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  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصهراهنماي 
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي چهارمپااليشگاه 

  ٤٠٧٠/٩٧: شماره مناقصه

  X-RAYساخت وآماد سازي كنترل وروردي حراست پااليشگاه چهارم به منظور افزايش ايمني و كنترل افراد با دستگاه  :موضوع مناقصه

  اي مرحله / يك –عمومي : نوع مناقصه

  شمسيماه  ٦: 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

و اقدام نسبت به ثبت نام  )الكترونيكي معامالت و بانك اطالعات منابع شركت مجتمع گاز پارس جنوبي سامانه برگزاري(  http://tender.spgc.irمناقصه گران مي بايست از طريق سايت  : توجه

از  فاًبررسي ارزيابي كيفي مناقصه گران بصورت غيرحضوري و صر .سپس كليه فرمهاي ارزيابي صالحيت مختص اين مناقصه را به دقت مطالعه ، بررسي و تا قبل از اتمام مهلت مقرر تكميل نمايند

  .صورت خواهد گرفت سامانه مذكورطريق 
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

  ٤٠٧٠/٩٧  شماره مناقصه

  X-RAYساخت  و آماد سازي كنترل وروردي حراست پااليشگاه چهارم به منظور افزايش ايمني و كنترل افراد با دستگاه   موضوع مناقصه

 اي مرحله عمومي يك نوع مناقصه

  شمسي ماه ٦  نمدت اجراي پيما

  ريال ٣٨٣/٨٧٦/٧٧٠/٣  تقريبي كارفرمابرآورد مبلغ 

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

 )ريال(

هـ مورخ ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢نامه تضمين معامالت دولتي شماره  ريال به صورت تضامين قابل قبول وفق آئين ٠٠٠/٥٤٤/١٨٨به مبلغ 

 هيأت وزيران ٩٤/٠٩/٢٢

 )ريال(داخت ميزان و درصد پيش پر

  :در قراردادهاي پيمانكاري  ٢٢/٠٩/١٣٩٤هـ مورخ ٥٠٦٥٩ت/١٢٣٤٠٢براساس تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 

در سه قسط به شرح  زير در ازاي ارايه  مبلغ اوليه پيمان%) ٢٥(درصد  بيست و پنجمبلغ پيش پرداخت معادل بنابر موافقت كارفرما 

  :بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود هارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه چنامه به نفع  ضمانت

قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تجهيز 

الزم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ كارگاه كه طبق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات 

 . هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار پيش پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت

 نسبت مبلغ كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از) معادل هفتاد درصد پيش پرداخت(پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت،  

شود و بعد از  كسر مي) هاي مشابه به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت(هاي موقت  مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت

شود به نحوي  ها كسر مي واريز قسط سوم، معادل يكصدو چهارده درصد نسبت كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت

  .آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شودكه مبلغ پيش پرداخت تا 

  مجتمع گاز پارس جنوبي چهارمپااليشگاه   مهندسي و خدمات فنيرييس  دستگاه نظارت

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي چهارمپااليشگاه   محل اجراي موضوع مناقصه
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نامه و ساير مدارك معتبر مورد نياز  گواهي

  گران جهت ارزيابي صالحيت مناقصه

سازمان از  )داراي ظرفيت آزاد ارجاع كار –ساختمان و ابنيه رشته  ٥رتبه (اهينامه معتبر تاييد صالحيت داراي اعتبار زماني در ارائه گو

   .به همراه رزومه ارسالي جهت ارزيابي كيفي الزامي مي باشد  نظام فني و اجرايي

استعالم گيري مي شود لذا الزم خواهد ) ساجات و ساجار(ر صالحيت اجراي كار مناقصه گران از طريق سايت نظام فني و اجرايي كشو

هاي مذكور روئيت نگردد  بود مناقصه گران كليه اطالعات خود در سامانه هاي مذكور را بروز رساني نمايند نام شركتهائيكه در سامانه

  /.مورد تأئيد نمي باشند

نامه تأييد صالحيت ايمني امور  گواهي

  ن، كار و رفاه اجتماعيپيمانكاري از اداره تعاو

ي ارائه گواهي نامه صالحيت ايمني معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون ، كار و امور اجتماعي به همراه رزومه ارسالي جهت ارزياب

  .گرفتكيفي بعنوان يكي از شروط الزام بوده و در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهد 

  ارزيابي مناقصه گران
معيار، تجربه در  ٤قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي كيفي  و بر اساس  ١٦ارزيابي كيفي مناقصه گران مطابق بند الف ماده 

  .انجام ميپذيرد HSEقراردادهاي قبلي، حسن سابقه در قراردادهاي قبلي، توان مالي و 

  ارزيابي پيشنهاد قيمت

نهاد قيمت مناقصه گران باستناد دستور العمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و ارزيابي پيش

 /.انجام مي پذيرد ٢٨/١٢/٩٥مورخ  ٦١٧٧٠٨/٩٥دومرحله اي معاونت مهندسي، پژوهشي و فناوري وزارت نفت به شماره 

  .م مي گردددر جلسه بازگشايي پاكت هاي مالي اعال: اهميت مناقصه 
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  و بارگذاري مستنداتارزيابي مناقصه هاي  فرمدستورالعمل نحوه  تكميل 
  .ندينما اقدام نآ در شده ذکر توضيحات و شرايط 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

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

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

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

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

سوابق غيرمشابه ) (حسن سابقه ٢سوابق نيمه مشابه حداكثر تعداد ( )حسن سابقه ٤سوابق مشابه حداكثر تعداد ( ارنامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام ك مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت - ٥-١

  )حسن سابقه ١حداكثر تعداد 

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

  )مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي بارگذاري. (مستندات مربوط به توان تجهيزاتي -٧-١

  )ريزي خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه بارگذاري مطابق اسناد(ريزي  برنامهمستندات مربوط به توان فني و  -٨-١

  ) HSEفرم مطابق اسناد خواسته شده در ( گر مناقصه) HSE(زيست  مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط -٩-١

  )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي. (هاي مالي حسابرسي شده آخرين صورت - ١٠-١

فاقد مسـتندات   و اطالعات اظهاراته هر گون ،در غير اينصورت. باشد 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

 کامـل  هـا، پاسـخگوی   با آناسناد مرتبط  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 گر به دليل نقص يا فقدان مدارك الحيت مناقصهصرد امتياز كمتر يا 

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

  .نمايند
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 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 ر غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصهد. برساند 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 امي اسناد و مدارك ميتم -٨

ه توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضـاء زنـد   بايست تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابي كيفي مي/ ها  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 :توجه. (گردد

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

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

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

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

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

مطابق بنـد  (ارزيابی کيفی  فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار است، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع د،تهدي 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 در طول فرايند برگزاري مناقصه ياو گران  کيفی مناقصه ارزيابی حين در که صورتی در - ١٣

 هـای  دسـتگاه  از يکی در )يد خلع( ای حرفه صالحيت سوء ابقهس 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

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

  .استگر  هگر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقص 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  مي) كنسرسيوم(هاي مشاركتي  شركت -١٥

 .مشاركت به همراه ساير اسناد  اقدام نمايند
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 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 شخص شود كه اطالعات غيردر هر مرحله از مناقصه م اگر -١٦

  .قوانين و مقررات رفتار خواهد شد

 .موده و پس از تاييد توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاري نمايندگران كليه اسناد موجود در تارنماي مجتمع را دانلود ن ضروريست مناقصه -١٧

 .آئين نامه نظام مستند سازي و اطالع رساني مناقصات خواهد بود ١٠ماده  ٥-٤قانون برگزاري مناقصات و تبصره ذيل جزء  ٢٠روش ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت مناقصه گران بر اساس بند ب ماده  -١٨

  .مي باشد) پاكت ج(پيشنهاد قيمت  ٢بوده و نصـاب الزم براي بازگشايي قيمت حداقل فقره پيشنهاد  ٣حد نصاب الزم براي بازگشايي مناقصه ، حداقل  -١٩
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  )سوابق اجرايي(ارزيابي تجربه : 1فرم شماره 
  :توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم 

قـانوني انجـام    و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زمـاني   انجام شده باشند 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 مناقصهامتياز اين بخش بر اساس .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  ١٣٩٧ر سال هاي مبالغ قرارداد هاي   د. خواهد گرديدمبلغ كل قرارداد محاسبه 

 .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 مالك امتيازدهي نخواهند بود به هيچ عنوان پيش از بازه مورد اشاره در رديف يكانجام شده   هاي پيمان .٢

  .اين مدت اكيداً خودداري نماييد

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

 .اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد

 .سامانه بارگذاري نماييددر 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 تي احراز ميحداكثر امتياز در صور .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 بايست  مي بارگذاري شدههاي  كليه پيمان .٦

 .اري گردددر 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  بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول نمـي  بارگذاريه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، با توج .٧

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

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 رتي كه موضوع سوابق در صو .٨

 . گردد مشابه لحاظ ميه صورت غيربمستندات موصوف امتياز سابقه  بارگذاريدر صورت عدم .  باشد 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 هاي ) قرارداد(پيمانبايست با اطالعات مندرج در  عات مندرج در فرم ارزيابي تجربه ميتمامي اطال .١٠

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

  تعداد  شرح  رديف

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

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

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

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

  :شابهفرمول محاسبه  كارهاي م

 

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

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

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

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

  .مشابه در نظر گرفته می شود "با عنوان موضوع مناقصه"قرارداد : سوابق مشابه 

  .مه مشابه در نظر گرفته می شودني "سازمان نظام فني و اجراييموصوفه از در حوزه گواهينامه مناقصه "قرارداد : مه مشابه ني سوابق

   .رمشابه در نظر گرفته می شودغي ر قراردادهای انجام خدمات،ساي: رمشابه 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  ت فرمبايس گران مي مناقصه .١

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجـام    شده باشندانجام  همناقصاين  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 مورد اشاره در رديف دوپيش 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 (گر  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 رکا حين( ارزيابی و کار پايان نامه گواهي ، ها نامه رضايت تصوير ارائه .٥

  .است

هايي كه تـاريخ آن گذشـته اسـت در صـورت      به گواهي. گذار ي گرددالذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود و بار بايست در گواهي مربوطه در بند فوق نحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .٦

  .شود استعالم و اخذ پاسخ، ترتيب اثر داده مي

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

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

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

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

 . يكساله مناقصه محاسبه خواهد گرديد اسب با نصف مبلغ برآورديامتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متن .٩.٢

 .پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد% ٧٠ي كارهاي نيمه مشابه معادل امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي برا .٩.٣

 .پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد% ٣٠امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل  .٩.٤

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

  . باشد گر مختار مي ، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهتوسط مناقصه گر و عدم بارگذاري گاز پارس جنوبي و  اظهار
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مطـابق نمونـه   (فرم گواهي صدور حسن سـابقه   فني، رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي ضروري است لذا غير/ فنی کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر قبلي مبنیحسن سابقه از کارفرمايان  گواهی ارايه .١٠

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

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

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

مـورد تاييـد قـرار     ،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

    )سوابق قبلي(معيارهاي امتياز دهي هر پيمان 

  غيرفني/كيفيت كادر فني   كيفيت كار انجام شده

تاييد فرم رعايت قوانين كار 

و تامين اجتماعي از 

  كارفرمايان قبلي

  جمع امتياز هر سابقه

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

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

حداكثر  مشابهنيمه هاي   حسن سوابق پيمانبارگذاري  پيمان مشابه، نسبت به  ٤پيمان و در صورت عدم وجود  ٤حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  بارگذاريبايست نسبت به  گرمي مناقصه: ١ توضيح

  .اقدام نمايد پيمان ٢حداكثر  غيرمشابه يا بارگذاري حسن سوابق پيمان و ٣

  .توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خواهد شد ٩-٥تا  ٩-١بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه  غيرنيمه مشابه و امتياز حسن سوابق قبلي  :٢توضيح 
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  ارزيابي توان مالي :3فرم شماره 
  :تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم توضيحات و

  . 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

  . متياز نخواهد بودهاي قبل از آن مالك محاسبه ا سال گذشته باشد و سال ٥بايست مربوط به  اطالعات ارائه شده صرفاً مي .٢

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

سال گذشته ضروري  ٥الحساب پرداخت شده در  عليمفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي 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  مستند به صورت وضعيت ،انهيدرآمد ناخالص  سال .٦

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

 که شد خواهد صورتی احراز در ازيامتلزامي است  و حداكثر ارزيابي توان مالي ا 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  )١٠٠(مالي مناقصه  توان  حداكثر امتيازاه باشد آنگ Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pest =مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر  

P  =باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق  

بايست  كه مي باشد امتياز توان مالي ميك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز اصل تأييد اعتبار از سوي بان: مهم

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

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

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

   .تكميل گردد مربوطهبايست مستندات و جداول  مي  ، صرفاً باشد مي  HSEارزيابي  1  گروهبا توجه به اينكه اين مناقصه شامل 
  

  گر مناقصه HSEاي ارزيابي ميزان امتيازات هر يك از معياره:  جدول اصلي

  شرح  رديف

  )A(ضريب وزني هر معيار 

  گروه مرتبط  )B(امتياز اكتسابي هر معيار 
امتياز تراز شده   

/١٠٠)B(*)A(  

  )١طبق پيوست (هاي گروه  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 HSEحسن عملكرد  ارزيابي  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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  HSEارزيابي نيروي انساني :  3
  

  )2و  1هاي  هاي گروه پيمان( HSEنحوه ارزيابي نيروي انساني  1-3جدول 

  امتياز HSE 40صالحيت مسئول   رديف

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

  پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه
  امتياز ١٦

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

  امتياز ٨  HSEتوسط مسئول  HSEمرتبط با هاي آموزشي  گذراندن دوره  ٣

  امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 
  امتياز 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  
ين حوزه و گذراندن داراي سابقه فعاليت در ا HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

  هاي آموزشي مرتبط دوره

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

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

  

  

  )٤و  ٣ي ها گروه( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني  نحوه امتياز دهي ٢-٣جدول 

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

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

  امتياز ٣٠  با مدرك تحصيلي غير مرتبط HSEانكاران و با داشتن نماينده پيم 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

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

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

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

 .نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد كپي ليست بيمه .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  ١٠زان باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به مي گراني كه به صورت كنسرسيوم مي مناقصه: تبصره 
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  گر جهت ارزيابي كيفي هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSEارزيابي حسن عملكرد : 4
گر اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از  بنابراين الزم است مناقصه.تعيين مي گردداين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي  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 ٢٥نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا  به ازاي هر رضايت

 .ندات مربوط به رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي استارائه مست

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم. (مي باشند) مجري(هايي كه اجراي كار را به عهده دارند  شركت/هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت در شركت: ١توجه

. شركت دريافت و ارائه نمايد HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEسال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه  گر در پنج چنانچه مناقصه: ٢توجه

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

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

ه صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي را ب ٩٢-(٠)١٠٧/١-HSE-FOگر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم شماره  مناقصه :گواهي حسن انجام كار

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

  .نتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بودا از
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  HSEگر از نظر  در خصوص پيمان قبلي مناقصه) رضايت نامه(گواهي حسن انجام كار 

  ) گر تكميل گردد اين قسمت توسط مناقصه(

    موضوع پيمان  ١

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  پيمانوضعيت اجرايي   ٣    :كارفرما  ٢

    محل اجراي پيمان  ٥    شماره پيمان  ٤

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

    تاريخ اتمام پيمان  ٩  ريال                                                               HSE هزينه   ٨

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

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

    آدرس كارفرما  ١٤

  )كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEفأ اين قسمت توسط مسئول لط(شاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما 

  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  ٢٥: سقف امتياز

  ):كارفرمايا نماينده  HSEمسئول (

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

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

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

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

  )صفر  امتياز(بله  ����

  )          امتياز  ٩(خير  ����

    :مجموع امتياز محاسبه شده

    توضيحات

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEبر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد . تعريف شده است ١٠٤-HSE-INدر دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره : حادثه مهم.١

. گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد مناقصه HSEگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي  اقصه، نتايج ارزيابي عملكرد من١٠٦-HSE-CHو چك ليست مربوطه به شماره   ١٠٦

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

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

 .تأييد و به همراه ساير اسناد ارائه گردد

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

  )امتياز ٢.٥وزش هر يك ساعت آم يبه ازا(سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي  : ٢و١براي گروه هاي 

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

المت ستاره در فرم مزبئر را به گر الزم است بخش هاي مشخص شده با ع مناقصه. الزامي است ٩٢-(٠)١٠٧/٢-HSE-FOكارفرماي قبلي طبق فرم  HSEارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد : ١تبصره 

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

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

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم.(مي باشند)مجري(شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند/يانگين امتياز شركتدر شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،م: ٣تبصره 
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  هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي گواهي تأييديه برگزاري دوره
  )گر تكميل گردد اين قسمت توسط مناقصه(

  :كارفرما

  پيمانمدت   :محل اجراي پيمان  :موضوع پيمان

  :هزينه هاي آموزشي  :نام نماينده كارفرما

  :آدرس كارفرما  :تلفن كارفرما

  )يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEاين قسمت توسط مسئول(

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

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

١-  

٢-  

٣ -  

٤-  

  ):يا نماينده كارفرما HSEمسئول (محل مهر و امضا اأييد كننده

HSE-FO-٩٢-(٠)١٠٧/٢ 
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   واهي صدور حسن انجام كارگفرم  - پيوست يك 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ارزيابي گرديده است    عالي    ����خوب        ����متوسط        ����ضعيف        ����  در حد         ن اجتماعیيمأن کار و تيت قوانرعايشركت  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 استريال 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

  .هت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گرددگر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، ج مناقصه/ هاي متقاضي شركت
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  اعالميه تاييد اعتبار بانكي  - پيوست دو 
  :شماره

  :تاريخ
  

  X-RAYساخت  و آماد سازي كنترل وروردي حراست پااليشگاه چهارم به منظور افزايش ايمني و كنترل افراد با دستگاه :  موضوع مناقصه

  ٤٠٧٠/٩٧ : به شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

  .گردد اعالم ميهره برداري الزم و بآن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع متقاضي حضور در مناقصات گر  مناقصه                                                                                                        هاي  بانكي و اعتبار شركت در ذيل اطالعات حساب

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

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

          

          

          

  

 ريال      ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        )٢

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

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

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

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

  .ه اعتبار ساقط مي گرددود در غير اينصورت از درجاعالم تاييد اعتبار بانكي با دو امضا مجاز و مهر بانك صادر كننده و تاييد حوزه يا سرپرستي، مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد ب
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 به نام خدا
                                 دفتر ثبت............ اين قرارداد در صفحه 

مشاركت مدني تضامني گروه مشاركت مدني                     ردددد....................................................به شماره به شماره به شماره به شماره ................................اسناد جلد اسناد جلد اسناد جلد اسناد جلد   

ثبت شده است /     /     / تاريخ         

شركت مجتمع گاز (دستگاه اجرايي..............................................................................................................       مشاركت در پروژه : ع مشاركت نامه موضو )1

 )پارس جنوبي

 ):طرفين مشاركت( اعضاي گروه مشاركت )    2

2 -1.  

2 -2.  

                          )                                                                                                                            يكي از طرفين مشاركت(ي گروه مشاركت  نماينده رسم)  3

به شماره ............................... خانم/ به نمايندگي آقا..................... ناد و امالك كشوربه شماره شناسه ملي سازمان ثبت اس................................. شركت

  .......................  ملي

رفرما ناشي از نمايند كه در مقابل كارفرما مسئوليت تضامني داريم و اگر دارايي هر كدام براي تاديه تمام خسارات وارد به كامي طرفين مشاركت اعالم ) 4

يا ترك فعل قصور مشاركت كافي نباشد هر يك مسئول پرداخت تمام خسارات وارده و انجام تمام تعهدات قراردادي مي باشند و در صورت بروز هر گونه فعل 

تقصيري متوجه ديگر اعضاء مشاركت  مستند به هر يك از اعضاي گروه مشاركت كه منجر به ضبط ضمانتنامه هاي بانكي ارائه شده  گردد اعم از آنكه قصور يا

اعتراض نسبت به باشد يا نه ، تمام امضاء كنندگان داراي مسئوليت تضامني بوده و متعهد به جبران تمام خسارتهاي وارده به كارفرما هستند و حق هر گونه 

مشاركت بر خالف  يننمودند و هر قرار و توافق بين طرفرا از خويش سلب و ساقط  ارائه شده از طرف هريك از اعضاي گروه مشاركت ضبط ضمانتنامه هاي 

  .مفاد اين مشاركت نامه، قبل و بعد از اين مشاركت نامه، در مقابل كارفرما و اشخاص ثالث كان لم يكن مي باشد

ي كه در اين خصوص به ما ارجاع نمايند كه با مشاركت فعال در ارائه خدمات موضوع مشاركت نامه شركت كرده و فعاليتهايمي طرفين مشاركت اعالم ) 5

ارهاي ارجاع شده ميشود را با مشاركت كامل يكديگر و در اختيار گذاشتن كامل توان فني، مهندسي تجهيزاتي مالي و انساني و ساير امور مربوط براي انجام ك

  .به بهترين نحو به طور كامل اجرا كنيم

از فعاليتهاي موضوع اين مشاركت نامه را با ديگران انجام داده و يا بعنوان شركت ضامن يا غيرضامن مشاركت نمي تواند تمام يا هر يك  ينهيچيك از طرف )6

  . در شركت يا مشاركت ديگر با موضوع اين مشاركت نامه داخل نمايد

مكاتبات در زمان عقد قرارداد توسط  شماره حساب اين گروه مشاركت براي دريافت حق الزحمه از كارفرما و نشاني دبيرخانه گروه مشاركت براي انجام ) 7

  .فوق به كارفرما اعالم ميشود رسمي گروه مشاركت نماينده

 ينمشاركت الزامي است و امكان رجوع اذن از اين مشاركت از سوي هر يك از طرف ينقانون مدني براي طرف) 10(اجراي اين مشاركت نامه به استناد ماده  )8

مربوطه و تا پايان تسويه  و اجراي كامل تعهدات قرارداد  ز تاريخ ورود در فرآيند مناقصه تا پايان فرايند وتا امضاءقراردادمشاركت يا به اتفاق تمام اعضاء ا

ن ، وبروزهرگونه اختالف في ما بيحساب با كارفرما و آزادي تضامين قراردادي مزبور و يا تعيين تكليف تضامين قراردادي و موافقت كتبي كارفرما، ميسر نيست

كه به هر  طرفين مشاركت و حل و فصل آن به هيچ وجه مانعي در اجراي تعهدات مشاركت نسبت به كارفرماي پروژه نخواهد بودو طرفين مشاركت ملزم هستند

  .طريق و توسط مشاركت ، في مابين طرفين مشاركت با موضوع مشاركت را به نحو احسن اجرا نمايند

  .ي كارفرما به گروه مشاركت ، اين مشاركت نامه كان لم يكن ميباشددر صورت عدم ارجاع كار از سو )9  

  .تمام امضاءكنندگان ذيل به اين وسيله حق هر گونه اعتراض نسبت به اين مشاركت نامه را از خود سلب و ساقط نمودند )10

اركت  كه داراي آرم رسمي اعضاء گروه مشاركت مي باشد طرفين تعهد مي نمايند كه كليه مكاتبات مرتبط با موضوع مشاركت  را در سربرگ رسمي مش) 11 

 .بعمل آورند

  .روز به كارفرما اعالم كنيم 15هرگونه تغيير اساسنامه ،هيات مديره و مدير عامل در هريك از اعضاي حقوقي  گروه مشاركت را ظرف ) 12

درنسخه هاي ............................................................. به نشاني .................. ....اين مشاركت نامه بر اساس مقررات و قوانين جاري در دفتر ثبت و اسناد)13

  نسخه  براي ارائه به كارفرما تنظيم، امضاء و مبادله گرديد و همه نسخه ها داراي اعتباريكسان مي باشند دوبه تعداد طرفين مشاركت بعالوه 

  :محل مهر و امضاي دفتر ثبت اسناد................................................ سال........ ماه.... :........تاريخ امضاءروز)14

  )براساس اخرين اعالم در روزنامه رسمي(محل امضاي صاحبان امضاي مجاز به همراه مهر اشخاص حقوقي)15

  مهر و امضاء................................................... ـ2.................................................ـ1.امضاء مجاز نام و نام خانوادگي  صاحبان..........................نام شركت   

مهر و ................................................... ـ2.................................................ـ1.نام و نام خانوادگي  صاحبان امضاء مجاز........................ ............... نام شركت 

  امضاء

  ): يكي از طرفين( محل امضاي نماينده رسمي گروه مشاركت )16

  امضاء....................................................خانم/به نمايندگي آقا.............................  مهر وامضاي مجاز......................................... شركت

  


