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  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دومپااليشگاه 

  ٢٠٦١/٩٨: شماره مناقصه

سيستم  و ١٤٤ ، آالرم نوري و صوتي واحدCheck Point، انبار ضايعات و ١٠٢اندازي سيستم حفاظت كاتديك و روشنايي واحد  تهيه، حمل، نصب و اجرا و راه :موضوع مناقصه

  توزيع آزمايشگاه متالوژي پااليشگاه دوم

  اي مرحله  يك –عمومي : نوع مناقصه

  شمسيماه  ٢٢: مدت اوليه پيمان

  اقدام گردد. موجود در سامانهنسبت به تكميل جداول با توجه به مفاد اين دستورالعمل و سپس  شدهتوصيه مي گردد اين دستورالعمل بدقت مطالعه توجه: 

  مراجعه نمايند TENDER.SPGC.IRشركت مجتمع گاز پارس جنوبي به نشاني  يبايست جهت شركت در مناقصه به سامانه مناقصات و قراردادها گران محترم مي صهكليه مناق
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

  ٢٠٦١/٩٨  شماره مناقصه

  موضوع مناقصه
و سيستم  ١٤٤ ، آالرم نوري و صوتي واحدCheck Point ، انبار ضايعات و١٠٢و روشنايي واحد اندازي سيستم حفاظت كاتديك  تهيه، حمل، نصب و اجرا و راه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبيتوزيع آزمايشگاه متالوژي پااليشگاه دوم 

 اي مرحله عمومي يك نوع مناقصه

  شمسي ماه ٢٢  ي پيمانمدت اجرا

  ريال  ٣٠١/٩٥٠/٩٠٨/٢٤  تقريبي كارفرما برآورد مبلغ 

 (ريال) فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 
ت أهي ٩٤/٠٩/٢٢هـ مورخ ٥٠٦٥٩/ت١٢٣٤٠٢نامه تضمين معامالت دولتي شماره  تضامين قابل قبول وفق آئين ريال به صورت ٠٠٠/٠٠٠/٢٤٦/١مبلغ به  

 وزيران

  درصد مبلغ اوليه پيمان  ٢٥ ميزان و درصد پيش پرداخت (ريال)

  مجتمع گاز پارس جنوبي دومپااليشگاه   ي و خدمات فنيمهندس دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي دومپااليشگاه   محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز جهت  گواهي

  گران ارزيابي صالحيت مناقصه

  بندي معتبر ارائه گواهي تشخيص صالحيت و رتبه

  ان برنامه و بودجه كشوراز سازم نيرودر رشته  ٥پايه 

نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري  گواهي

  از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

در رزومه ارسالي الزامي بوده و به عنوان يكي از شروط  یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یاعتبار زمان یمعتبر و دارا صالحيت ايمنينامه  ارائه گواهي

  گر مورد تأييد قرار نخواهد گرفت. باشد و در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت كيفي مناقصه ارزيابي كيفي مي

  گران روش بررسي قيمت و ارزيابي مالي مناقصه
برنامه و سازمان  ١٣/٧/١٣٩٤مورخ  ١٥٨٧٦٤/٩٤اي به شماره  مرحله اي و دو مرحله هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك العمل تعيين دامنه قيمت دستور

  (ويرايش سوم) كشور بودجه
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  و بارگذاري مستنداتارزيابي مناقصه هاي  فرمدستورالعمل نحوه  تكميل 
  .ندينما اقدام آن در شده ذکر توضيحات و ايطشر مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ، مربوطه کيفی و بارگذاري اسناد ارزيابی فرمهاي تکميل از قبل شود می درخواست محترم رانگ مناقصه از

  فهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه برگزاري مناقصات عبارتند از : -١

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

 قرارداد مشابه با موضوع مناقصه) ٤مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي مشابه اجرا شده قبلي. (حداكثر تعداد  -٢-١

  ت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه)قرارداد نيمه مشابه با موضوع مناقصه در صور ٢مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي نيمه مشابه اجرا شده قبلي. (حداكثر تعداد  -٣-١

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

حسـن سـابقه) (سـوابق     ٢حسن سابقه) (سوابق نيمه مشابه حداكثر تعـداد   ٤گواهي صدور حسن انجام كار (سوابق مشابه حداكثر تعداد  نامه كارفرمايان قبلي و مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت - ٥-١

  حسن سابقه) ١غيرمشابه حداكثر تعداد 

  مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي) بارگذاريمستندات مربوط به توان مالي. ( -٦-١

  ) HSEفرم (مطابق اسناد خواسته شده در  گر ) مناقصهHSEزيست ( هداشت، ايمني و محيطمستندات مربوط به ب -٧-١

فاقد مسـتندات   و اطالعات اظهاراتهر گونه  ،باشد. در غير اينصورت مياعتبار  ها قابل قبول و داراي مرتبط با آن و مستنداتمدارك  بارگذاريتنها با  كيفي ، هاي ارزيابي فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات -٢

  .ر تعلق نخواهد گرفتگ از درجه اعتبار ساقط بوده و امتيازي به مناقصه

 مـل کا هـا، پاسـخگوی   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 مناقصه - ٣

  باشد. کيفی ارزيابی الزامات

قبال كسـب   در وليتیئمس گزار مناقصه هرحال در گر گردد. صالحيت مناقصهرد  ممكن است نهايتاً منجر به و  ثر بودهؤگر م به طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارک يا نقص -٤

  داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا ليل نقص يا فقدان مداركگر به د صالحيت مناقصهرد امتياز كمتر يا 

بارگـذاري   مـدارك تكميلـي را    گـزار مكاتبـه و   ، به صورت کتبی با مناقصهرزومهها، بايد تا قبل از اتمام مهلت بارگذاري  گران) در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن متقاضيان (مناقصه -٥

  نمايند.

 اطـالع  موضوع را كتبـاً بـه   بايست در اسرع وقت گر مي بارگذاري شده ايجاد گردد، مناقصه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری گران کيفی مناقصه ارزيابی طي مراحل در چنانچه - ٦

  گر خواهد بود. ت عواقب بعدي بر عهده مناقصهبرساند. در غير اينصورت مسئولي گزار مناقصه

  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 فرم -٧

  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
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ه جاز مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضـاء زنـد  بايست توسط صاحبان امضاء م ها / تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابي كيفي مي كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از گواهينامه -٩

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

  .گر رد صالحيت خواهد شد مناقصه ، رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد.  در صورت عدم انطباق موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا -١٠

هرگاه در حين يا پـس از عقـد    باشد. گر مي زمان ارزيابي كيفي بر عهده مناقصه از ،مدارك موثر(به تشخيص كارفرما) در ارزيابي كيفي و اعالم برنده شدن در مناقصه كليه مستندات و مسئوليت صحت و اصالت -١١

 تهديـد،  از اطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرمـا ارائـه داده ويـا    مدارك جعلي يا شودكه پيمانكار مشخص ،قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سند

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهـدات و   طميع ورشوه براي قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفرما مجازخواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبطت

 ني را عليه پيمانكار انجام دهد.هاي ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانو نيز قراردادن نام پيمانكار در ليست شركت

بـه   واقـع  خـالف  اطالعـات  يـا  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 مسئوليت -١٢

ارزيابی کيفی (مطابق بنـد   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، از يا و گرديده ارائه گزار مناقصه

  .نمايد ) محروم  ١٢ ماده بند ج اجرايی نامه آيين ٩ ت ماده

 درج بر مبنی اطالعاتی و يا باشد  و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گران مناقصه صالحيت تشخيص مشخص گردد كه  گواهی ري مناقصهيا در طول فرايند برگزاو گران  کيفی مناقصه ارزيابی حين در که صورتی در - ١٣

 هـای  دسـتگاه  از يکی در )يد (خلع ای حرفه صالحيت سوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه های شرکت از يکی يا و دهنده سياه صالحيت ليست در گر مناقصه نام

  .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار مناقصه دولتی، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و يا مناقصات برگزاری قانون ١ماده  موضوع

گردد. ضمناً مسئوليت عـدم كسـب امتيـاز    تا قبل از اتمام زمان مقرر در سامانه بارگذاري بايست  در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك ميهمان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه  ،مهلت  بارگذاري  اسناد - ١٤

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

چـارت اجرايـي گـروه      ،، مدت ، تعهـدات طـرفين  قيد تاريخ تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با (تضامني)  بايست نسبت به بارگذاري  قرارداد مشاركت مدني  شاركتي (كنسرسيوم) ميهاي م شركت -١٥

 مشاركت به همراه ساير اسناد  اقدام نمايند.

 مطـابق گـر بـوده و    به عهده مناقصـه آن هاي ناشي از عواقب  گزار ارائه گرديده، مسئوليت به مناقصهگر  از مناقصهموثق و يا ادعاي نادرستي  واقع، غير يردر هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غ اگر -١٦

  قوانين و مقررات رفتار خواهد شد.

  وسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاري نمايند.گران كليه اسناد موجود در تارنماي مجتمع را دانلود نموده و پس از تاييد ت ضروريست مناقصه -١٧
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  : ارزيابي تجربه (سوابق اجرايي)1فرم شماره 
  توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم: 

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

و براي قراردادهاي با مدت اوليه كمتر از يـك سـال   برآورد ساليانه مناقصه محاسبه گر به  نسبت مبلغ يك ساله قرارداد مناقصهمتياز اين بخش بر اساس ا .به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت ،شده باشد

و با توجه به  تاريخ خاتمـه قـرارداد بـه روز گرديـده و       %)١٥(سال اخير ٥ميانگين  نرخ تورم ساليانه و  ماقبل  آن بر اساس  ١٣٩٧خواهد گرديد. مبالغ قرارداد هاي   در سال هاي كل قرارداد محاسبه  مبلغ

 بر اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گرديد. امتيازاتمحاسبه 

خـارج از  معتبر و  قراردادهاي غير اظهار و بارگذاري بنابراين از .  و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد اشاره در رديف يكام شده انج  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 كميل و  ساير مدارك مثبته را ت تجربه هاي ارزيابي  بايست فرم گران مي مناقصه .٣

 اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد.

 سامانه بارگذاري نماييد.در را د نباش هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي اطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب .٤

 يابد. شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مياظهار و بارگذاري  گردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار حداكثر امتياز در صورتي احراز مي .٥

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 ست باي مي بارگذاري شدههاي  كليه پيمان .٦

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

و در  باشـد  بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول نمـي  بارگذاريبا توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه،  .٧

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

هاي انجام شـده   هاي پيمان يا پرداخت گر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمت مناقصه ،عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود پيمان هاي اظهار شده در صورتي كه موضوع سوابق  .٨

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

در غير اينصـورت   . نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشند مين اجتماعي باشند يا در اظهارأبايد داراي مفاصاحساب از سازمان ت ،منعقد نموده است خصوصي گر با بخش  قراردادهايي كه مناقصه .٩

 گردد. در ارزيابي لحاظ نمي

هـا وجـود نداشـته     مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آنتأمين اجتماعي يا مفاصاحساب شده   بارگذاري پيمان(قرارداد) هاي بايست با اطالعات مندرج در  تمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه مي .١٠

 .اصاحساب مالك محاسبه خواهد بودمبلغ مف ،در صورت وجود تناقض باشد.
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  نحوه امتياز دهي معيار تجربه (سوابق اجرايي)

  تعداد  شرح  رديف

  پيمان ٤حداكثر   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) درصد٧٠معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه (حداكثر هر پيمان پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر،   ٢

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

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

  فرمول محاسبه  كارهاي مشابه:

 

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

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

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

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

  مشابه در نظر گرفته می شود. وع گواهينامه درخواستي،كامالً منطبق با موضوع و نسوابق مشابه : قرارداد 

  نيمه مشابه در نظر گرفته می شود. با موضوع متفاوت و منطبق با نوع گواهينامه درخواستي،سوابق نيمه مشابه : قرارداد 

   رمشابه در نظر گرفته می شود.غي ر قراردادهای انجام خدمات،سايرمشابه : غي سوابق
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  :  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي 2فرم شماره 
  توضيحات و تذكرات مهم قبل از تكميل فرم:

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

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجـام    شده باشندانجام  مناقصهاين  آخرين مهلت بارگذاريسال قبل  ٥بايست صرفاً در  مي ،گردد منعكس مي  سامانهجداول  كه در يهاي پيماناطالعات  .٢

 شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.

خارج از اين معتبر و  قراردادهاي غير بارگذاري اظهار و  بنابراين از.  و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود د اشاره در رديف دومورپيش از بازه انجام شده   هاي پيمان .٣

  مدت اكيداً خودداري نماييد.

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

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

 الزامـی )  رعايت قوانين کار و تأمين اجتمـاعی  کليدی، 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

هايي كه تـاريخ آن گذشـته اسـت در صـورت      الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود و بارگذار ي گردد. به گواهي بايست در گواهي مربوطه در بند فوق ينحوه كيفيت ارزيابي بند قبل م .٦

  شود. استعالم و اخذ پاسخ، ترتيب اثر داده مي

 باشد. گر مي گزار در اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصه حيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصهمسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه ص .٧

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

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

 باشد. ميهاي در نظر گرفته شده در بخش تجربه  با وضعيت مشابهدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي  نحوه امتياز .٩.١

 مناقصه محاسبه خواهد گرديد.   مبلغ برآوردينصف سب با اامتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متن .٩.٢

 .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد٧٠امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل  .٩.٣

 .% پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد٣٠امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل  .٩.٤

باشد و در صورت داشتن سوابق با شركت مجتمـع   ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مي ن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتحس .٩.٥

  . باشد گر مختار مي تعالم و جايگزيني اظهارات مناقصه، كميته فني بازرگاني در خصوص استوسط مناقصه گر و عدم بارگذاري گاز پارس جنوبي و  اظهار
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فرم گواهي صدور حسن سابقه (مطابق نمونه بارگذاري شده)   ضروري است لذا زمانبندي پروژهفني، رعايت  فنی/ غير کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبنی گواهی ارايه .١٠

  بايست تكميل و به همراه پيمان مذكور بارگذاري گردد. ني ميمربوط به هر سابقه پيما

گردد. در صورت منفي شدن امتياز  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 ياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمي، امت اين بخش

ر مـورد تاييـد قـرا    ،ه در معيارهاي ديگر ارزيـابي كيفـي  مكتسب امتيازاتفارغ از ساير  حسن سابقه صفر گردد، امتياز ،يل اخطار دريافتي از سوي كارفرمادر صورتيكه پس از اعمال كسر امتياز حسن سابقه بدل .١٢

    نخواهند گرفت.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

  شرح
    معيارهاي امتياز دهي هر پيمان (سوابق قبلي)

  جمع امتياز هر سابقه  زمانبندي پروژه  كفايت كادر فني /غيرفني  كيفيت كار انجام شده

  ٢٥  ٩  ٨  ٨  حداكثر امتياز ارزيابي هر پيمان (سابقه قبلي مشابه)

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

نيمه مشابه حداكثر  هاي  حسن سوابق پيمانبارگذاري  پيمان مشابه، نسبت به  ٤پيمان و در صورت عدم وجود  ٤بايست نسبت به بارگذاري حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  گرمي : مناقصه١توضيح 

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

  توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خواهد شد. ٩-٥تا  ٩-١مشابه با موضوع مناقصه بر اساس بند  : امتياز حسن سوابق قبلي نيمه مشابه و غير٢توضيح 
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  ارزيابي توان مالي :3ره فرم شما
  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

  هاي قبل از آن مالك محاسبه امتياز نخواهد بود.  و سالسال گذشته باشد  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  گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا عليمفاصا حساب تأمين اجتماعي يا  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  تمستند به صورت وضعي ،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 ازيامتي توان مالي الزامي است  و حداكثر ارزياب 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 امتيازباشد آنگاه  Pوي كوچكتر يا مسا 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  كه مي باشد از جهت احراز امتياز توان مالي ميار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نيمهم: اصل تأييد اعتب

   ارائه گردد. استان و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي   مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون
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   HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  ٤فرم 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

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

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

  گر مناقصه 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   

/١٠٠)B(*)A(  

  )١پيوست هاي گروه (طبق  پيمان

٤  ٣  ٢  ١  
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    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
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  ) 2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمانسيستم مديريت (ابي : ارزي 1
  

  امتياز تعلق مي گيرد. 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 (

  : ارائه گواهينامه معتبر در هر مورد الزامي مي باشد. 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  ١٠گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  : مناقصه ٣تبصره 

  باشند. مي

  

  )2و  1هاي  هاي گروه (صرفاً پيمان  HSE: ارزيابي چارت سازماني 2
  

  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  HSEداشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار 

  امتياز ١٠  مسئول محيط زيست  

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

  باشند.  موثر مي
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  HSE: ارزيابي نيروي انساني  3
  

  )2و  1هاي  هاي گروه (پيمان HSEي نحوه ارزيابي نيروي انسان 1-3جدول 
  امتياز HSE 40صالحيت مسئول   رديف

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

  پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه
  امتياز ١٦

  امتياز ١٦  HSEه عنوان مسئول سال سابقه مفيد ب ٧داشتن حداقل   ٢

  امتياز ٨  HSEتوسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با  گذراندن دوره  ٣

  امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 
  متيازا ٢٠نفر و به ازاي هر نفر  ٣حداكثر   HSEشاغل در بخش  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

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

٧  
داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن  HSEشاغل در بخش  HSEتبط با حوزه كاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مر

  هاي آموزشي مرتبط دوره

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

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

  

  

  )٤و  ٣هاي  (گروه HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني  تياز دهينحوه ام ٢-٣جدول 

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

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

  امتياز ٣٠  با مدرك تحصيلي غير مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 
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  موارد زير الزامي است : HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

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

 هاي آموزشي افراد تمام وقت و پاره وقت ارسال گردد.  زومه و گواهينامه دورهكپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، ر .٢

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

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

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

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

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

  

  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  اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد.بنابراين الزم است مناقصه ٩٢-(٠)١٠٧/١-HSE-FOگران بر اساس فرم  ارزيابي تجربه عملي مناقصه

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

  معيار امتياز دهي:

 مورد ٤گواهي حسن سابقه 

 امتياز ٢٥ز كارفرماي قبلي حداكثر تا نامه ا به ازاي هر رضايت

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

  در كنسرسيوم). هايي كه اجراي كار را به عهده دارند (مجري) مي باشند. (به تناسب سهم شراكت 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  HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه  : چنانچه مناقصه٢توجه

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

  ييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشد.أ: در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به ت٣توجه
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را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده  ٩٢-(٠)١٠٧/١-HSE-FOعالمت ستاره در فرم شماره گر الزم است بخشهاي مشخص شده با  مناقصه :گواهي حسن انجام كار

سال قبل از  ٥صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي  كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل HSEتكميل و پس از تأييد توسط مسئول 

  انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود.

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

  گر تكميل گردد)  (اين قسمت توسط مناقصه

    وضوع پيمانم  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                    مدت كل پيمان  ١٠

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

    اآدرس كارفرم  ١٤

  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؟

  امضا تائيد كننده محل مهر و  ٢٥سقف امتياز: 

  يا نماينده كارفرما): HSE(مسئول 

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

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

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

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

  بله (صفر  امتياز) ����

  ز)          امتيا  ٩خير ( ����

    مجموع امتياز محاسبه شده:

    توضيحات

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEتعريف شده است. بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد  ١٠٤-HSE-IN.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره ١

گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد.  مناقصه HSEگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي  ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصه١٠٦-HSE-CHماره و چك ليست مربوطه به ش  ١٠٦

  نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شركت ارسال گردد.
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  گر ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه : 5
گر در  كاركنان نشان دهد. بدين منظور عملكرد آموزشي مناقصه HSEگر ميزان اهتمام خود را به امر آموزش الزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

توسط كارفرمايان قبلي ٩٢-(٠)١٠٧/٢-HSE-FO  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره  ل ذيل ارزيابي ميمي باشد كه بصورت جدو HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش  پروژه

 تأييد و به همراه ساير اسناد ارائه گردد.

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

  امتياز) ٢.٥هر يك ساعت آموزش  يدر پروژه قبلي (به ازا سرانه آموزشي ارائه شده : 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  قصهالزامي است. منا ٩٢-(٠)١٠٧/٢-HSE-FOكارفرماي قبلي طبق فرم  HSE: ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد ١تبصره 

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. ٥هاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي پيمان

  هاي مذكور الزامي است. : ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامه٢تبصره

  اكت در كنسرسيوم).ه صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند(مجري)مي باشند.(به تناسب سهم شر: در شركت هايي كه ب٣تبصره 
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  هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي 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

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

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

١-  

٢-  

٣ -  

٤-  

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

HSE-FO-٩٢-(٠)١٠٧/٢ 

  

  

  

  

  

  



  
  2061/98شماره مناقصه:   گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 

  ***-SPGC-HDQ-FO-MGT-CTRشماره فرم : 

  21  از  17صفحه   **ويرايش : 
 

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

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

  امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود: ٥٠مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر امتياز منظور  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  هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك ارتباط برنامه  امتياز ٥  روشهاي مورد استفاده

  امتياز ٥  مستند سازي  امتياز ٥  جامع بودن

  امتياز ٥  ها اجرايي شدن كنترل  امتياز ٥  ازيمستند س

    
  امتياز ٥  ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

  امتياز ٥  ها ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل
  

 

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

  نسرسيوم).يوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند (مجري) مي باشد. (به تناسب سهم شراكت در ك: در شركتهايي كه به صورت كنسرس٢تبصره

  

  )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 مناقصه ه عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصهاين طرح صرفاًٌ ب

 ٧بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره  ت واقعي پيشرا بصور HSEهاي مربوط به رعايت موازين  ها و هزينه گر فعاليت باشد. اينكه چگونه مناقصه

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

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

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

  



  
  2061/98شماره مناقصه:   گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 

  ***-SPGC-HDQ-FO-MGT-CTRشماره فرم : 

  21  از  18صفحه   **ويرايش : 
 

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

  ٤  برياز طريق ره 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  خطرات بهداشتي  ٢-٤

  ٤  خطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فردي  ٣-٤

  ٤  خطرات حمل و نقل  ٤-٤

  ٤  ت زيست محيطيخطرا  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



  
  2061/98شماره مناقصه:   گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 

  ***-SPGC-HDQ-FO-MGT-CTRشماره فرم : 

  21  از  19صفحه   **ويرايش : 
 

٦  

١- ٦  

  اجرا و پايش عملكرد

  ٤  هاي فعال كاري و پايش شاخص HSE-MSجراي ا

  ٤  HSEهاي عملكردي شاخص  ٢- ٦

  ٤  HSEپايش عملكرد   ٣- ٦

  ٤ HSEتحقيق و پيگيري حوادث  ٤- ٦

٧  
١-٧  

  و بازنگري مديريت HSEهاي  مميزي
  ٤  و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

  ٤  بازنگري مديريت  ٢-٧

  ١٠٠  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  
  2061/98شماره مناقصه:   گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 

  ***-SPGC-HDQ-FO-MGT-CTRشماره فرم : 

  21  از  20صفحه   **ويرايش : 
 

  

  

  واهي صدور حسن انجام كارگفرم  - ت يك پيوس

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

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

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

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

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

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

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

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

 ارزيابي گرديده است.    عالي    ����خوب        ����متوسط        ����ضعيف        ����                         در حد   زمان بندي پروژه  ترعايشركت  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:

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

  :تاريخ

  ر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت ه /مناقصه هاي متقاضي شركت

  

  

  

  



  
  2061/98شماره مناقصه:   گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 

  ***-SPGC-HDQ-FO-MGT-CTRشماره فرم : 

  21  از  21صفحه   **ويرايش : 
 

  

  اعالميه تاييد اعتبار بانكي  -پيوست دو 
  شماره:

  تاريخ:

  

  :  موضوع مناقصه

   : به شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

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

  گردد. مي

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

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

          

          

          

  

 برابر است با                                                                                             ريال ميزان ضمانت نامه هاي فعال )٢

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

  باشد. بار مالي آن شركت  تا سقف اعالم شده مورد تائيد ميبوده و اعت  بانك                                                    شعبه                                  به شماره                       

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

  نام و نام خانوادگي

  مهر وامضاء 

  تاريخ:

  م خانوادگينام و نا

 مهر و امضاء 

  :تاريخ

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

  :تاريخ

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

  ر اينصورت از درجه اعتبار ساقط مي گردد.ييد اعتبار بانكي با دو امضا مجاز و مهر بانك صادر كننده و تاييد حوزه يا سرپرستي، مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد بود در غياعالم تا

  


