه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير بارگذاري :2تبصره

  سرسيوم).ند.(به تناسب سهم شراكت در كن: در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند(مجري)مي باش3تبصره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    21صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  پروژه هاي قبليهاي آموزشي در گواهي 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) HSE(اين قسمت توسط مسئول

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

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

1-  

2-  

3-  

4-  

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    22صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  )2و1 هايهاي گروههاي اصالحي در دو پروژه اخير(صرفاً پيمانگر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارارزيابي مناقصه :6
ور نحوه عملكرد د. بدين منظگران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهن هاي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقصهبا توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه 

ر مي گردد و به ازاي امتياز منظو 100در اين بخش حداكثر  ه گر در اين بخش تعيين مي گردد.صسابي مناقدر جدول ثبت و امتياز كل اكتگر در دو پروژه اخير با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و مناقصه

  امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود: 50مستندات هر پروژه حداكثر 

  امتياز) 20 شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه(حداكثر

  امتياز) 5امتياز)، مستند سازي(  5امتياز)، جامع بودن(  5امتياز)، روشهاي مورد استفاده(  5هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ( ها و روشداشتن دستورالعمل

  امتياز) 30ها در هر پروژه (حداكثر كنترل خطرات و رفع عدم انطباق

امتياز)، ارزيابي اثر  5ها( امتياز)، اجرايي شدن كنترل 5امتياز)، مستند سازي(  5هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك( امتياز)، ارتباط برنامه 5ه براي كنترل خطرات ( داشتن هدف و برنام

  امتياز) 5بخشي كنترل ها( 

  ي ريسك و كنترل خطرات الزامي است.مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزياب بارگذاري: 1تبصره

  نسرسيوم).كباشد. (به تناسب سهم شراكت در : در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند (مجري) مي 2تبصره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    23صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  )2و1هاي گروههاي پيمان(صرفاً  ) در پيمان موضوع مناقصهHSE 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 مناقصهاين طرح صرفاًٌ به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه

 7بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره را بصورت واقعي پيش HSEازين ومهاي مربوط به رعايت ها و هزينهگر فعاليتباشد. اينكه چگونه مناقصه

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

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

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

  

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

    4  از طريق رهبري HSEتعهد به جنبه هاي   رهبري و تعهد  1-1  1

2  
2-1  

  خط مشي و اهداف استراتژيك
    3  مستندات خط مشي

    HSE  3اهداف استراتژيك   2-2

3  

3-1  

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

  مستندات

    HSE 3ساختار سازماني براي مديريت

    HSE 4بحراني مديران،سرپرستان و مسئوالن شرايطHSEآموزش  3-2

    HSE 4آموزش عمومي  3-3

    4  حصول اطمينان از صالحيت افراد  3-4

    4  فرايند مديريت پيمانكاران  3-5

    HSE 4استانداردهاي  3-6

4  

4-1  

  مديريت ريسك

    4  ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

    4  خطرات بهداشتي  4-2

    4  فرديخطرات ايمني و تجهيزات حفاظت   4-3



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    24صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

    4  خطرات حمل و نقل  4-4

    4  خطرات زيست محيطي  4-5

    4  خطرات امنيتي  4-6

    4  خطرات مسئوليت اجتماعي  4-7

5  

5-1  

  برنامه ريزي و روش ها

    HSE  4نظامنامه عملياتي 

    3  يكپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات  5-2

    4  مديريت تغيير  5-3

    4  واكنش در شرايط اضطراريبرنامه ريزي   5-4

6  

6-1  

  اجرا و پايش عملكرد

    4  هاي فعال كاريو پايش شاخص HSE-MSاجراي 

    HSE  4هاي عملكرديشاخص  6-2

    HSE  4پايش عملكرد   6-3

    HSE 4تحقيق و پيگيري حوادث  6-4

7  
7-1  

  و بازنگري مديريت HSEهاي مميزي
    4  و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

    4  بازنگري مديريت  7-2

    100  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    25صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

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

  
   

  ران گمناقصهجدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي 

  معيارهاي ارزيابي  رديف
  )100تا  0امتيازات كسب شده (

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

   30    )تجربه (سابقه اجرائي  1
   40    حسن سابقه در كارهاي قبلي  2
   20    توان مالي  3
   2    توان تجهيزاتي  4
   3    توان فني و برنامه ريزي  5
   HSE (   5 ايمني (  6

        

    :گرمجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

  امتياز 60گران و تحويل اسناد مناقصه =  حداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    26صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  (مناقصات خدماتي)واهي صدور حسن انجام كارگفرم  -پيوست يك 

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

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

: رداد (موضوع)كت قراا اين شرب...   .......................در سال .........  ......................................................................................شركت  رساندبه استحضار مياحتراماً  .با سالم

اريخ ت ز.......... ا...............   به مدت ..................... با شماره پيمان ..............................................................................................................................................

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

 .رساندتمام رسانده است/ميور را به ا......................... ريال داشته  و قرارداد مذك.........................................................................(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 اجتماعييمأن کار و تيت قوانرعاي شركت  از نظر •

  .باشدمي عالي    ����    خوب   ����     متوسط ����    ضعيف ����         در حد   الذکرفوق قرارداد در گفتهپيش شرکت کارکرد از شرکت اين ارزيابي مجموع در •

  ايه گرديده است.ق به اين شركت اريال مربوط به قرارداد فور                                                                                                      به مبلغ     /         /                  مورخ                                          ضمنا اصل مفاصا حساب شماره  

  خانوادگينام و نام 

  هاپيمانامورمهر وامضاء 

  تاريخ:

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

  :تاريخ

  داد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.جهت هر قرار گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد،مناقصه/هاي متقاضيشركت

 

  

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    27صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  

  (مناقصات پروژه اي)انجام كار واهي صدور حسنگفرم  -پيوست يك 

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

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

ع): ركت قرارداد (موضوشا اين ب ...  .......................در سال .........  ......................................................................................شركت رساند احتراماً به استحضار مي .با سالم

اريخ ت ز.......... ا...............   به مدت ..................... با شماره پيمان ..............................................................................................................................................

  ل........ ريا............................................................................................................ با مبلغ كل (به عدد) .......................... لغايت ......................................................

 .رساندتمام رسانده است/ميور را به اه  و قرارداد مذك......................... ريال داشت..........(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        ����زمان بندي پروژه                                           شركت  از نظر  •

  .باشدمي عالي    ����    خوب   ����     متوسط ����    ضعيف ����         در حد   الذکرفوق قرارداد در گفتهپيش شرکت کارکرد از شرکت اين ارزيابي مجموع در •

  ايه گرديده است.ق به اين شركت اريال مربوط به قرارداد فور                                                                                                      به مبلغ     /         /                  مورخ                                          ضمنا اصل مفاصا حساب شماره  

  نام و نام خانوادگي

  هاپيمانامورمهر وامضاء 

  تاريخ:

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

  :تاريخ

  داد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.جهت هر قرار گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد،مناقصه/هاي متقاضيشركت

  

  

  

  



  
  98/3058مناقصه  -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

  28از    28صفحه   01ويرايش : 
 

  گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  ميه تاييد اعتبار بانكي اعال -پيوست دو 
  شماره:

  تاريخ:

  :  موضوع مناقصه

   : به شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

اعالم هره برداري الزم بو ن بانك، جهت اطالع آن شركت نزد اير مناقصات متقاضي حضور دگر مناقصه                                                                                            هاي  بانكي و اعتبار شركتدر ذيل اطالعات حساب

  گردد.مي

  راي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكيب                                                                                                                                  شركتفعال اطالعات گردش حسابهاي  ) 1

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

          

          

          

 ريال      ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        ) 2

  يال نزدف) ربه حرو(                                                                       (به عدد) ريال                                                                                                                   شركت مذكور داراي اعتبار مالي تا سقف            ) 3

  باشد.رد تائيد ميشعبه                                  به شماره                         بوده و اعتبار مالي آن شركت  تا سقف اعالم شده مو                  بانك                                  

  يسرپرستي بانك / موسسه مالي اعتبار يا حوزهاز  مهر و امضاء مج  مهر و امضاء مجاز  بانك / 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

ر بانك با دو امضاء مجاز و مه اعتبار بانكي اعالميه تاييدو همچنين  مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته باشددر صورتيكه حساب شركت مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  موسسه 

  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  اهد بود،در غير اين صورتمورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خوو همچنين تاييد  حوزه يا سرپرستي  شعب / موسسه مالي و اعتباري  صادر كننده 

  


