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 گرانراهنماي استعالم ارزيابي كيفي مناقصه    

 پااليشگاه هشتم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

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

 8008/98شماره مناقصه:    

 مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه هشتم شركت خدمات نگهباني از اماكن، اموال و تأسيسات موضوع مناقصه :       

 ايعمومي/يک مرحلهنوع مناقصه       :      

 سال شمسي دومدت اوليه پيمان:    

بايست در سامانه پيمانه )سامانه مناقصات و قراردادها( مندرج در سايت اينترنتي شركت مجتمع گاز متقاضيان شركت در مناقصه مي

 ثبت نام و فرم هاي اين مناقصه را در سامانه پيمانه، مطابق دستورالعمل حاضر تکميل و WWW.SPGC.IRپارس جنوبي به نشاني 

کميل تاعالم آمادگي، فرم نامه اعالم آمادگي مندرج در سامانه پيمانه را دانلود و پس از جهت  بارگذاري نمايند. مستندات مربوطه را

 را در سامانه پيمانه بارگذاري نماييد. دفترخانه اسناد رسمي روي آن، تصوير آندر و گواهي امضاء 

  

http://www.spgc.ir/
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

 8008/98 شماره مناقصه

 مجتمع گاز پارس جنوبیپااليشگاه هشتم شرکت  خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات موضوع مناقصه

 ايمرحلهعمومی يک  نوع مناقصه

 سال شمسی  دو مدت اجراي پیمان

 ريال 835/224/026/163 کارفرمامبلغ تقريبی قیمت برآوردي اولیه 

 مبلغ تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار
نامه تضمین گران تأيید صالحیت شده )پس از اتمام مرحله ارزيابی کیفی(، به صورت يكی از تضامین قابل قبول وفق آئیناست که مناقصه ريال 000/600/228/5

 پیشنهادي خود ارائه خواهند نمود. "الف"هیأت وزيران، در داخل پاکت  22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402شماره معامالت دولتی 

 پیش پرداخت به اين پیمان تعلق نمی گیرد. درصد پیش پرداخت 

 مجتمع گاز پارس جنوبیاداره حراست  دستگاه نظارت

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی( 21و  20)فازهاي  پااليشگاه هشتم محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر مورد گواهی

 گراننیاز جهت ارزيابی صالحیت مناقصه

 است.اعی الزامی تمارائه گواهی نامه معتبر تايید صالحیت داراي اعتبار زمانی در کد رشته خدمات عمومی )فعالیت نگهبانی( از سازمان تعاون، کار و رفاه اج

ارائه نامه تمديد اعتبار  بهباتوجه به اينكه برخی گواهینامه ها سه ساله می باشد شرکتهايی که بیش از يكسال از زمان تاريخ صدور گواهینامه آنان گذشته باشد موظف 

ناقصه گر مربوطه مورد مدر صورت عدم ارائه تايیديه،  مربوط به سال جاري می باشند، در غیر اينصورت اصل گواهینامه نیز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمی باشد.

 ارزيابی کیفی قرار نمی گیرد.

 سازمان حراستتأيید صالحیت از 

 وزارت نفت

 است. بررسی فیداشتن تأيید صالحیت معتبر از سازمان حراست وزارت نفت جهت شرکت در مناقصه خدمات نگهبانی الزامی می باشد و شرط الزم براي ارزيابی کی

آن از طرف  یدو تأيید گواهی صالحیت مناقصه گران توسط حراست مجتمع گاز پارس جنوبی انجام خواهد گرفت. قبول صالحیت مذکور در اين بند ، منوط به تأي

 حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی است.

گواهینامه تأيید صالحیت ايمنی امور 

 یاز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع پیمانكاري

ن يكی از شروط ارزيابی کیفی واارائه گواهی نامه صالحیت ايمنی معتبر و داراي اعتبار زمانی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در رزومه ارسالی الزامی بوده و بعن

 می باشد و در صورت عدم ارائه صالحیت کیفی مناقصه گر مورد تايید قرار نخواهد گرفت.  

خدمات اشتغال  تأيیديه مديريت کار و

 پارس منطقه ويژه اقتصادي انرژي

نطقه ويژه م کلیه شرکتهاي تايید صالحیت شده در مناقصه فوق )پس از مرحله ارزيابی کیفی( می بايست نسبت به اخذ تايیديه مديريت کار و خدمات اشتغال

زم به ذکر است در ارائه نمايند. ال "ب"در پاکت پیشنهاد  ائه پیشنهاد قیمتتا تاريخ سررسید اراقتصادي پارس جنوبی واقع در عسلويه اقدام و مجوز مربوطه را 

 صورت عدم ارائه تايیديه مذکور پاکت مالی مناقصه گر مربوطه گشايش نخواهد يافت. 
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 هاي ارزيابي مناقصه و بارگذاري مستندات در سامانه پيمانهدستورالعمل نحوه  تکميل فرم
 نمايند. قداما در آن شده ذکر توضیحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين کیفی و بارگذاري اسناد مربوطه ، ارزيابی فرمهاي تكمیل از قبل شود می درخواست محترم گرانمناقصه از

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

 رگذاري نمايید.دفترخانه اسناد رسمی روي آن، تصوير آن را در سامانه پیمانه بادر جهت اعالم آمادگی، فرم نامه اعالم آمادگی مندرج در سامانه پیمانه را دانلود و پس از تكمیل و گواهی امضاء  -1-1

 هاي مرتبط(.و ساير گواهینامه شورکسازمان برنامه و بودجه  /شوراي عالی انفورماتیک /تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره/سازمان حراست وزارت نفتها و تأيید صالحیت الزم از مراجع ذيصالح )گواهینامه -2-1

 قرارداد به شرح ذيل : 4مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي اجرا شده قبلی جمعاً  -3-1

 قرارداد 4تعداد  به حداکثرقرارداد مشابه 

 در صورت نداشتن قرارداد مشابه  قرارداد 2تعداد  به حداکثرقرارداد نیمه مشابه 

 در صورت نداشتن قرارداد مشابه  قرارداد 1تعداد  به حداکثرقرارداد غیرمشابه 

 حسن سابقه به شرح ذيل :  4نامه کارفرمايان قبلی جمعاً مستندات مربوط به گواهی هاي حسن انجام کار و رضايت -4-1

 حسن سابقه  4سوابق مشابه حداکثر تعداد 

 حسن سابقه در صورت نداشتن قرارداد مشابه  2سوابق نیمه مشابه حداکثر تعداد 

 حسن سابقه در صورت نداشتن قرارداد مشابه  1سوابق غیرمشابه حداکثر تعداد 

 توان مالی(مستندات مربوط به توان مالی. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی  -5-1

 مستندات مربوط به توان تجهیزاتی. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی توان تجهیزاتی( -6-1

 ريزي(برنامه وريزي )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابی فنی مستندات مربوط به توان فنی و برنامه -7-1

 ( HSEگر )مطابق اسناد خواسته شده در فرم ( مناقصهHSE)زيست مستندات مربوط به بهداشت، ايمنی و محیط -8-1

 عه حسابداران رسمی(هاي مالی حسابرسی شده. )حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضاي جامآخرين صورت -9-1

صحت  -2 سی  سامانه پیمانه )پس از برر صه در  صه گران در فرم هاي مناق شده از طرف مناق ساس اطالعات ارائه  صهارزيابی بر ا شد؛ مناق ست فرم هايگران میآنها( انجام خواهد  ارزيابی را در  باي

 اط با فرمهاي تكمیل شده(صرفاً براي مستندات بارگذاري شده در سامانه پیمانه )بدون تكمیل فرم و يا بدون ارتبدر غیر اينصورت  سامانه پیمانه تكمیل و  مدارك مثبته هر فرم را  بارگذاري نمايند.

 همچنین براي فرم هاي تكمیل شده فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. اده نخواهد شد.امتیازي د

شده  و اطالعات اظهارات -3 ستنداتمدارك  هاي ارزيابی کیفی، تنها با بارگذاريفرم درارائه  سامانه پیمانه قابل قبول و دارايمرتبط با آن و م صورت،میاعتبار  ها در  شد. در غیر اين فاقد  و اطالعات اظهاراتهر گونه  با

 گر تعلق نخواهد گرفت.مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده و امتیازي به مناقصه

سته اطالعات تكمیل مسؤل گرمناقصه -4 سناد ارزيابی در شده و مستندات خوا سامانه پیمانه ا سناد ارزي در شده ارائه اظهارات و توضیحات اي کهگونه بوده، به کیفی و بارگذاري آنها در  سناد مرتبط با  و مدارك ابی وا ا

 باشد. کیفی ارزيابی الزامات کامل ها، پاسخگويآن
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قبال کسب امتیاز  در مسئولیتی ارگزمناقصه هرحال در گر گردد.گر مؤثر بوده و ممكن است نهايتاً منجر به رد  صالحیت مناقصهبه طور مستقیم در روند ارزيابی کیفی مناقصه مناقصه اسناد تكمیل عدم مدارك يا نقص -5

 داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا گر به دلیل نقص يا فقدان مداركکمتر يا رد صالحیت مناقصه

نامه تسلیم شده به سازمان امور مالیاتی قید منعقد نموده است، بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی باشند يا در اظهار خصوصی گر با بخش قراردادهايی که مناقصه -6

 گردد.. در غیر اينصورت در ارزيابی لحاظ نمیشده باشند

 گزار مكاتبه نمايند.ورت کتبی با مناقصهاعالم آمادگی و بارگذاري رزومه و اطالعات در سامانه پیمانه، به ص ها، بايد تا قبل از اتمام مهلتمتقاضیان جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا تكمیل آن -7

صه ارزيابی طی مراحل در چنانچه -8 شده اطالعات در تغییري گرانکیفی مناق سناد در تغییري يا و اظهار صه مدارك و ا شده ايجاد گردد، مناق سرع گر میبارگذاري  ست در ا ضوع را کتباً به وقتباي صه اطالع مو  گزارمناق

 گر خواهد بود.برساند. در غیر اينصورت مسئولیت عواقب بعدي بر عهده مناقصه

 معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداري نمايد.غیر هاي ارزيابی،مرتبط با فرمبايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غیرگر میهاي ارزيابی، مناقصهبا توجه به اهمیت بارگذاري صحیح اسناد مرتبط با فرم -9

 باشد.باشد؛ در غیر اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار میها ممنوع میگر بوده و استفاده از اسناد ساير شرکتاقصهبايست به نام شرکت منتمامی اسناد و مدارك می -10

شده  اعم از گواهینامه -11 صالحیت همدارك بارگذاري  سناد ارزيابی کیفی میها / تأيید  صفحات  ا ضاء زنده گردد. ا  و تمام  سنامه و آخرين آگهی تغییرات ،مهر و ام سا ضاء مجاز مندرج در ا صاحبان ام سط  ست تو            باي

 فی مناقصه گر به لحاظ شكلی خواهد بود()توجه: در صورت عدم امضاء و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،کمیته فنی بازرگانی مختار به رد يا قبول ارزيابی کی

 .گر رد صالحیت خواهد شدموضوع مناقصه بايد جزء موضوع فعالیت هاي مناقصه گر در اساسنامه شرکت )و يا آگهی هاي تغییرات شرکت( باشد.  در غیر اينصورت، مناقصه -12

باشد. هرگاه در حین يا پس از عقد قرارداد با گر میارزيابی کیفی و اعالم برنده شدن در مناقصه، از زمان ارزيابی کیفی بر عهده مناقصهمسئولیت صحت و اصالت کلیه مستندات و مدارك موثر)به تشخیص کارفرما( در  -13

شود که پیمانكار مدارك جعلی يا اطالعات خالف واقع در ارزيابی کیفی و يا ديگر مراحل ا شخص  سند، م صدور  صالح مرجع  ستعالم از مراجع ذي صه به کارفرما ارائه داده و يا از تهديد نجاما شوه براي مناق ، تطمیع و ر

دادن نام پیمانكار در فرآيند ارجاع کار/ تضمین انجام تعهدات و نیز قرارقبولی در ارزيابی کیفی استفاده نموده است، کارفرما مجاز خواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانونی در خصوص ضبط تضمین شرکت در 

 هاي ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانونی را علیه پیمانكار انجام دهد.لیست شرکت

 ارائه ارگزبه مناقصه واقع خالف اطالعات يا جعلی مدارك که شود مشخص هرگاه باشد.می گرانمناقصه شده بر عهده ارائه مدارك و مستندات و کیفی ارزيابی استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت مسئولیت -14

بند  اجرايی نامهآيین 9 بند ت ماده ارزيابی کیفی )مطابق فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتكب گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پیشنهادها قبول براي رشوه و تطمیع تهديد، از يا و گرديده

 .نمايد( محروم 12 ماده ج

صه ارزيابی حین در که صورتی در -15 صهکیفی مناق شخص گردد که  گواهی گران و يا در طول فرايند برگزاري مناق شخیص م صه صالحیت ت شد اقد اعتبار الزم میفو  ابطال گرانمناق  نام درج بر مبنی اطالعاتی و يا با

 1ماده  موضوع هايستگاهد از يكی در (يد )خلع ايحرفه صالحیتسوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنین گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه هايشرکت از يكی يا و دهنده سیاه صالحیت لیست در گرمناقصه

 .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزارمناقصه دولتی، معامالت در مداخله ممنوعیت اثبات و يا مناقصات برگزاري قانون

قصه می باشد و مادگی جهت شرکت در منااعالم آمادگی، تكمیل فرم هاي مناقصه و بارگذاري مستندات در سامانه پیمانه، همان مهلت و تاريخ ذکر شده در آگهی مناقصه براي اعالم آآخرين مهلت  -16

سناد مربوطه میدم کسب امتیاز مواردي که جهت اثبات آنردد. ضمناً مسئولیت عگبايست تا قبل از اتمام مهلت ياد شده در سامانه پیمانه بارگذاري کلیه مدارك می باشد و از طرف ها نیاز به ارائه ا

 گر است.گر به هر دلیل بارگذاري نگردد، با مناقصهمناقصه
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مابین با قید تاريخ ، مدت ، تعهدات طرفین، چارت اجرايی گروه  مشارکت به  بايست نسبت به بارگذاري  قرارداد مشارکت مدنی  )تضامنی( تأيید شده در دفاتر اسناد رسمی فیهاي مشارکتی )کنسرسیوم( میشرکت -17

 همراه ساير اسناد  اقدام نمايند.

شود که اطالعات غیر -18 شخص  صه م صهواقع، غیراگر در هر مرحله از مناق ستی از مناق صهموثق و يا ادعاي نادر سئولیتگر به مناق شی از عواقب آنگزار ارائه گرديده، م صه هاي نا نین و گر بوده و مطابق قوابه عهده مناق

 مقررات رفتار خواهد شد.

 ا دانلود نموده و پس از تايید توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاري نمايند.رگران کلیه اسناد موجود در تارنماي مجتمع ضروريست مناقصه -19

 

 گران جدول وضعیت نهايی ارزيابی کیفی مناقصه
 امتیاز نهايی  پس از اعمال درصد وزنی معیارها ضريب  وزنی معیارها (  100تا  0امتیازات کسب شده از فرمهاي ارزيابی ) ارزيابیمعیارهاي  رديف

  40  تجربه )سابقه اجرائی( 1

  20  حسن سابقه در کارهاي قبلی 2

  25  توان مالی 3

  5  توان تجهیزاتی  4

  5  توان فنی و برنامه ريزي 5

6 HSE 
 5  

  100  

  گرمجموع امتیاز نهايی  کسب شده مناقصه

 امتیاز   60ناقصه =  گران و تحويل اسناد محداقل امتیاز قابل قبول براي تايید صالحیت مناقصه

 گردد.توجه: اين فرم توسط کمیته فنی بازرگانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تكمیل می
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 )سوابق اجرايي(: ارزيابي تجربه 1فرم شماره 
 توضیحات و تذکرات مهم  قبل از تكمیل فرم: 

سامانه که در یپیمانهاياطالعات  .1 صرفاً در میگردد پیمانه درج می فرم هاي  ست  صه )براي اعالم آمادگسال قبل از  5باي صه در آخرين مهلت مندرج در آگهی مناق صه و تكمیل فرمهاي مناق شرکت در مناق ی جهت 

 ساله ماقبل آخرين مهلت مندرج در آگهی مناقصه جهت اعالم آمادگی، انجام شده باشد، به تناسب امتیاز تعلق خواهد گرفت.  5و تنها به آن قسمت از قرارداد که در بازه زمانی  نجام شده باشندسامانه پیمانه( ا

 ديد. گر به برآورد سالیانه مناقصه محاسبه خواهد شد. براي قراردادهاي مناقصه گران با مدت کمتر از يک سال، مبلغ کل قرارداد لحاظ خواهد گرامتیاز اين بخش بر اساس نسبت مبلغ يک ساله قرارداد مناقصه

 وز شده انجام خواهد شد.از زمان تاريخ خاتمه قرارداد به روز گرديده و محاسبه امتیازات بر اساس مبالغ به ر (%15سال اخیر ) 5الیانه میانگین نرخ تورم س و ماقبل آن بر اساس 1397مبالغ قراردادهاي در سالهاي 

شده  هايپیمان .2 شاره در رديف يکانجام  شت به هیچ عنوان مالك امتیازدهی نخواهند بود پیش از بازه مورد ا خارج از اين مدت معتبر و یرغقراردادهاي  اظهار و بارگذاري نابراين از ب. و تأثیري در ارزيابی نخواهند دا

 اکیداً خودداري نمايید.

تجربه را در سامانه پیمانه ارزيابی  بايست فرم هايگران می؛ مناقصهارزيابی بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم هاي مناقصه در سامانه پیمانه )پس از بررسی صحت آنها( انجام خواهد شد .3

ساب تامین اجتماعی و ...( بارگذاري نمايند. صا ح صورت  تكمیل و  مدارك مثبته هر فرم را )دفترچه پیمان، مفا سامانه پیمانه )بدون تكمیل در غیر اين شده در  ستندات بارگذاري  رم و يا بدون ارتباط با فصرفاً براي م

 همچنین براي فرم هاي تكمیل شده فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. هد شد.امتیازي داده نخوا فرمهاي تكمیل شده(

 سامانه بارگذاري نمايید.در را د نباشهايی را که داراي باالترين مبلغ میاطالعات پیمان منظور کسب امتیاز باالتر،ه ب .4

 يابد.قادير کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش میمعادل يا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانكار اظهار و بارگذاري شده باشد و براي گردد که چهار کار مشابه با حجم محداکثر امتیاز در صورتی احراز می .5

در پیمان وضوح ه بپیمان مبلغ  خاتمه و  و،تاريخ شروع رفین، مدتمشخصات ط، شماره پیمان، موضوع پیمانکه  طوريه مهر و امضاء طرفین باشند بداراي و   خوانابه صورت بايست می بارگذاري شدههاي کلیه پیمان .6

 اري گردد.در صورتیكه تاريخ شروع کار در دفترچه پیمان ذکر نشده باشد ،ضررورت دارد نامه ابالغ کار صادره توسط کارفرما در خصوص آن پیمان بارگذ .باشدمشخص 

باشد و در صورت یشده با شرح خدمات موضوع مناقصه، بارگذاري بخش شرح کار پیمان نیز الزامیست و قید عنوان و موضوع کلی پیمان به تنهايی مورد قبول نمبا توجه به لزوم مطابقت شرح کار قراردادهاي ارائه  .7

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

هاي انجام شده بابت هاي پیمان يا پرداختگر موظف به ارائه جداول تفكیک قیمتوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتی ديگر را نیز شامل شود، مناقصهدر صورتی که موضوع سوابق پیمان هاي اظهار شده  عال .8

 .گردد. در صورت عدم بارگذاري مستندات موصوف امتیاز سابقه به صورت غیرمشابه لحاظ میباشدهر بخشی از کار می

نامه تسلیم شده به سازمان امور مالیاتی قید منعقد نموده است، بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی باشند يا در اظهار خصوصی گر با بخش ی که مناقصهقراردادهاي .9

 گردد.. در غیر اينصورت در ارزيابی لحاظ نمیشده باشند

ست باتمامی اطالعات مندرج در فرم ارزيابی تجربه می .10 صا اطالعات مندرج در پیمان باي شده يا مفا ضی بین  )قرارداد( هاي  بارگذاري  شد و تناق شته با ساب تأمین اجتماعی مطابقت دا شد. در نآح شته با ها وجود ندا

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

 تعداد شرح رديف

 پیمان 4حداکثر  امتیاز( 25 حداکثرپیمان در رشته مشابه )هر پیمان  1

 پیمان 2حداکثر  (امتیاز پیمان مشابه درصد 70پیمان در رشته نیمه مشابه )به ازاي هر پیمان  2 پیمان 4جمعاً 

 پیمان 1حداکثر  امتیاز پیمان مشابه( درصد 03پیمان در رشته غیر مشابه )به ازاي هر پیمان  3

 ................................. (100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارك )امتیاز بین امتیاز کسب شده مناقصه

 توضیحات :

  د:اقدام نمايبه شرح زير  پیمان 4حداکثر به تعداد در مجموع  ( وحد معامالت بزرگ )عمدهدر در قراردادهاي قراردادهاي خود بايست نسبت به بارگذاري گر می : مناقصه1

  پیمان 4حداکثر به تعداد هاي مشابه پیمانبارگذاري  

 پیمان مشابه،  4پیمان در صورت عدم وجود  2هاي نیمه مشابه حداکثر بارگذاري پیمان 

 پیمان مشابه، 4پیمان  در صورت عدم وجود  1هاي غیرمشابه حداکثر بارگذاري پیمان 

 مورد ارزيابی و امتیازدهی قرار خواهد گرفت. سابقه تجربهفقره  4نهايتاً : 2
 

 :خواهد شد محاسبهزير فرمول با مبالغ کمتر به تناسب و طبق  امتیاز کارهاي مشابه: 3

       P=  گران در خصوص کار مورد نظر.قراردادهاي مشابه مناقصه سالیانه مبلغ 

  estP =  کارفرما در خصوص کار مورد نظر.برآورد  سالیانهمبلغ 

 مشابه( محاسبه خواهد شد. قرارداد %30مشابه )غیر قراردادمشابه(  و   قرارداد %70نیمه مشابه ) قرارداد: امتیاز 4

 باشد.می موضوع مناقصه: منظور از کار مشابه، کارهايی است که مشابه 5

 گرفته می شود. مشابه در نظرخدمات نگهبانی مشابه :   قرارداد  قرارداد

 نیمه مشابه در نظر گرفته می شود. ، تعمیرات ، خدمات جانبی بهره برداري مستغالتتعمیرات ،  HSEخدمات عمومی، خدمات حمل و نقل، خدمات  ،پشتیبانی ادارينیمه مشابه : قرارداد  قرارداد

 غیرمشابه در نظر گرفته می شود.( و ... ICT، خدمات )نظیر رستوران ، فضاي سبز ، خدمات انجامساير قراردادهاي غیرمشابه :   قرارداد
 

×25 
P 

bi= 
Pest 
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 :  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي 2فرم شماره 
 اري نمايند....( را بارگذ ، گواهی حسن انجام کار، مفاصا حساب تامین اجتماعی وبايست فرم ارزيابی حسن سابقه را تكمیل و مستندات مثبته )دفترچه پیمانگران میمناقصه .1

شد .2 صحت آنها( انجام خواهد  سی  سامانه پیمانه )پس از برر صه در  صه گران در فرم هاي مناق شده از طرف مناق ساس اطالعات ارائه  صهارزيابی بر ا ست فرم هايگران می؛ مناق سامانه  باي سابقه را در  سن  ارزيابی ح

سامانه پیمانه )بدون تكمیل  صرفاً براي مستندات بارگذاري شده دردر غیر اينصورت  )گواهی حسن انجام کار، دفترچه پیمان، مفاصا حساب تامین اجتماعی و ...( بارگذاري نمايند.پیمانه تكمیل و  مدارك مثبته هر فرم را 

 فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. همچنین براي فرم هاي تكمیل شده امتیازي داده نخواهد شد. فرم و يا بدون ارتباط با فرمهاي تكمیل شده(

صه در که در یهايپیماناطالعات  .3 صرفاً درمیگردد، پیمانه درج می سامانه فرمهاي مناق ست  صه )جهت قبل ه ماسال 5 بازه زمانی باي شده در آگهی مناق صهعالم آمادگی و تكمیل فرم هاي اآخرين مهلت اعالم  در  مناق

 صه انجام شده باشد به صورت متناسب امتیاز تعلق خواهد گرفت.آخرين مهلت اعالم شده در آگهی مناققبل ه ماسال 5و تنها به آن قسمت از قرارداد که در بازه زمانی  سامانه پیمانه( انجام شده باشند

شده  هايپیمان صهساله ماقبل آخرين مهلت اعالم آمادگی  5خارج از بازه انجام  شت به هیچ عنوان مالك امتیازدهی نخواهند بود ،مندرج در آگهی مناق  بارگذاري اظهار و  بنابراين از. و تأثیري در ارزيابی نخواهند دا

 خارج از اين مدت اکیداً خودداري نمايید.معتبر و قراردادهاي غیر

سط مناق .4 سوابق پیمانی، پس از تكمیل دقیق تو سی کمیته فنی و صهاطالعات مربوطه به هر يک از  ساب، کپی پیمان و ...( مورد برر صاح شماره تلفن، مبلغ پیمان، زمان اجرا، مفا شماره پیمان، نام کارفرما، آدرس،  گر )

 شد. گزار محاسبه و ثبت خواهدقصهمنا تشخیص هاي ذکر شده، امتیاز مربوطه باانهاي شفاهی و يا کتبی از کارفرمايان قبلی در خصوص پیمبازرگانی قرارگرفته و پس از اخذ استعالم

ان قبلی و بارگذاري آنها در )مطابق فرم نمونه( با مهر و امضــاء کارفرماي رعايت قوانین کار و تأمین اجتماعی ،کلیدي کارکنان کفايت ،شــده انجام کار کیفیت با درج امتیاز ارزيابی تصــوير گواهی حســن انجام کار ارائه .5

ست سامانه پیمانه الزامی ضايت .ا صیفی امتیاز کامل تعلق نخواهد گرفتهانامهبراي ر ستعالم از  5هاي مربوطه به بازه به گواهی .ي تو صورت فراهم بودن امكان ا شده اند، در  صادر  سال هاي قبل  شته که در  ساله گذ

 شود.کارفرماي قبلی و دريافت پاسخ، ترتیب اثر داده می

 باشد.گر میگزار در اخذ استعالم از کارفرمايان قبلی، بر عهده مناقصهصورت عدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی کمیته فنی بازرگانی مناقصهمسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز، در  .6

 .وده است باشدگر در بخش تجربه ارائه نماي که مناقصهحسن سوابق ارائه شده ترجیحاً از سوابق خاتمه يافته .7

 .شد خواهد تعیین گزارمناقصه تشخیص با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق هايرديف براي امتیاز .8

 باشد.می هاي در نظر گرفته شده در بخش تجربهبا وضعیتدهی به حسن سابقه در کارهاي قبلی، مشابه نحوه امتیاز .8.1

 امتیازحسن سابقه قراردادهاي قبلی مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناسب با نصف مبلغ برآوردي يكساله مناقصه محاسبه خواهد گرديد.  .8.2

 .پیمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد %70قراردادهاي قبلی نیمه مشابه معادل سابقه امتیاز حسن  .8.3

 .پیمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد %30معادل  قراردادهاي قبلی غیر مشابهسابقه امتیاز حسن  .8.4

باشد و در صورت داشتن سوابق با شرکت مجتمع ها، ادارات و نهادها داراي اولويت میحسن سوابق کارهاي انجام شده در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شرکت .8.5

 .باشدگر مختار میگر و عدم بارگذاري، کمیته فنی بازرگانی در خصوص استعالم و جايگزينی اظهارات مناقصه گاز پارس جنوبی و  اظهار توسط مناقصه

سال منتهی به تاريخ مناقصه .9 سابقه به ازاي هر اخطار کتبی درص 50، باعث کسر هرگونه اخطار کتبی مستند به مكاتبات شرکت و يا مراجع قانونی در دو  گردد. در صورت منفی شدن امتیاز اين مید از کل امتیاز حسن 

 گردد.شود و عدد صفر محاسبه می، امتیاز منفی در جمع کل امتیازها در نظر گرفته نمیبخش

  ايید قرار نخواهند گرفت.تمورد  در معیارهاي ديگر ارزيابی کیفی، مكتسبه امتیازاتفارغ از ساير در صورتیكه پس از اعمال کسر امتیاز حسن سابقه بدلیل اخطار دريافتی از سوي کارفرما، امتیاز حسن سابقه صفر گردد،  .10
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 جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

 شرح
  معیارهاي امتیاز دهی هر گواهی حسن سابقه در پیمان هاي قبلی

 جمع امتیاز هر سابقه  تايید کارفرمايان قبلی مبنی بر رعايت قوانین کار و تامین اجتماعی کیفیت کادر فنی /غیرفنی کیفیت کار انجام شده

 25 3 8 14 حداکثر امتیاز ارزيابی هر پیمان )سابقه قبلی مشابه(
  (100تا  0گر پس از بررسی اسناد و مدارك )امتیاز بین امتیاز کسب شده مناقصه

 توضیحات :

  :داقدام نمايبه شرح زير  یمانپ 4به تعداد  حداکثردر مجموع  حد معامالت بزرگ )عمده( ودر قراردادهاي در خود  نسبت به بارگذاري گواهی حسن سوابقبايست گر می : مناقصه1

  پیمان 4حداکثر به تعداد هاي مشابه پیمانگواهی حسن سوابق بارگذاري  

  پیمان مشابه،  4در صورت عدم وجود پیمان  2هاي نیمه مشابه حداکثر سوابق پیمانگواهی حسن  بارگذاري 

  پیمان مشابه، 4در صورت عدم وجود  پیمان  1غیرمشابه حداکثر هاي پیمان حسن سوابق گواهی  بارگذاري 

 فقره حسن سابقه مورد ارزيابی و امتیازدهی قرار خواهد گرفت. 4نهايتاً : 2

زيابی حسن سابقه  توضیحات ار 8-5تا  8-1حسن سابقه مشابه( بر اساس بندهاي  %30مشابه  )حسن سابقه مشابه(  و  حسن سوابق غیر %70سوابق نیمه مشابه ): امتیاز حسن 3

 محاسبه خواهد شد.

 مشابه در نظر گرفته می شود.خدمات نگهبانی مشابه :   قرارداد  قرارداد

 ته می شود.نیمه مشابه در نظر گرف، تعمیرات مستغالت ، تعمیرات ، خدمات جانبی بهره برداري  HSEخدمات عمومی، خدمات حمل و نقل، خدمات  ،پشتیبانی ادارينیمه مشابه : قرارداد  قرارداد

 گرفته می شود.غیرمشابه در نظر و ... (  ICT)نظیر رستوران ، فضاي سبز ، خدمات ، خدمات انجامساير قراردادهاي غیرمشابه :   قرارداد
 

نامه تسلیم شده به سازمان امور مالیاتی قید شده منعقد نموده است، بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی باشند يا در اظهار خصوصی گر با بخش قراردادهايی که مناقصه

 گردد.. در غیر اينصورت در ارزيابی لحاظ نمیباشند
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 مالي : ارزيابي توان3فرم شماره 
 بايست فرم ارزيابی توان مالی را به صورت کامل و خوانا و دقیق تكمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه را بارگذاري نمايند. گران میمناقصه .1

ی و تكمیل فرم هاي مناقصه باشد و اطالعات ساله ماقبل آخرين مهلت اعالم شده در آگهی مناقصه جهت اعالم آمادگ 5بايست مربوط به بازه زمانی اطالعات ارائه شده صرفاً می .2

 هاي قبل از آن مورد ارزيابی و محاسبه امتیاز قرار نخواهد گرفت.  ارئه شده در سال

 در خصوص مبلغ مالیات متوسط  بارگذاري مستندات مرتبط )گواهی مالیات پرداخت شده در پنج سال اخیر( ضروري است.  .3

الحساب پرداخت شده طعی يا علی الحساب پرداخت شده بارگذاري مفاصا حساب تأمین اجتماعی يا گواهی بیمه تأمین اجتماعی قطعی يا علیدر خصوص مبلغ بیمه تامین اجتماعی ق .4

 باشد.سال گذشته ضروري می 5در 

 باشد.وري میسال گذشته ضر 5ها يا کپی دفاتر قانونی در در خصوص درآمد ناخالص سالیانه بارگذاري اظهارنامه مالیاتی يا گواهی بیمه دارايی .5

 باشد.هاي قطعی يا موقت ممهور به مهر سازمان مالیاتی میدرآمد ناخالص  سالیانه، مستند به صورت وضعیت .6

 ها يا دفاتر هاي مالیاتی يا گواهی بیمه دارائیهاي ثابت، مستند به اظهارنامهدارايی .7

 در ازیامتداکثر حارزيابی توان مالی الزامی است  و  جهتانک يا مؤسسات مالی و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،  فوق و يا  تأيید اعتبار ب مدارك از كیي حداقلبارگذاري  .8

 . ابديمی کاهش تناسب به مالی از توانیامت صورت نيا ریغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغمبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بیشتر از  که شد خواهد صورتی احراز

 باشد: روش محاسبه امتیاز به شرح ذيل می .9

 شود (  در نظر گرفته می100باشد آنگاه حداکثر امتیاز توان  مالی مناقصه ) Pکوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

 باشد آنگاه امتیاز از طريق فرمول زير محاسبه میگردد: Pبزرگتر از   Pest در غیر اينصورت اگر

Pestمورد نظر = مبلغ برآورد مناقصه 

P باالترين مبلغ محاسبه شده از يک از روش هاي فوق = 

كی از اسناد مورد نیاز جهت احراز مهم: اصل تأيید اعتبار از سوي بانک يا مؤسسات مالی و اعتباري معتبر طبق نمونه پیوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان ي

  ارائه گردد. و همچنین تايید توسط رئیس حوزه و يا سرپرستی استانشعبه  مجاز امضاي و مهر با و خوردگی خط ونبايست بدباشد که میامتیاز توان مالی می

 هايبايست فرم گران می؛ مناقصهارزيابی بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم هاي مناقصه در سامانه پیمانه )پس از بررسی صحت آنها( انجام خواهد شد .10

صرفاً براي مستندات بارگذاري شده در سامانه پیمانه )بدون تكمیل فرم و يا در غیر اينصورت  ارزيابی توان مالی را در سامانه پیمانه تكمیل و  مدارك مثبته فرم را بارگذاري نمايند.

 فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. همچنین براي فرم هاي تكمیل شده امتیازي داده نخواهد شد. بدون ارتباط با فرم تكمیل شده(
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 : ارزيابي توان تجهيزاتي4فرم شماره 
و بايست اطالعات فرم مربوطه را در سامانه پیمانه با توجه به وسايل و تجهیزات مورد نظر کارفرما که دراين بخش قید گرديده تكمیل نموده گران میبه منظور ارزيابی توان تجهیزاتی، مناقصه .1

 زي تعلق نمی گیرد.ت عدم بارگذاري هیچ گونه امتیاتندات مرتبط با آنها را که شامل )سند مالكیت، قولنامه، اجاره نامه، فاکتور خريد ماشین آالت و تجهیزات( را بارگذاري نمايند. در صورمس

ارزيابی توان  بايست فرم هايگران میانه )پس از بررسی صحت آنها( انجام خواهد شد؛ مناقصهارزيابی بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم هاي مناقصه در سامانه پیم .2

با فرم تكمیل  ا بدون ارتباطيصرفاً براي مستندات بارگذاري شده در سامانه پیمانه )بدون تكمیل فرم و در غیر اينصورت  تجهیزاتی را در سامانه پیمانه تكمیل و  مدارك مثبته فرم را بارگذاري نمايند.

 همچنین براي فرم هاي تكمیل شده فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. امتیازي داده نخواهد شد. شده(

 آالت مذکور را فراهم آورند. گزار ضروري تشخیص دهد زمینه بازديد از تجهیزات و ماشینگران موظفند هر زمان که مناقصهمناقصه .3

         باشد:ر رديف اين بخش به شرح ذيل میفرمول محاسبه امتیاز ه .4

 ديف= امتیاز هر ر ((استیجاريشده  تايیدتجهیزات  دتعدا* استیجاري ضريب)+(شده ملكی تايید شده تعداد تجهیزات) )* امتیاز هر دستگاه                                         

  رديف هاي اين بخش می باشد.محاسبه امتیاز کلی توان تجهیزاتی حاصل جمع تمام 

 ه امتیازي به وي تعلق آالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود، هیچگونجاره ماشینا گر صرفاً اظهار نظر نمايد که در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خريد يادر صورتی که مناقصه

 نخواهد گرفت.

به ارائه اجاره نامه  آنها بنام شرکت باشد، ملكی تلقی می گردد و در صورتیكه مالكیت از آن اعضاي هیئت مديره باشد استیجاري تلقی شده  نیازمنحصراً ماشین آالت و تجهیزاتی که اسناد مالكیت  .5

 نداشته و نمره استیجاري به آن تعلق می گیرد.

 علق نخواهد گرفت.بند ذيل محقق نگردد، امتیازي ت 2امتیاز تعلق میگیرد و در صورتیكه هر کدام از ماشین آالت و تجهیزاتی که استیجاري می باشد مشروط به رعايت  تمام شرايط ذيل به آن ها  .6

 ارائه و بارگذاري مستندات مالكیت اجاره دهنده. -الف 

 رائه و بارگذاري قرارداد اجاره معتبر  مابین اجاره دهنده و  اجاره گیرنده )مناقصه گر(.ا -ب 
 

 (N)تعداد مورد نیاز  نیاز کارفرما آالت موردماشینشرح  تجهیزات و  رديف
امتیاز به ازاء 

 هر دستگاه
 امتیاز کل

 آالتضريب مالكیت تجهیزات و ماشین

 گر(ملكی )در مالكیت مناقصه اياجاره

 1 0.5   يک دستگاه ساعته(24سی سی ) 150موتورسیكلت صفر کیلومتر  1

 1 0.5   چهار دستگاه متر 2در متر  2کانكس يک نفره به ابعاد  2
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 ريزي: ارزيابي توان فني و برنامه5فرم شماره 
 شود:ريزي پیمانكاران بر اساس معیار کفايت کارکنان کلیدي انجام میارزيابی توان فنی و برنامه

 کفايت کارکنان کلیدي:

گر  که شامل: نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی، و سابقه کار، اطالعات  مربوطه به نفرات کارکنان کلیدي مناقصهبايست گران میبه منظور ارزيابی توان فنی و برنامه ريزي ، مناقصه -1

 که در اين بخش قید گرديده  تكمیل نمايند و مستندات مرتبط با آنها را بارگذاري نمايند.

 بايست فرم هايگران میصه در سامانه پیمانه )پس از بررسی صحت آنها( انجام خواهد شد؛ مناقصهارزيابی بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم هاي مناق -2

سامانه پیمانه )بدون  صرفاً براي مستندات بارگذاري شده دردر غیر اينصورت  ارزيابی توان فنی و برنامه ريزي را در سامانه پیمانه تكمیل و  مدارك مثبته فرم را بارگذاري نمايند.

 همچنین براي فرم هاي تكمیل شده فاقد مستندات مثبته امتیاز تعلق نخواهد گرفت. امتیازي داده نخواهد شد. تكمیل فرم و يا بدون ارتباط با فرم تكمیل شده(

 

 جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي 

 جمع کل امتیاز به ازاي هر نفر تعداد مورد نیاز (2مدرك تحصیلی معادل )نوع  (1مدرك تحصیلی )نوع  سمت سازمانی رديف

 30 30 1 امتیاز اين بخش %50 امتیاز اين بخش %100 مدير عامل 1

 40 40 1 امتیاز اين بخش %50 امتیاز اين بخش %100 نماينده تام االختیار 2

 30 30 1 امتیاز اين بخش %50 امتیاز اين بخش %100 حسابدار 3

 

 لیسانس و باالتر   2و  1( براي رديف هاي 1مدرك تحصیلی نوع ) -1

 حسابداري يا رشته هاي مرتبط با امور مالیرشته و باالتر لیسانس   3( : براي رديف 1مدرك تحصیلی نوع ) -2

 فوق ديپلم   2و  1( براي رديف هاي 2مدرك تحصیلی نوع ) -3

 فوق ديپلم حسابداري يا رشته هاي مرتبط با امور مالی  3( : براي رديف 2مدرك تحصیلی نوع ) -4
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  HSE: معيارها و امتياز ارزيابي  4فرم شماره 
مدارك مورد نیاز نیز ذيالً و به ترتیب هر يک از  وباشد. همچنین نحوه امتیازدهی به هر معیار هاي موجود در پیوست دستورالعمل به شرح جدول ذيل میبندي پیمانمعیارهاي ارزيابی کیفی و میزان وزن آنها با توجه به گروه

 در هر گروه ارائه گرديده است. "هاي بدون سوابق قبلیهاي با سوابق قبلی و شرکتشرکت"بر اساسمعیارها 

  بايست مستندات و جداول مربوطه تكمیل گردد.، صرفاً  میباشدمی HSE ارزيابی  چهار گروهبا توجه به اينكه اين مناقصه شامل 
 

 گرمناقصه HSE: ميزان امتيازات هر يک از معيارهاي ارزيابي جدول اصلي

 شرح رديف

 (Aضريب وزنی هر معیار )

 گروه مرتبط (Bامتیاز اکتسابی هر معیار )
امتیاز تراز شده   

/100(B)*(A) 

 (1هاي گروه )طبق پیوست پیمان

1 2 3 4 
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  2و  1هاي مخصوص گروه 1طبق جدول  - - - - 18 10 25 15 سیستم مديريت 1

  2و  1هاي مخصوص گروه 2طبق جدول  - - - - HSE 5 8 5 9ارزيابی چارت سازمانی  2

  هامخصوص تمام گروه 2-3ا ي 1-3طبق جدول  HSE 15 25 25 45 30 100 35 100ارزيابی نیروي انسانی  3

  هامخصوص تمام گروه 4طبق جدول  - 60 - 60 - 25 - 20 هاي قبلیدر پیمان HSEارزيابی حسن عملكرد  4

  هامخصوص تمام گروه 5طبق جدول  - 5 - 10 - 15 - 15 گرارزيابی عملكرد آموزشی مناقصه 5

6 
خطرات و  گر در خصوص شناسايیارزيابی مناقصه

 راهكارهاي اصالحی در دو پروژه اخیر
  2و  1هاي مخصوص گروه 6طبق جدول  - - - - - 5 - 5

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

    100 100 100 100 جمع کل
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  HSE: ارزيابي نيروي انساني  3
 

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

 امتیاز 100 با مدرك تحصیلی مرتبط HSEپیمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتیاز 70 طبا مدرك تحصیلی نیمه مرتب HSEپیمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتیاز 30 با مدرك تحصیلی غیر مرتبط HSEپیمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 موارد زير الزامی است : HSEدر ارزيابی نیروي انسانی 

 باشد.حداقل مدرك تحصیلی قابل ارزيابی فوق ديپلم می .1

 قت و پاره وقت ارسال گردد. وهاي آموزشی افراد تمام کپی مدرك تحصیلی برابر اصل شده، رزومه و گواهینامه دوره .2

 پیمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEالعمل هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و مطابق دستورتحصیالت مرتبط : فارغ التحصیل در رشته .3

 باشد.میپیمانكاران ن HSEهاي مهندسی که مطابق دستورالعمل تحصیالت نیمه مرتبط : فارغ التحصیل در ساير رشته .4

 کپی لیست بیمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پیوست گردد. .5

 شود.گونه اعتراضی در اين خصوص پذيرفته نمیمدارك ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و هیچ .6

درصد  10باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزيابی لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسی به میزان گرانی که به صورت کنسرسیوم میمناقصهتبصره : 

 باشند.در ارزيابی موثر می 90و بخش اجرا به میزان 
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 گر جهت ارزيابي كيفيهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSE: ارزيابي حسن عملکرد 4
اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلی تعیین می گردد.بنابراين الزم است  HSE-FO-107/1(0)-92گران بر اساس فرم ارزيابی تجربه عملی مناقصه

 آن به همراه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد. تايید گر اين فرم را به کارفرمايان قبلی خود ارائه و پس از تكمیل ومناقصه
 

 معیار امتیاز دهی:

 مورد 4گواهی حسن سابقه 

 امتیاز 25نامه از کارفرماي قبلی حداکثر تا به ازاي هر رضايت

 ارائه مستندات مربوط به رضايت نامه از کارفرماي قبلی الزامی است.
 

هايی که اجراي کار را به عهده دارند )مجري( می باشند. اشند مالك قضاوت، میانگین امتیاز شرکت/شرکتهايی که به صورت کنسرسیوم می ب: در شرکت 1

 )به تناسب سهم شراکت در کنسرسیوم(.

کلیه  را براي HSEگر در پنج سال گذشته در شرکت ملی گاز ايران در يک يا چند پروژه فعالیت داشته، ضروريست گواهی حسن سابقه : چنانچه مناقصه 2

 گر در اين پروژه ها می باشد.شرکت دريافت و ارائه نمايد. طبعاً در ارزيابی اولويت با گواهی حسن سابقه مناقصه HSEپروژه ها از امور 

الترين د با: در صورتی که حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شرکت ملی گاز می باشد،الزم است گواهی حسن انجام عملكرد به تأيی 3

 مقام کارفرما آن پروژه رسیده باشد.

را به صورت جداگانه و صرفاً  HSE-FO-107/1(0)-92تاره در فرم شماره گر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت سمناقصه گواهی حسن انجام کار:

ك ارائه کارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدار HSEبراي پروژه هايی که جهت ارزيابی کیفی معرفی نموده تكمیل و پس از تأيید توسط مسئول 

ورد نظر باشد و سال قبل از انتشار آگهی مناقصه م 5نمايد.الزم بذکر است اطالعات مربوط به پیمانهاي جداول ذيل صرفاً می بايست در خصوص پیمان هاي 

 پیمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتیاز دهی نخواهد بود.
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 HSE گر از نظر انجام كار )رضايت نامه( در خصوص پيمان قبلي مناقصهگواهي حسن 

 گر تكميل گردد( )اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پیمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعیت اجرايی پیمان 3  کارفرما: 2

  محل اجراي پیمان 5  شماره پیمان 4

  نام کارفرما )طرف قرارداد( 7 يالر                                                        مبلغ کل پیمان 6

  تاريخ اتمام پیمان 9 يالر                                                        HSE هزينه  8

  شماره فكس کارفرما جهت تماس 11 شمسی()ماه                  سال  معادل                   مدت کل پیمان 10

  شماره تلفن هاي کارفرما جهت تماس فوري 13  تاريخ شروع پیمان 12

  آدرس کارفرما 14

 کارفرماي پروژه تكمیل گردد( HSEشاخصهاي امتیازدهی از سوي کارفرما )لطفأ اين قسمت توسط مسئول 

 در پیمان HSEکفايت کادر  در پیمان HSEکیفیت رعايت معیارهاي

آيا در مدت اجراي پیمان،پیمانكار حادثه مهم 

بهداشتی،ايمنی و زيست محیطی داشته 

 است؟

 25سقف امتیاز: 
 محل مهر و امضا تائید کننده

 يا نماينده کارفرما(: HSE)مسئول 

 ( 8عالی      )امتیاز ( 4متوسط  )امتیاز 

( 6خوب       )امتیاز( 0ضعیف )امتیاز 

 ( 8عالی       )امتیاز  ( 4متوسط  )امتیاز 

 ( 6خوب       )امتیاز ( 0ضعیف )امتیاز 
 )بله )صفر  امتیاز 

 ( 9خیر            )امتیاز 

مجموع امتیاز محاسبه 

 شده:

 

 توضيحات

 

 

 

 

پیمانكاران به شماره  HSEق دستورالعمل ارزيابی عملكرد تعريف شده است. بر اين اساس مطاب HSE-IN-104.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شرکت ملی گاز ايران به شماره 1

HSE-IN-106   و چک لیست مربوطه به شمارهHSE-CH-106ر ارزيابی دگرانی که در پیمان هاي قبلی شرکت فعالیت داشته اند، ه، نتايج ارزيابی عملكرد مناقصHSE اقصات آتی گران براي منمناقصه

 اعمال خواهد گرديد. نتايج ارزيابی عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شرکت ارسال گردد.
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 گر:  ارزيابي عملکرد آموزشي مناقصه5
کارکنان نشان دهد.  HSEمام خود را به امر آموزشگر میزان اهتالزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهمیت موضوع آموزش کارکنان در استقرار فرهنگ 

می باشد که بصورت جدول ذيل ارزيابی  HSEهاي قبلی شاخصی براي ينجش میزان شناخت اهمیت آموزش گر در پروژهبدين منظور عملكرد آموزشی مناقصه

 ارائه گردد. توسط کارفرمايان قبلی تأيید و به همراه ساير اسنادHSE-FO-107/2(0)-92  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره می

 امتیاز منظور گردد و نحوه امتیاز دهی به شكل زير است: 100معیار امتیاز دهی: حداکثر 

 امتیاز( 2.5: سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی )به ازاي هر يک ساعت آموزش  2و1براي گروه هاي 

 امتیاز( 5يک ساعت آموزش  : سرانه آموزشی ارائه شده در پروژه قبلی)به ازاي هر 4و3براي گروه هاي 

گر الزم است بخش الزامی است. مناقصه HSE-FO-107/2(0)-92کارفرماي قبلی طبق فرم  HSE: ارائه تأيیديه نفر ساعت آموزشی از سوي واحد 1تبصره 

ز تايید یفی معرفی نموده تكمیل و پس اهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايی که جهت ارزيابی ک

ت در خصوص کارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد. الزم بذکر است اطالعات مربوط به پیمانهاي جداول ذيل، صرفاً می بايس HSEمسئول 

 از آن، مالك امتیاز دهی نخواهد بود.سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمان هاي انجام شده قبل  5پیمان هاي 

 هاي مذکور الزامی است.: ارائه لیست دوره هاي آموزشی و تصوير گواهینامه2تبصره

 : در شرکت هايی که به صورت کنسرسیوم می باشند مالك قضاوت،میانگین امتیاز شرکت/شرکتهايی که اجراي کار را به عهده دارند)مجري(می3تبصره 

 هم شراکت در کنسرسیوم(.باشند.)به تناسب س
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 هاي آموزشي در پروژه هاي قبليگواهي تأييديه برگزاري دوره
 گر تكمیل گردد()اين قسمت توسط مناقصه

 کارفرما:

 مدت پیمان محل اجراي پیمان: موضوع پیمان:

 هزينه هاي آموزشی: نام نماينده کارفرما:

 آدرس کارفرما: تلفن کارفرما:

 يا نماينده کارفرماي پروژه تكمیل گردد( HSEقسمت توسط مسئول)اين 

کارکنان شاغل در  سرانه آموزشی جهت ....... ساعت............ول اجراي پیمان .................بدينوسیله تأيید می گردد شرکت .................................... پیمانكار پروژه ....................................... در ط

 پروژه مزبور برگزار نموده است.لیست عناوين آموزشی به شرح ذيل می باشد.

1- 

2- 

3- 

4- 

 يا نماينده کارفرما(: HSEمحل مهر و امضا اأيید کننده)مسئول 

HSE-FO-107/2(0)-92 
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 رم گواهي حسن انجام كار ف -پيوست يک 
 شماره:

 تاريخ:

 

 ....................................................................................................................از شرکت : 

 ها /کمیته فنی، بازرگانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به امور پیمان

........ به ..........................................................................................................................ا موضوع ..............................................ب........ را ................................................................................................................................ قرارداد شماره ............رساند شركت با سالم، به استحضار مي

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

 رساند.مذكور را به اتمام رسانده است/ مي اين شركت داشته و قرارداد

                                                                                شرکت  از نظر کیفیت کار در حد        ضعیف        متوسط        خوب است. عالی       ارزيابی گرديده 

 ر حد                                                           شرکت  از نظر کفايت کادر فنی/غیرفنی د        ضعیف        متوسط        خوب .عالی       ارزيابی گرديده است 

                                            شرکت  از نظر رعايت قوانین کار و تأمین اجتماعی در حد        ضعیف        متوسط        خوب .عالی       ارزيابی گرديده است 

 در حد  الذکرفوق قرارداد در گفتهپیش شرکت کارکرد از شرکت اين ارزيابی مجموع در     ضعیف      متوسط       خوب باشدعالی    می. 

 

 بوط به قرارداد فوق به اين شرکت ارايه گرديده است.ريال مر .... ...................................................................................................................مورخ         /         /            به مبلغ .................................................. ضمنا اصل مفاصا حساب شماره 

 نام و نام خانوادگی

 ت پیمانهامهر وامضاء خدما

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاريخ

 قرارداد فرم مجزا تكمیل و مهر و امضاء گردد. گر توجه نمايید که در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت هرمناقصه/هاي متقاضیشرکت
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 عالميه تاييد اعتبار بانکي ا -پيوست دو 
 شماره:

 تاريخ:

 

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 با سالم 

 گردد.نزد اين بانک به شرح ذيل جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم می ،ی حضور در مناقصات آن شرکتمتقاض ..........................................................................................................................هاي بانكی و اعتبار شرکت اطالعات حساب
 

 براي دوره زمانی يک سال قبل از تاريخ صدور نامه تايید اعتبار بانكی به شرح جدول ذيل است. اطالعات گردش حسابهاي فعال شرکت ياد شده (1

 ب )ريال(میانگین حسا بستانكار )ريال( بدهكار )ريال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     
 

 ريال است. ...............................................................................................................................................................................................میزان ضمانت نامه هاي فعال برابر با  (2

 

ل ريا........ ...............................................................................................................................................................................................................ريال )به حروف(  ...............................................................................شرکت مذکور داراي اعتبار مالی تا سقف )به عدد(  (3

 باشد.تا سقف اعالم شده مورد تائید می عتبار مالی آن شرکت بوده و ا... ............................................................................به شماره  ...............................................................................شعبه   ...............................................................................نزد بانک 

 

 مهر و امضا مجاز سرپرستی حوزه يا استان )بانک/موسسه مالی و اعتباري( مهر و امضاء مجاز  بانک / موسسه مالی و اعتباري  مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

 نام و نام خانوادگی

 مهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

 :تاريخ

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

 :تاريخ

 ن قرار گرفته باشد.انک مرکزي جمهوري اسالمی ايرادر صورتیكه حساب مناقصه گر نزد موسسه مالی و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالی و اعتباري در لیست موسسات مورد تائید ب

 تبار ساقط می گردد.اع با دو امضا مجاز و مهر بانک صادر کننده و تايید حوزه يا سرپرستی، مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد بود در غیر اينصورت از درجه اعالم تايید اعتبار بانكی
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 در سامانه پيمانه صحت اطالعات و اصالت اسناد بارگذاري شدهمناقصه گر در خصوص گواهي تأييد 

 

 پارس جنوبيشركت مجتمع گاز 
مورد نوبی را شرکت مجتمع گاز پارس جدر سايت  مناقصه مندرج در سامانه پیمانهکلیه فرمهاي ارزيابی کیفی دستورالعمل حاضر ، ساير اسناد مناقصه و نمايد که اين شرکت اعالم می

 است. هدر قالب سامانه پیمانه بارگذاري نمودبه همراه ساير مدارك را ها و اسناد الزم و وضعیت کلیه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمدقیق قرار داده مطالعه 

 

آگهی آخرين  که مطابق..............................................................    یبه شماره مل .........................................................................و ........ ....................................................... به شماره ملی .............................................................................اينجانب/اينجانبان وسیلهبدين

عات و اصالت اسناد بارگذاري شده صحت اطال...... ..........................................................................................................امضاء مجاز شرکت  صاحبان/روزنامه رسمی کشور به عنوان صاحب....................................................... تغییرات مورخ 

و يا ارائه اطالعات  ائه اسناد غیر واقعیار و با وقوف به عواقب احتمالی ارائه کرده ايم 8008/98شرکت در مناقصه شماره  ور را به منظورمذک نمايیم و اسناددر سامانه پیمانه را تأيید می

 .پذيريمکیفري و حقوقی ناشی از آن را می هرگونه مسئولیت خالف واقع،

 

 

 نام شرکت :

 نام و نام خانوادگی :

 پست سازمانی : /سمت

 شماره کد ملی : 

 مهر و امضاء :      

 تاريخ  :                                       

 


