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  گران استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

واحدی مجتمع مسکونی پارس  ٣٧٢واحدی شهيد تندگويان و 

گران بصورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر 

 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

استعالم ارزيابي كيفي مناقصه
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

واحدی شهيد تندگويان و  ٢٥٠٠دستگاه آسانسور مربوط به شهرک های  ٦٤طراحی، خريد، حمل و نصب سازه و کليه اجزاء  

گران بصورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر  فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصه

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

     

  : گر  نام شركت مناقصه

  تجديد ۸۳۹/۹۸: شماره مناقصه 

طراحی، خريد، حمل و نصب سازه و کليه اجزاء   :موضوع مناقصه 
 EPCجم به صورت  

  

  اي مرحله دو/عمومي: نوع مناقصه 

  سال شمسي دو: مدت اوليه پيمان 

فرمهاي ارزيابي كيفي مناقصهتكميل كليه اطالعات خواسته شده در : توجه

  .شركت الزاميست
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  ۲۸  ارزيابي توان تجهيزاتي

  ۳۰  ريزي ارزيابي توان فني و برنامه

  ۳۲  توان مديريتي

  ۳۴  تجربه در زمينه تامين كاال

  ۳۹  در زمينه مطالعه و طراحي

  ۴۰  

  ۵۲  گران جدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي مناقصه

  ۵۳  گواهي صدور حسن انجام كار

  ۵۴  اعالميه تاييد اعتبار بانكي

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  فهرست
ارزيابي توان تجهيزاتي: ۴فرم شماره   ۳

ارزيابي توان فني و برنامه: ۵شماره فرم   ۴

توان مديريتيارزيابي : ۶فرم شماره   ۵

تجربه در زمينه تامين كاال: ۷فرم شماره      ۶

در زمينه مطالعه و طراحي دانش فني: ۸فرم شماره   ۶  گران محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  HSEارزيابي : ۹فرم شماره   ۷  گر جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه

جدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي مناقصه  ۸  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه

گواهي صدور حسن انجام كارفرم : پيوست يك  ۱۱  گران

اعالميه تاييد اعتبار بانكي: پيوست دو  ۱۴

    ۲۰  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي

۲۶    

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  فرم اعالم آمادگي و شركت در مناقصه

  گر فرم اطالعات مناقصه

  اطالعات كلي موضوع مناقصه

   برنامه زمانبندي مناقصه

محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه

دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه

گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

  )سوابق اجرايي(ارزيابي تجربه : ۱فرم شماره 

ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي:  ۲فرم شماره 

  ارزيابي توان مالي: ۳فرم شماره 
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با موضوع ..................... ...................................................................

....................................................................................................................................................................  

كليه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق 

.......................................................... :  

......................................  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  اعالم آمادگي و شركت در مناقصه

................................................................................... 

...................................................................احتراماً بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت شركت در مناقصه شماره 

.............................................................................................................................

كليه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده مطابق گران اقدام نموده و  نمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزيابي كيفي مناقصه

 .صفحه ارسال نموده است.............................. بندي و منظم و در 

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

......................................: ....................... مهر و امضاء مجاز                                                                                                             

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

 

...................................................................................شركت 

  

احتراماً بدينوسيله اين شركت آمادگي خود را جهت شركت در مناقصه شماره 

...................................................................................................................................

نمايد كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزيابي كيفي مناقصه اعالم مي

بندي و منظم و در  ليست ارائه شده به صورت كالسه چك
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  مهندسي

    تاريخ تاسيس

    تاريخ آخرين تغييرات

    كد پستي شركت

    شماره تلفن همراه  مدير عامل

    شماره تلفن همراه رئيس هيئت مديره

   االختيار شماره تلفن همراه نماينده تام

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  گزار  اطالعات مناقصه
مهندسيمديريت   دستگاه نظارت  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  امور پيمانها- ساختمان اداري مركزي ستاد- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

WWW.SPGC.IR  

  گر اطالعات مناقصه

تاريخ تاسيس    نوع شركت

تاريخ آخرين تغييرات   شماره ثبت

كد پستي شركت    اقتصادي شركت كد

شماره تلفن همراه  مدير عامل    مديرعاملشماره ملي 

شماره تلفن همراه رئيس هيئت مديره    شماره ملي رئيس هيئت مديره

شماره تلفن همراه نماينده تام    )نمابر( شماره فكس

   حوزه مالياتي

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي   نام مناقصه گزار

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-شهرستان عسلويه- استان بوشهر :نشاني

WWW.SPGC.IR  جنوبي سايت مجتمع گاز پارس

   نام شركت

    محل ثبت

    شناسه ملي شركت

    موضوع فعاليت شركت

    نام و نام خانوادگي مديرعامل

    نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره

    هاي ثابت شماره تلفن

    شماره حساب بانكي

   ايميل شركتآدرس 

  آدرس دقيق
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  تجديد

  EPCپارس جم به صورت   یمجتمع مسکون یواحد ۳۷۲شهيد تندگويان و  یواحد 

 اي مرحله

  سال شمسي 

/896/188  

648/022/93  

000/000/000/2  

  ريال  918/283

  ريال 647/7
 هيأت وزيران ۲۲/۰۹/۹۴هـ مورخ ۵۰۶۵۹ت/۱۲۳۴۰۲نامه تضمين معامالت دولتي شماره 

  مجتمع گاز پارس جنوبي

  مپارس ج

  :داراي ظرفيت آزاد ريالي و كاري الزاميست

  تجاري،صنعتي ،اداري و نظاميمشاور در رشته ساختمان هاي مسكوني ،

   طرح و ساخت در رشته  ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري و نظامي

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

تجديد ۸۳۹/۹۸

 ۲۵۰۰ یدستگاه آسانسور مربوط به شهرک ها ۶۴خريد، حمل و نصب سازه و کليه اجزاء   ،یطراح

مرحله دو عمومي 

سال شمسي  دو

/000/000خريد آسانسور 

786/648اجراي سازه 

000خدمات طراحي و مهندسي 

786/648/918جمع كل 

000/000/647به مبلغ  

نامه تضمين معامالت دولتي شماره  به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين 

مجتمع گاز پارس جنوبي مهندسي مديريت 

پارس ج مسكوني مجتمع 

داراي ظرفيت آزاد ريالي و كاري الزاميست كشور ارائه گواهی نامه های معتبر الف يا ب ذيل از سازمان برنامه و بودجه

مشاور در رشته ساختمان هاي مسكوني ، ۳رتبه  حداقل  - ۲ و  ابنيه ساختمان و  رشته  ۳رتبه حداقل   -۱:الف

طرح و ساخت در رشته  ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري و نظامي  ۳رتبه  حداقل :ب

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  شماره مناقصه

طراح  موضوع مناقصه

 نوع مناقصه

  مدت اجراي پيمان

  مبلغ برآورد انجام كار

  

 )ريال(مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 

 دستگاه نظارت

  محل اجراي موضوع مناقصه

معتبر مورد نياز جهت نامه و ساير مدارك  گواهي

  گران ارزيابي صالحيت مناقصه
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مورد ارزيابي مناقصه گران در صورت عدم ارائه ، . ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد

 یمجتمع مسکون یواحد ۳۷۲
  تاريخ

۰۴/۱۰/۹۸  

۲۷/۱۰/۹۸  

۰۵/۱۱/۹۸  

۲۲/۱۱/۹۸  

۲۲/۱۱/۹۸  

  اعالم خواهد شدمتعاقباً 

نشاني ذيل روي آن درج گرديده، به بايست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد

  .كيفي قرار نمي گيرند

  برنامه زمانبندي مناقصه

۳۷۲شهيد تندگويان و  یواحد ۲۵۰۰ یدستگاه آسانسور مربوط به شهرک ها ۶۴خريد، حمل و نصب سازه و کليه اجزاء  

 گران آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و  رزومه مناقصه

  )توزيع اسناد مناقصه(نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه  

  گران محل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

بايست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر 

  .به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد شد

  .گر الزاميست رعايت طبقه بندي و جداسازي اسناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف مناقصه

  امور پيمانها-ساختمان اداري مركزي ستاد- شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

۳۱۳۱۲۷۶۴-۰۷۷  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از اداره 

  تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد

كيفي قرار نمي گيرند

خريد، حمل و نصب سازه و کليه اجزاء   ،یطراح :عنوان مناقصه

  EPCپارس جم به صورت  

آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و  رزومه مناقصه

  گران مناقصهارزيابي كيفي و بررسي صالحيت 

نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه   ارسال دعوت

  ماليفني و هاي پيشنهاد  آخرين مهلت تحويل پاكت

  فنيهاي پيشنهاد  تاريخ گشايش پاكت

  ماليهاي پيشنهاد  تاريخ گشايش پاكت

بايست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر  مي) استعالم حاضر(اسناد ارزيابي كيفي 

به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ترتيب اثري داده نخواهد شد. تحويل شده و رسيد دريافت گردد

رعايت طبقه بندي و جداسازي اسناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف مناقصه

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي- ستان عسلويهشهر- استان بوشهر: آدرس 

۳۱۳۱۲۷۶۴: فكس          ۰۷۷-۳۱۳۱۲۷۵۱- ۲:  تلفن      
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  گر جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه
  روزنامه رسمي، در جدول ذيل درج گردد

  تاريخ اخذ مدرك
  )سال(سابقه 

  در اين شركت  كل

      

      

      

      

      

      

      

      

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

جدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه
روزنامه رسمي، در جدول ذيل درج گرددلطفاً مشخصات اعضاي فعلي هيئت مديره  بر اساس آخرين آگهي تغييرات شركت در 

  مدرك تحصيلي/رشته  سمت در هيأت مديره يا شركت

    

    

    

    

    

    

    

    

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  

  

  

  

لطفاً مشخصات اعضاي فعلي هيئت مديره  بر اساس آخرين آگهي تغييرات شركت در 

  نام و نام خانوادگي  رديف

۱    

۲    

۳    

۴    

۵    

۶    

۷    

۸    
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  .مهر و امضاء گردد

  
 :نمايند تکميل را ارزيابي كيفي اسناد در آن، شده ذکر توضيحات و

  .بندي نمايند بايست حتماً رزومه خود را به ترتيب ذيل و با درج شماره صفحه كالسه

  . مرتبطهاي  و ساير گواهينامه

  )با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه

  )به با موضوع مناقصهقرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشا

  )مشابه با موضوع مناقصهمربوط به قرارداد سابقه حسن  ۴ كثر تعداد

  )مشابه با موضوع مناقصهمربوط به قرارداد نيمه سابقه حسن  ۳ كثر تعداد

  )مشابه با موضوع مناقصهمربوط به قرارداد غير حسن سابقه ۲ كثر تعداد

  )ريزي ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

مهر و امضاء گردد) مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات(توسط صاحبان امضاء مجاز    بايست منحصراً

  

  

  دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزيابي مناقصه 
و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين کيفی، ارزيابی اسناد تکميل

بايست حتماً رزومه خود را به ترتيب ذيل و با درج شماره صفحه كالسه گران مي به منظور سهولت ارزيابي كيفي توسط كميته فني بازرگاني، مناقصه

  .نامه درخواست شركت در مناقصه  با قيد موضوع و شماره مناقصه

  .سيس، آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي، شناسه ملي، كد اقتصاديأاساسنامه، اظهارنامه مالياتي، روزنامه رسمي، آگهي ت

و ساير گواهينامه)  كشوربرنامه و بودجه سازمان /  عاون، كار و رفاه اجتماعياداره ت(ييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح 

  )قرارداد مشابه با موضوع مناقصه ۴تعداد  كثركپي حدا(. مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي مشابه اجرا شده قبلي

با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه نيمه مشابه قرارداد ۳تعداد  حداكثر كپي( .قبلياجرا شده  نيمه مشابه

قرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشا ۲تعداد حداكثر كپي( .مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي

كثر تعدادحدا( .نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابه

كثر تعدادحدا( .مشابهنيمه نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق 

كثر تعدادحدا( .همستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشاب

  )ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي

  )زاتيارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهي

ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامه. (ريزي شامل رزومه نفرات كليدي و چارت سازماني

  .گر مناقصه) HSE(زيست  مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

بايست منحصراً مي)  ارزيابي كيفياسناد (تمام صفحات رزومه : نكته

تکميل از قبل شود می درخواست محترم گران مناقصه از

به منظور سهولت ارزيابي كيفي توسط كميته فني بازرگاني، مناقصه) ۱

  :مور نيازفهرست اسناد و مدارك 

نامه درخواست شركت در مناقصه  با قيد موضوع و شماره مناقصه  -۱-۱

اساسنامه، اظهارنامه مالياتي، روزنامه رسمي، آگهي ت  -۲-۱

ييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح أها و ت گواهينامه -۳-۱

مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي مشابه اجرا شده قبلي -۴-۱

نيمه مشابهمستندات مربوط به سوابق قراردادهاي   -۵-۱
  

مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي  -۶-۱
  

نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابه مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -۷-۱

نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق  مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -۸-۱
  

مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشاب  -۹-۱

ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي. (مستندات مربوط به توان مالي  -۱۰-۱

ارسال مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهي. (مستندات مربوط به توان تجهيزاتي  -۱۱-۱

ريزي شامل رزومه نفرات كليدي و چارت سازماني مستندات مربوط به توان فني و برنامه -۱۲-۱

مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط  -۱۳-۱
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مسـتندات از  فاقـد   و اطالعات اظهاراتهر گونه  ،در غير اينصورت. باشد

 کامـل  هـا، پاسـخگوی   اسناد مرتبط با آن و مدارک اسناد ارزيابي و در

ـ  گـزار  مناقصـه  هرحال در .گر گردد ممكن است نهايتاً منجر به عدم صالحيت مناقصه قبـال   در وليتیئمس

  .داشت نخواهد مبهم و

  .گزار مكاتبه و مدارك تكميلي را ارائه نمايند ا مناقصهصورت کتبی به ، ب

 اطـالع  موضـوع را كتبـاً بـه    بايست در اسرع وقـت  گر مي ايجاد گردد، مناقصه

  .دخودداري نمايمعتبر، ناقص و ناخوانا جداً  هاي ارزيابي، غير

  .باشد در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار مي

  .گزار ايجاد نخواهد كرد

بـه   واقـع  خـالف  اطالعـات  يا جعلی مدارک که شود مشخص هرگاه 

مطـابق بنـد ت   (ارزيابی کيفی  فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب گر

سـياه   ليسـت  در گـر  مناقصـه  نام درج بر مبنی اطالعاتی و يا باشد  و فاقد اعتبار الزم مي

 برگـزاری  قـانون  ۱مـاده   موضوع های دستگاه از يکی در )يد خلع( ای

  .نمايد محروم

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي

باشد مياعتبار  ها قابل قبول و داراي مرتبط با آن و مستنداتارائه مدارك تنها با  ،هاي ارزيابي

  .ر تعلق نخواهد گرفت

در شده قيد اظهارات و توضيحات اي که گونه بوده، به کيفی اسناد ارزيابی در شده و مستندات خواسته

ممكن است نهايتاً منجر به عدم صالحيت مناقصهو  ثر بودهؤگر م به طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه

و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا گر به دليل نقص يا فقدان مدارك

، ب)رزومه(ها، بايد تا قبل از اتمام مهلت تحويل اسناد  در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن

ايجاد گردد، مناقصه شده ارائه مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری گران

  .خواهد بود رگ غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصه

هاي ارزيابي، غير مرتبط با فرم بايست از ارسال هر گونه اسناد و مدارك غير گر مي هاي ارزيابي، مناقصه با توجه به اهميت ارسال صحيح اسناد مرتبط با فرم

در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار مي ؛باشد ها ممنوع مي گر بوده و استفاده از اسناد ساير شركت بايست به نام شركت مناقصه

  .گرددهر و امضاء بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات م

گزار ايجاد نخواهد كرد مناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونه هيچ مربوطه

  .از لحاظ زماني معتبر باشندبايست  ميييد صالحيت صادره شده  از مراجع ذيصالح  

  . مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد

 .باشد می گران مناقصه شده بر عهده ارائه مدارک و مستندات و کيفی ارزيابی استعالم

گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار است، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه

  .نمايد

و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گران مناقصه صالحيت تشخيص مشخص گردد كه  گواهی گران،

ای حرفه صالحيت سوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت صنعت زيرمجموعه

محروم کيفی ارزيابی فرآيند ادامه از را گر مناقصه تا بود خواهد مجاز گزار مناقصه دولتی،

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي. (شده هاي مالي حسابرسي آخرين صورت  -۱۴-۱

هاي ارزيابي اسناد و فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات )۲

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

و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل گر مناقصه) ۳

  .باشد کيفی ارزيابی الزامات

به طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارک يا نقص) ۴

گر به دليل نقص يا فقدان مدارك مناقصهصالحيت تأييد كسب امتياز كمتر يا عدم 

در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آن) گران مناقصه(متقاضيان ) ۵

گران کيفی مناقصه ارزيابی طي مراحل در چنانچه) ۶

غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر عهده مناقصهدر . برساند گزار مناقصه

با توجه به اهميت ارسال صحيح اسناد مرتبط با فرم )۷

بايست به نام شركت مناقصه ي اسناد و مدارك ميتمام )۸

بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آگهي تغييرات م مي) اسناد ارزيابي كيفي(تمام صفحات رزومه ) ۹

مربوطه مدارك و هاي ارزيابي فرم ارائه و تکميل) ۱۰

ييد صالحيت صادره شده  از مراجع ذيصالح  أهاي ت گواهينامه) ۱۱

مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد گواهينامهموضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و ) ۱۲

استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت وليتئمس) ۱۳

رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه گزار اقصهمن

نمايد محروم )  ۱۲ ماده بند ج اجرايی نامه آيين ۹ ماده

گران، کيفی مناقصه ارزيابی حين در که صورتی در) ۱۴

زيرمجموعه های شرکت از يکی يا و دهنده صالحيت

دولتی، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و يا مناقصات
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. ها تحويل شـده باشـند   پيمان امورنحوي ارسال گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر به دفتر 

  .باشد گر مي گر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصه

  .گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذيرش نخواهد بود

همچنـين شـركت هـاي مشـاركتي     . و مشاور قابل پذيرش نمي باشد  ) 

 .مشاركت به همراه ساير اسناد  اقدام نمايند  نسبت به ارسال  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت اجرايي گروه

گر بـوده و طبـق قـوانين و     هاي ناشي از عواقب به عهده مناقصه گزار ارائه گرديده، مسئوليت

بايست وضعيت كليه اسـناد و مـدارك    گر مي گزار، مناقصه زم توسط مناقصه

تـا سـقف   بندي رزومه خود را ارائه نماينـد   گراني كه به صورت منظم و كالسه

 صورت عدم كالسه بندي دقيق مستندات و عدم كالسه بندي صحيح ، در صورتي كه مستندي به دليل بي نظمي مناقصه گـر از ديـد كارشناسـان در حـين    

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

نحوي ارسال گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر به دفتر ه بايست ب و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي

گر به هر دليل ارسال نگردد، با مناقصه رف مناقصهباشد و از ط ها نياز به ارائه اسناد مربوطه مي ضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد و اعتراضات مربوطه قابل پذيرش نخواهد بود به هر نوع مدرك و سندي تحت عنوان رزومه يا مدارك تكميلي كه بعد از تاريخ مقرر به اين واحد تحويل گردند، هيچ

) انجام دهنده(پيمانكار) كنسرسيوم( قابل پذيرش بوده و مشاركت) انجام دهنده(فقط بين تامين كننده و پيمانكار

نسبت به ارسال  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت اجرايي گروه

گزار ارائه گرديده، مسئوليت ادعاي نادرستي به مناقصهموثق و يا  واقع، غير كه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير

زم توسط مناقصهگران و تسريع و سهولت فرآيند ارزيابي كيفي و تعيين امتيازات ال به منظور ثبت و اطمينان از ارسال يا عدم ارسال اسناد توسط مناقصه

گراني كه به صورت منظم و كالسه به مناقصه. مشخص نمايد) به صورت عالمت ضربدر مرتبط با وضعيت(ليست ذيل  هاي ارزيابي مرتبط خود را در چك

صورت عدم كالسه بندي دقيق مستندات و عدم كالسه بندي صحيح ، در صورتي كه مستندي به دليل بي نظمي مناقصه گـر از ديـد كارشناسـان در حـين     در.  گيرد

  .بررسي پنهان بماند ، مسئوليت عدم لحاظ آن به عهده مناقصه گر خواهد بود 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي مهلت تحويل اسناد همان مهلت) ۱۵

ضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

به هر نوع مدرك و سندي تحت عنوان رزومه يا مدارك تكميلي كه بعد از تاريخ مقرر به اين واحد تحويل گردند، هيچ) ۱۶

فقط بين تامين كننده و پيمانكار  )سيومكنسر(مشاركت ) ۱۷ 

نسبت به ارسال  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت اجرايي گروه بايد ) كنسرسيوم(

كه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير در صورتي) ۱۸

  .مقررات رفتار خواهد شد

به منظور ثبت و اطمينان از ارسال يا عدم ارسال اسناد توسط مناقصه) ۱۹

هاي ارزيابي مرتبط خود را در چك ارسالي مطابق فرم

گيرد تعلق مي امتياز   مديريتيتوان مره بخش ن%  ۵۰

بررسي پنهان بماند ، مسئوليت عدم لحاظ آن به عهده مناقصه گر خواهد بود 
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 گران

  )كارفرما(گزار  وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  .گردد گزار تكميل مي توسط مناقصه" گزار وضعيت كنترل توسط مناقصه"  هاي و ستون

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

گران اسناد و مدارك ارسالي مناقصه چك ليست

   عنوان

وضعيت كنترل توسط مناقصه  گر وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  گرديدن

  تعداد

  صفحات

ارائه 

گرديد

          گر جهت شركت در مناقصه مناقصه/ 

          اساسنامه شركت

          گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمي

          سيس شركتأتروزنامه رسمي آگهي 

          تغييرات شركتآخرين روزنامه رسمي آگهي 

          شركت آخرين اعضاء هيأت مديره 

          گر تصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

          تصوير شناسه ملي شركت

مشاور در  ۳حداقل رتبه   - ۲رشته ساختمان و  ابنيه  و 

حداقل : ب يا رشته ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري و نظامي

طرح و ساخت در رشته  ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري 
        

از  صالحيت ايمني امور پيمانكاران گواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني 

  اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

        

و ستونتكميل گردد ) متقاضي(گر  همه صفحات چك ليست توسط مناقصه" گر وضعيت كنترل توسط مناقصه

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

نام فرم 

  ارزيابي
عنوان

صه
ناق

  م
ي

كيف
ي 

ياب
رز

ي  ا
وم

عم
ك 

ار
مد

 و 
اد

سن
ا

 
ان

گر
  

/  نامه درخواست شركت متقاضي

اساسنامه شركت

گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمي

روزنامه رسمي آگهي 

آخرين روزنامه رسمي آگهي 

آخرين اعضاء هيأت مديره و كارت ملي  شناسنامه تصوير

تصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

تصوير شناسه ملي شركت

رشته ساختمان و  ابنيه  و   ۳حداقل  رتبه  -۱:الف

رشته ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري و نظامي

طرح و ساخت در رشته  ساختمان هاي مسكوني ،تجاري،صنعتي ،اداري   ۳رتبه 

  و نظامي

گواهي تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  

وضعيت كنترل توسط مناقصه"هاي  ضروري است ستون:  توضيح مهم
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  )كارفرما(گزار  وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه   توضيحات

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  

  

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 گران چك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

   عنوان

وضعيت كنترل توسط مناقصه  گر وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

  تعداد

  صفحات

ارائه 

گرديد

          )سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار 

  )كار مشابه ۴در صورت عدم وجود 

  ).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر
        

   )كار مشابه ۴در صورت عدم وجود 

  ).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر
        

  .گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و مشابه با موضوع مناقصه  از كارفرمايان قبلي

  )جهت موضوعاتي با مبلغ، شرح كار و حجم مشخص موضوع مناقصه حاضر

  )سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر

        

 .گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  نيمه مشابه  با موضوع مناقصه

 .از كارفرمايان قبلي ) كار مشابه 

  ).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر

        

 .گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  غير مشابه  با موضوع مناقصه

 .از كارفرمايان قبلي ) كار مشابه 

  ).سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر

   

      

         .كپي نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

         .مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

         .كپي نسخ پيمان غير مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

  .هاي صادر شده الذكر در گواهي هاي فوق رج شماره تلفن، فكس و آدرس كارفرمايان پيمان
 

      

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

نام فرم 

  ارزيابي
عنوان

ق 
واب

 س
به

جر
ي ت

ياب
رز

ا

ي
راي

اج
  

با اعتبار (نسخ  پيمان مشابه  با موضوع مناقصه 

در صورت عدم وجود (نسخ پيمان نيمه مشابه 

سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار ( 

در صورت عدم وجود (نسخ پيمان غير مشابه 

سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (

ا
ي

قبل
ق 

واب
 س

ن
حس

ي  
ياب

رز
 

گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و مشابه با موضوع مناقصه  از كارفرمايان قبلي

جهت موضوعاتي با مبلغ، شرح كار و حجم مشخص موضوع مناقصه حاضر(

سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (

گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  نيمه مشابه  با موضوع مناقصه

كار مشابه  ۴در صورت عدم وجود (

سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (

گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر  غير مشابه  با موضوع مناقصه

كار مشابه  ۴در صورت عدم وجود (

سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر ۵با اعتبار (

كپي نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده نيمه نسخ پيمانكپي 

كپي نسخ پيمان غير مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده

رج شماره تلفن، فكس و آدرس كارفرمايان پيماند
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  گر وضعيت كنترل توسط مناقصه
  وضعيت كنترل 

  )كارفرما(گزار  توسط مناقصه
  توضيحات

 تعداد

  صفحات

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد
  ناقص/تكميل

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  اسناد عنوان

وضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه 

  گرديد

ارائه 

  نگرديد

      سال قبل   ۵مستندات  مربوط به مبلغ ماليات پرداختي  مربوط به 

      .سال قبل ۵بيمه تامين اجتماعي قطعي ياعلي الحساب پرداخت شده مربوط به 

      .هاي ثابت اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني جهت تعيين ارزش دارايي

      )اره دومطابق نمونه پيوست شم. (گزار اصل تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به مناقصه

      هاي مالي حسابرسي شده   آخرين صورت

      )آالت كپي سند يا فاكتور خريد ماشين(مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين آالت 

      )در صورت عدم وجود مدارك رديف فوق(آالت  ارائه موافقت نامه اجاره ماشين

      ها براي انجام كار موضوع مناقصه كفايت كاركنان كليدي، ارائه  ساختار تشكيالت و مسئوليت

      فهرست اسامي و عنوان شغلي نفرات كادرفني شركت  به همراه مشخصات نفرات ، تحصيالت، سوابق، تخصص و غيره

      ۵مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره 

      ۷شماره درخواستي مندرج در فرم مستندات 

      ۸شماره مستندات درخواستي مندرج در فرم 

      ۹مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

م ف
نا

ي
ياب

رز
م ا

ر
  

ي
مال

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

  

مستندات  مربوط به مبلغ ماليات پرداختي  مربوط به 

بيمه تامين اجتماعي قطعي ياعلي الحساب پرداخت شده مربوط به ) مفاصا حساب(مستندات 

اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني جهت تعيين ارزش دارايي

اصل تاييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به مناقصه

آخرين صورت

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

ي
زات

جهي
ت

 

مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين آالت 

ارائه موافقت نامه اجاره ماشين

ي
ريت

دي
ن م

وا
ت

 

كفايت كاركنان كليدي، ارائه  ساختار تشكيالت و مسئوليت

فهرست اسامي و عنوان شغلي نفرات كادرفني شركت  به همراه مشخصات نفرات ، تحصيالت، سوابق، تخصص و غيره

ي  
ياب

رز
ا

 و 
ي

 فن
ان

تو

مه 
رنا

ب

مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره 

تجربه در زمينه تامين 

  كاال
مستندات 

دانش فني در زمينه 

  مطالعه و طراحي 
مستندات درخواستي مندرج در فرم 

HSE  مستندات درخواستي مندرج در فرم شماره
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و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام شده باشد بـه  

خارج از ايـن مـدت   معتبر و  بنابراين از ارسال قراردادهاي غير.  و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت

 .اظهارات ذكر شده فاقد اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شد

 .نماييددر جداول درج را د نباش هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي

ـ  كه داراي باالترين مبلغ ميمربوط به سه پيمان  در جـداول درج  را  د نباش

 در جـداول درج  رامي باشـد    داراي باالترين مبلغ كه فقط اطالعات مربوط به دو پيمان

 .يابد مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش ميگردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي 

 . باشدمشخص در پيمان وضوح ه بپيمان مبلغ  و مشخصات طرفين، مدت

 .باشد مورد قبول نميقراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، ارسال بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي 

 هاي انجام شده بابت هر بخشـي  هاي پيمان يا پرداخت ائه جداول تفكيك قيمت

در غير اينصـورت  .  نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشند

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )سوابق اجرايي(ارزيابي تجربه : ١فرم شماره 

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام شده باشد بـه    انجام شده باشند مناقصه سال قبل از انتشار آگهي ۵بايست صرفاً در  ميگردد  منعكس مي

و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد اشاره در رديف يك

اظهارات ذكر شده فاقد اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شدصرف در غير اينصورت  .بايست حتماً ضميمه فرم گردند ها مي

 .ايد را ارسال و  پيوست نماييد ها  اشاره  نموده ارزيابي تجربه به آن

هايي را كه داراي باالترين مبلغ مي اطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشد ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، مشابه مي

مربوط به سه پيمان اطالعات  فقط،منظور كسب امتياز باالتره ب ،باشد مشابه مينيمه ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، 

فقط اطالعات مربوط به دو پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب، باشد مي مشابه غير ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،

گردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي 

مشخصات طرفين، مدت، شماره پيمان،  موضوع پيمانكه  طوريه مهر و امضاء طرفين باشند بداراي و   خوانا

قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، ارسال بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي 

ائه جداول تفكيك قيمتگر موظف به ار در صورتي كه موضوع سوابق قبلي عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه

 . گردد در صورت عدم ارائه مستندات موصوف امتياز سابقه به صورت غيرمشابه لحاظ مي

  .و دقيق تكميل نمايند را به صورت كامل) سوابق(هاي فرم ارزيابي تجربه  بايست تمام رديف

نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشند گر با بخش خصوصي منعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي باشند يا در اظهار

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  :توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم 

منعكس ميجداول ذيل   كه در يهاي پيماناطالعات  .۱

  .صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت

پيش از بازه مورد اشاره در رديف يكانجام شده   هاي پيمان .۲

  .اكيداً خودداري نماييد

ها مي مرتبط با پيمان مدارك و مستندات مثبته و .۳

ارزيابي تجربه به آن قراردادهايي را كه در فرم .۴

ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، مشابه مي كه موضوع پيمان درصورتي .۵

ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،  كه موضوع پيمان درصورتي .۶

 .نماييد

ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، كه موضوع پيمان درصورتي .۷

 .نماييد

گردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي  حداكثر امتياز در صورتي احراز مي .۸

خوانابه صورت بايست  هاي ارسالي مي كليه پيمان .۹

قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه، ارسال بخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي با توجه به لزوم مطابقت شرح كار  .۱۰

در صورتي كه موضوع سوابق قبلي عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه .۱۱

در صورت عدم ارائه مستندات موصوف امتياز سابقه به صورت غيرمشابه لحاظ مي.  باشد از كار مي

بايست تمام رديف مي) هاي متقاضي شركت(گران  مناقصه .۱۲

گر با بخش خصوصي منعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي باشند يا در اظهار قراردادهايي كه مناقصه .۱۳

 .گردد در ارزيابي لحاظ نمي
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در صـورت  . ها وجود نداشـته باشـد   بايست با اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالي يا مفاصاحساب تأمين اجتماعي مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آن

  تعداد

  پيمان ۴حداكثر   )امتياز

امتياز در سابقه  درصد
  پيمان ۳حداكثر 

  پيمان ۲حداكثر 

.................................  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

بايست با اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالي يا مفاصاحساب تأمين اجتماعي مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آن فرم ارزيابي تجربه مي

 .وجود تناقض مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود

  )سوابق اجرايي(حوه امتياز دهي معيار تجربه ن

  حشر

امتياز ۲۵حداكثر هر پيمان ( پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه

درصد ۶۰هر پيمان حداكثر(پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه 

  )مشابه سابقهامتياز در  درصد ۲۰هر پيمان 

  )۱۰۰تا  ۰امتياز بين (گر پس از بررسي اسناد و مدارك 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

فرم ارزيابي تجربه مي تمامي اطالعات مندرج در .۱۴

وجود تناقض مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود

  رديف

پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه ۱

۲  
پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه 

   )مشابه

هر پيمان  حداكثر(پيمان در رشته غير مشابه   ۳

گر پس از بررسي اسناد و مدارك  امتياز كسب شده مناقصه



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    16صفحه   01: ويرايش 

 

  .شود در نظر گرفته نمي

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

  .و يا بيشتر و يا ارائه اسنادي دال بر نصب آسانسور در ابنيه

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 .گران در خصوص كار مورد نظر

 .مبلغ برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر

در نظر گرفته نمي وسوم جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز رديف دوم

ور از كار مشابه، كارهايي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصه

و يا بيشتر و يا ارائه اسنادي دال بر نصب آسانسور در ابنيه) طبقه به باال ۴(طراحي و ساخت ابنيه مجهز به آسانسور 

  .و يا بيشتر ) طبقه به باال ۴(طراحي يا  ساخت ابنيه مجهز به آسانسور 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  :كارهاي مشابهفرمول محاسبه  

 

  = Pگران در خصوص كار مورد نظر قراردادهاي مشابه مناقصه مبلغ

Pest    =مبلغ برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر

جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز رديف دوم ۱گر امتياز رديف  در صورتيكه مناقصه

ور از كار مشابه، كارهايي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصهمنظ: توضيح

طراحي و ساخت ابنيه مجهز به آسانسور :كار مشابه

طراحي يا  ساخت ابنيه مجهز به آسانسور :مشابهكار نيمه  

  ساير كارها به جز موارد فوق: كار غير مشابه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    17صفحه   01: ويرايش 

 

  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي) كارفرما

  ارسال شده است

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                  شده است 

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 
سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به پيمانو قيد شده و قابل رويت باشد 

آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      

  )1(سابقه پيمان شماره يك 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                     معادل    سال               

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان

ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����

   ) باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد 

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

فرم ارزيابي تجربه                                                                      
قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  جهت تماس فوري شماره تلفن هاي كارفرما  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

        پيمان با موضوع مناقصه غيرمشابه است ����

كپي پيمان ����

كپي پيمان ����

   توضيحات

باشد  امتياز مي ..................... گر شده  مناقصهامتياز كسب 



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    18صفحه   01: ويرايش 

 

  .انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي) كارفرما

  ارسال شده است

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                  شده است 

  

  

  

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 
انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد سال قبل از ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به پيمانو قيد شده و قابل رويت باشد 

آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      

  )2( دوسابقه پيمان شماره 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(كارفرما نام   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                 

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان

ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����

   ) باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

        پيمان با موضوع مناقصه غيرمشابه است ����

كپي پيمان ����

كپي پيمان ����

   توضيحات

باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه

 



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    19صفحه   01: ويرايش 

 

  .سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي) كارفرما

  ارسال شده است

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                  شده است 

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به پيمانو قيد شده و قابل رويت باشد 

آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      

  )3( سهسابقه پيمان شماره 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                 

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان

ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����

  )باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  جهت تماس فوريشماره تلفن هاي كارفرما   ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

        پيمان با موضوع مناقصه غيرمشابه است ����

كپي پيمان ����

كپي پيمان ����

   توضيحات

باشد  امتياز مي ..................... گر شده  مناقصهامتياز كسب 
  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    20صفحه   01: ويرايش 

 

  .از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد

  خير ����بلي     ����باشد؟       كاري مي آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي) كارفرما

  ارسال شده است

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                  شده است 

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  )سوابق قبلي(فرم ارزيابي تجربه 
از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گرددسال قبل  ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به پيمانو قيد شده و قابل رويت باشد 

آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافه: گر محترم مناقصه  خير  ����بلي     ����تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      

  )4( چهارسابقه پيمان شماره 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                  معادل    سال                 

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان

  است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان

ارسال شده است  كاري اضافه/الحاقيه ����

شده است نارسال   كاري اضافه/الحاقيه ����

 )باشد امتياز مي ۲۵حداكثر امتياز هر پيمان مشابه (باشد 

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان  تمامي اطالعات خواسته شده مي

تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      /  آيا كپي: گر محترم مناقصه

  پيمانموضوع   ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

        پيمان با موضوع مناقصه غيرمشابه است ����

كپي پيمان ����

كپي پيمان ����

   توضيحات 

باشد  امتياز مي ..................... گر امتياز كسب شده  مناقصه



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    21صفحه   01: ويرايش 

 

  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي

بازه زماني قـانوني انجـام شـده    و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در   شده باشند

 مورد بررسي كميتـه ...) شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و 

  .محاسبه و ثبت خواهد شد گزار مناقصه تشخيص هاي ذكر شده، امتياز مربوطه با

 و سـازمانی  اهـداف  تحقق کليدی، کارکنان کفايت ، شده انجام کار کيفيت

هايي كه تاريخ آن گذشته است در صورت اسـتعالم و اخـذ    به گواهي. الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود

مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم درج و عـدم  . به طور دقيق و با ذكر اطالعات صحيح و قابل پيگيري تكميل گردد

 .باشد گر مي

حـداكثر   قراردادهاي بيشتر از مبلغ ياد شـده ،  براي. ،محاسبه خواهد گرديد

باشد و در صورت داشـتن سـوابق بـا شـركت      ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مي

  . باشد گر مختار مي

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي:   2فرم شماره 

 .را تكميل و  به همراه ساير مدارك مثبته ارائه نمايند

شده باشندانجام  مناقصهاين  سال قبل از انتشار آگهي ۵بايست صرفاً در  ميگردد  منعكس مي

 .باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت

شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و (گر  پس از تكميل دقيق توسط مناقصه

هاي ذكر شده، امتياز مربوطه با تبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمانو يا ك هاي شفاهي پس از اخذ استعالم

کيفيت لحاظ با( قبلی کارفرمايان) قرارداد خاتمه و کار حين( ارزيابی و کار پايان نامه گواهي

  .شد خواهد تعيين گزار مناقصه تشخيص با و قبلی کارفرمايان از شده اخذ نظرات
الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود بايست در گواهي مربوطه در بند فوق

به طور دقيق و با ذكر اطالعات صحيح و قابل پيگيري تكميل گردد بايست هاي حسن سابقه مي

گر مي گزار در اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصه ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه

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

  .شد خواهد تعيين گزار مناقصه تشخيص با و قبلی کارفرمايان
  .باشد مي نظر گرفته شده در بخش تجربههاي در  با وضعيتدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق 

،محاسبه خواهد گرديد براورد كارفرمامبلغ %  ۲۵با متناسب هاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت 

  .پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد% ۶۰امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل 

  .پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد% ۲۰امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل 

ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مي به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتنسبت حسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

گر مختار مي مناقصه گر، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصه توسط

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  :تكميل فرمتوضيحات و تذكرات مهم قبل از 

را تكميل و  به همراه ساير مدارك مثبته ارائه نمايند ۲هاي شماره  بايست فرم گران مي مناقصه .۱

منعكس ميجداول ذيل   كه در يهاي پيماناطالعات  .۲

باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت

پس از تكميل دقيق توسط مناقصه، اطالعات مربوطه به هريك از سوابق پيماني .۳

پس از اخذ استعالمبازرگاني قرارگرفته و و  فني

گواهي ، ها نامه رضايت اصلبا  برابر تصوير ارائه .۴
  .است الزامی)  پروژه اجرای سرعت

نظرات به توجه با فوق های رديف برای امتياز .۵
بايست در گواهي مربوطه در بند فوق ارزيابي بند قبل مينحوه كيفيت  .۶

  .شود پاسخ ترتيب اثر داده مي
هاي حسن سابقه مي گر در فرم كليه اطالعات مندرج توسط مناقصه .۷

ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه

از سوابق خاتمه يافته بق ارائه شده بايد ترجيحاًحسن سوا .۸

کارفرمايان نظرات به توجه با امتياز اين بخش .۹
دهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق  نحوه امتياز -۱-۹

هاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت  امتيازحسن سوابق قرارداد -۲-۹

  .لحاظ خواهد شد) ۲۵(امتياز 

امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل  -۳-۹

امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل -۴-۹

حسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  -۵-۹

توسط  و عدم ارائه مجتمع گاز پارس جنوبي 



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    22صفحه   01: ويرايش 

 

يوسـت شـماره   مطابق نمونه پ(فرم گواهي صدور حسن سابقه  ضروري است لذا

صـورت منفـي    در. گـردد  درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مـي 

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

  جمع امتياز هر سابقه  زمان بندي پروژه  غيرفني

۹  ۲۵  

  

پيمان مشابه، نسبت به ارسال حسن سوابق  ۴پيمان و در صورت عدم وجود 

  .توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خواهد شد

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

ضروري است لذا زمان بندي پروژهفني،  غير/ فنی کادر کفايت شده، انجام کار کيفيت بر حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبنی
  .ارسال گرددبايست تكميل و به همراه پيمان مذكور 

درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مـي  ۵۰، باعث کسر  سال منتهی به تاريخ مناقصه يا مراجع قانونی در دو هرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شرکت و
 .گردد شود و عدد صفر محاسبه مي ، امتياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمي

جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي
(معيارهاي امتياز دهي هر پيمان 

غيرفني/كيفيت كادر فني   كيفيت كار انجام شده

۸  ۸  

  )۱۰۰تا  ۰امتياز بين (گر پس از بررسي اسناد و مدارك 

پيمان و در صورت عدم وجود  ۴و به تعداد ) عمده(بايست نسبت به ارسال حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه در حدود معامالت بزرگ 

  .اقدام نمايد پيمان ۲حداكثر 

توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خواهد شد ۹-۴و  ۹- ۳بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبنی گواهی ارايه .۱۰
بايست تكميل و به همراه پيمان مذكور  مربوط به هر سابقه پيماني مي)  يك

هرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شرکت و .۱۱
، امتياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمي شدن امتياز اين بخش

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرح

  )سابقه قبلي مشابه(حداكثر امتياز ارزيابي هر پيمان 

گر پس از بررسي اسناد و مدارك  امتياز كسب شده مناقصه

بايست نسبت به ارسال حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه در حدود معامالت بزرگ  گرمي مناقصه: ۱ توضيح

حداكثر  غيرمشابه پيمان، ۳حداكثر  مشابهنيمه هاي   پيمان

مشابه با موضوع مناقصه  غيرنيمه مشابه و امتياز حسن سوابق قبلي  :۲ توضيح
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  55از    23صفحه   01: ويرايش 

 

رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرمايان فني و  غير/ دت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي

  
  )امتياز ۹حداكثر ( زمان بندي پروژه

  )امتياز  ۲(

  )امتياز  ۰ (

  )امتياز ۳(متوسط   ����         )   امتياز  ۹(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۶(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

  

  

   

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟          

دت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فنيباشند و درج موضوع، مبلغ، م دهي مي سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز

  )1(حسن سابقه پيمان شماره يك 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   سال  معادل                  

پيمانتاريخ اتمام   ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

تكميل مي) كارفرما(اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  كيفيت اجراي كار پيمان 

  )امتياز ۸حداكثر (

  غير فني/فنيكفايت كادر 

  )امتياز ۸حداكثر ( 

  )امتياز  ۲(متوسط   ����)          امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز ۵(خوب  ����

(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

(ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  توضيحات

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . امتياز است....................    گر در خصوص معيارهاي فوق

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمان

  . هاي صادره ارائه شده الزاميست در گواهي قبلی

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  هاي كارفرما جهت تماس فوري شماره تلفن  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

 مشابهت موضوع پيمان

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه غير مشابه است ����

����

����

  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

گر در خصوص معيارهاي فوق امتياز كسب شده مناقصهمجموع 



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    24صفحه   01: ويرايش 

 

فني و رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرمايان  غير/ باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي

  
  )امتياز ۹حداكثر ( زمان بندي پروژه

  )امتياز  ۲(

  )امتياز  ۰ (

  )امتياز ۳(متوسط   ����         )   امتياز  ۹(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۶(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

  

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟          

باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني دهي مي سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز

  )2(حسن سابقه پيمان شماره دو 

  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   سال  معادل                  

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

تكميل مي) كارفرما(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني 

  كيفيت اجراي كار پيمان 

  )امتياز ۸حداكثر (

  غير فني/كفايت كادر فني

  )امتياز ۸حداكثر ( 

  )امتياز  ۲(متوسط   ����)          امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز ۵(خوب  ����

(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

(ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  توضيحات

 )باشد امتياز مي  ۲۵سقف امتياز هر سابقه مشابه  .  (امتياز است.................... 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمان

  . اميستهاي صادره ارائه شده الز قبلی در گواهي

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

 مشابهت موضوع پيمان

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه غير مشابه است ����

����

����

  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

.................... گر در خصوص معيارهاي فوق    مجموع امتياز كسب شده مناقصه



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    25صفحه   01: ويرايش 

 

فني و رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرمايان  غير/ باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    محل اجراي پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي

  
  )امتياز ۹حداكثر ( زمان بندي پروژه

  )امتياز  ۲(

  )امتياز  ۰ (

  )امتياز ۳(متوسط   ����         )   امتياز  ۹(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۶(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

  

  

   

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي
  خير  ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟          

باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني دهي مي سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز

  )3(حسن سابقه پيمان شماره سه 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

محل اجراي پيمان  ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   سال  معادل                  

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

تكميل مي) كارفرما(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني 

  كيفيت اجراي كار پيمان 

  )امتياز ۸حداكثر (

  غير فني/كفايت كادر فني

  )امتياز ۸حداكثر ( 

  )امتياز  ۲(متوسط   ����)          امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز ۵(خوب  ����

(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

(ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  توضيحات

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . امتياز است....................    خصوص معيارهاي فوق

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمان

  . اميستهاي صادره ارائه شده الز قبلی در گواهي

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

 مشابهت موضوع پيمان

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه غير مشابه است ����

����

����

  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

خصوص معيارهاي فوقگر در  امتياز كسب شده مناقصهمجموع 
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فني و رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعی از کارفرمايان  غير/ باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني

  در حال اجرا  ����اتمام يافته         ����  وضعيت اجرايي پيمان

    پيمان

    )طرف قرارداد

    تاريخ اتمام پيمان

    شماره فكس كارفرما جهت تماس

  گردد تكميل مي

  
  )امتياز ۹حداكثر ( زمان بندي پروژه

  )امتياز  ۲(

  )امتياز  ۰ (

  )امتياز ۳(متوسط   ����         )   امتياز  ۹(عالي  ����

  )امتياز  ۰(ضعيف    ����        )     امتياز  ۶(خوب  ����

  محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني

  

  
 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
  خير ����       بلي         ����       گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟          

باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني دهي مي سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز

  )4(حسن سابقه پيمان شماره چهار 
  

وضعيت اجرايي پيمان  ۳  

پيمانمحل اجراي   ۵  ريال                                                             

طرف قرارداد(نام كارفرما   ۷  )شمسي(ماه                   سال  معادل                  

تاريخ اتمام پيمان  ۹  

شماره فكس كارفرما جهت تماس  ۱۱  

  

تكميل مي) كارفرما(كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  اين قسمت توسط

  كيفيت اجراي كار پيمان 

  )امتياز ۸حداكثر (

  غير فني /كفايت كادر فني

  )امتياز ۸حداكثر (

  )امتياز  ۲(متوسط   ����)          امتياز  ۸(عالي  ����

  )امتياز  ۰ (ضعيف    ����)          امتياز ۵(خوب  ����

(متوسط   ����        )   امتياز  ۸(عالي  ����

(ضعيف    ����)           امتياز  ۵(خوب  ����

  توضيحات

 )باشد امتياز مي  ۲۵ سقف امتياز هر سابقه مشابه ( . امتياز است....................    خصوص معيارهاي فوق

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر محترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده است؟           مناقصه

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه قابل امتياز ۵هاي  فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمان

  .هاي صادره ارائه شده الزاميست در گواهي قبلی

  موضوع پيمان  ۱

  شماره پيمان  ۲

  مبلغ كل پيمان  ۴

  مدت كل پيمان  ۶

  تاريخ شروع پيمان  ۸

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري  ۱۰

  آدرس كارفرما  ۱۲

 مشابهت موضوع پيمان

  پيمان با موضوع مناقصه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه نيمه مشابه است ����

  پيمان با موضوع مناقصه غير مشابه است ����

����

����

  نام و نام خانوادگي استعالم شونده

  :خانم/آقاي

  :سمت
 

خصوص معيارهاي فوقگر در  امتياز كسب شده مناقصهمجموع 
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 .باشد سال گذشته ضروري مي

هاي ثبت شده در  همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ميزان دارائي

 که شد خواهد صورتی احراز در ازيامتارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر 

 حداکثرپنج اطالعات براساس مالی ابی توانيارز است ذکر انيشا. ابدي می

بايست  باشدكه مي مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالي مي

  ».الزاميست

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ارزيابي توان مالي: 3فرم شماره 

  . را به صورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمايند

 . هاي قبل از آن مالك محاسبه امتياز نخواهد بود سال گذشته باشد و سال ۵بايست مربوط به 

 . ضروري است )گواهي ماليات پرداخت شده در پنج سال اخير(

سال گذشته ضروري مي ۵الحساب پرداخت شده در  ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي

 .باشد سال گذشته ضروري مي ۵ها يا كپي دفاتر قانوني در  اراييارائه اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه د

  .باشد هاي قطعي و موقت ممهور به مهر سازمان مالياتي مي درآمد مستند به صورت وضعيت

همچنين اصل گواهي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ميزان دارائي. هاست هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائي هايست كه مستند به اظهارنامه

 . گر نيز قابل قبول خواهد بود

ارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر  جهتو يا  تأييد اعتبار بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،  

می کاهش تناسب به مالی از توانيامت صورت نيا ريغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغمبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از 

  شود  در نظر گرفته مي  )۱۰۰(مالي مناقصه  توان  حداكثر امتياز

  :باشد آنگاه امتياز از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد

مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالي مياصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع 

  .ارائه گردد و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان 

الزاميست از جامعه حسابداران رسمي هاي مالي حسابرسي شده تارائه آخرين صور«

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  :توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم

را به صورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمايند ۳بايست فرم شماره  گران مي مناقصه .۱

بايست مربوط به  اطالعات ارائه شده صرفاً مي .۲

(دات مرتبط ارائه مستن)  ۱(در خصوص ستون  .۳

ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي) ۳(در خصوص ستون  .۴

ارائه اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه د) ۵(در خصوص ستون  .۵

درآمد مستند به صورت وضعيت)) درآمد ناخالص  ساالنه((منظور از  .۶

هايست كه مستند به اظهارنامه دارائي)) هاي ثابت دارايي((منظور از  .۷

گر نيز قابل قبول خواهد بود دفاتر قانوني مناقصه

و يا  تأييد اعتبار بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،  فوق  مدارك از کیي حداقل ارائه .۸

مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از 

  .شود می نييتع گذشته سال

 : باشد روش محاسبه امتياز به شرح ذيل مي

حداكثر امتيازباشد آنگاه  Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pest =مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر  

P  =باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق  

اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع : مهم

و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان   مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون
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سه برابر درآمد ناخالص 

ساالنه مستند به 

هاي  وضعيت

  قطعي يا موقت 

(  

)۷(  

هاي ثابت  مبلغ دارايي

  )ريال(

)۸(  

هاي  پنج برابر دارايي

ثابت مستند به اظهارنامه 

مالياتي يا گواهي بيمه 

داراييها يا دفاتر قانوني 

  )ريال(

تاييد اعتبار صادر شده 

ها يا  از طرف بانك

موسسات مالي و 

  اعتباري معتبر

    

 

    

    

    

    

مبلغ         باالترين

      )8(ستون 

 ريال:                                                                                                  

بايست  باشدكه مي طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالي مي

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ارزيابي توان مالي – 3فرم شماره 
(  

پنجاه برابر مبلغ 

  ماليات متوسط

  )ريال

)۳(  

  مينأمبلغ بيمه ت

  اجتماعي قطعي يا

  الحساب علي

  پرداخت شده
  )ريال(

)۴(  

هفتاد برابر بيمه تامين 

اجتماعي قطعي يا علي 

الحساب پرداخت شده 

  )ريال(

)۵(  

درآمد ناخالص 

  ساليانه 

  )ريال(

)۶(  

سه برابر درآمد ناخالص 

ساالنه مستند به 

وضعيت صورت

قطعي يا موقت 

)ريال(

          

          

          

          

          

  
مبلغ         جمع

  )4(ستون 
مبلغ         باالترين  

    )6(ستون 

:                                                                                                  باالترين مبلغ محاسبه شده

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

  .ارائه گردد و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان 

  .صورت عدم تكميل امتيازي تعلق نخواهد گرفت

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 

  عنوان معيار  رديف

)۱(  

  مبلغ ماليات متوسط

  )ريال(

)۲(

پنجاه برابر مبلغ 

ماليات متوسط

ريال( 

      قبليك سال   ۱

      قبل دو سال   ۲

      قبل سه سال   ۳

      قبل چهار سال   ۴

      قبل پنج سال   ۵

  
  ميانگين مبلغ 

    )2(ستون 

اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر: تذكر مهم

و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان   مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون

صورت عدم تكميل امتيازي تعلق نخواهد گرفتتكميل فرم الزامي بوده ودر 
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بايست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده  بر حسب توان 

  

 . تكميل گردد) تعداد مورد نياز( و ) شرح(هاي  ستون

  .گر ضروري است سوي مناقصه )يا كپي اجاره نامه 

 .آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمود، هيچگونه امتيازي به وي تعلق نخواهد گرفت

امتياز به ازاء هر 

  دستگاه
  جمع امتياز  تعداد موجود

  
  استيجاري  مالكيت   استيجاري

۱۰۰     

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ارزيابي توان تجهيزاتي: 4فرم شماره 
بايست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه در بخش شرح تجهيزات قيد گرديده  بر حسب توان  گران مي منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصه

  . آالت مذكور را فراهم آورند بازديد از تجهيزات و ماشينگزار ضروري تشخيص دهد زمينه 

ستونگران محترم و با توجه به  بايست توسط مناقصه جدول ذيل مي) نوع مالكيت(، )تعداد موجود

يا كپي اجاره نامه  آالت كپي سند مالكيت يا كپي فاكتور خريد ماشين(آالت  ارائه كليه مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين

آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمود، هيچگونه امتيازي به وي تعلق نخواهد گرفت شدن در مناقصه، نسبت به خريد يا اجاره ماشين گر صرفاً اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده

 جدول ارزيابي توان تجهيزاتي 

 نياز كارفرما آالت مورد شرح  تجهيزات و ماشين
  تعداد مورد نياز

 

امتياز به ازاء هر 

دستگاه

  مالكيت 

  ۱۰۰  ١  تن به باال

  مجموع امتياز 

  

  

  

  

  

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصهه ب .۱

 .موجود خود تكميل نمايند

گزار ضروري تشخيص دهد زمينه  گران موظفند هر زمان كه مناقصه مناقصه .۲

تعداد موجود(هاي  صرفاً اطالعات مربوط به ستون .۳

ارائه كليه مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين .۴

گر صرفاً اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده در صورتي كه مناقصه .۵
  

شرح  تجهيزات و ماشين  رديف

تن به باال ٢٥جرثقيل   ۱
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 :شود انجام مي  و روش شناسي يا متدولوژي انجام كار 

 .، الزاميست

ر امتياز به بهترين برنامه الزم به ذكر است حداكث .زمان بندي شده باشد و فاكتور وزني نيز در ان لحاتظ شده باشد الزاميست

سازي وگزارش دهي و گزينه هاي فني و اجرايي انجام پروژه به تشخيص مناقصه 

ه تناسب گيرد و در مورد ديگر متد هاي  ارائه شده  بر اساس مقايسه با بهترين متد ب

  
 امتياز كسب شده امتياز 

۳۰    

۲۰    

۵۰    

۱۰۰    

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ريزي ارزيابي توان فني و برنامه: 5فرم شماره 
و روش شناسي يا متدولوژي انجام كار   و ارائه برنامه زمان بندي انجام كار انجام  پروژه بدون تاخيرريزي پيمانكاران بر اساس معيار 

، الزاميستزمان واقعي انجام كار ، زمان برنامه ريزي شده  ، )پيمان(نام پروژه : گر شامل مناقصه انجام  پروژه بدون تاخير

  .الزاميست انجام  پروژه بدون تاخيرارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول مربوط به 

زمان بندي شده باشد و فاكتور وزني نيز در ان لحاتظ شده باشد الزاميست  ۴كه تا سطح   mspارائه برنامه زمانبندي انجام كار با استفاده از نرم افزار 

  .گيرد هاي ارائه شده  بر اساس مقايسه با بهترين برنامه به تناسب امتياز تعلق مي

سازي وگزارش دهي و گزينه هاي فني و اجرايي انجام پروژه به تشخيص مناقصه نحوه امتياز دهي  روش شناسي يا متدولوژي با توجه به نحوه شرح تفصيلي خدمات ،روش مديريت اطالعات و نظام مستند 

گيرد و در مورد ديگر متد هاي  ارائه شده  بر اساس مقايسه با بهترين متد ب الزم به ذكر است حداكثر امتياز به روش شناسي تعلق مي .ارائه مستندات مرتبط با اين موضوع الزامي مي باشد

  نحوه امتياز دهي معيار توان فني برنامه ريزي  
  شرح

  تا زمان تحويل موقت پروژه بدون تاخير  حداقل دو انجام

  ارائه برنامه زمانبندي  انجام مناقصه فعلي 

  روش شناسي يا متدولوژي انجام كار

  جمع امتياز 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

ريزي پيمانكاران بر اساس معيار  ارزيابي توان فني و برنامه

 :انجام  پروژه بدون تاخير

انجام  پروژه بدون تاخيردرج اطالعات مربوط به -۱

ارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول مربوط به -۲

ارائه برنامه زمانبندي انجام كار با استفاده از نرم افزار  - ۳

هاي ارائه شده  بر اساس مقايسه با بهترين برنامه به تناسب امتياز تعلق مي گيرد و در مورد ديگر برنامه  زمانبندي تعلق مي

نحوه امتياز دهي  روش شناسي يا متدولوژي با توجه به نحوه شرح تفصيلي خدمات ،روش مديريت اطالعات و نظام مستند  -۴

ارائه مستندات مرتبط با اين موضوع الزامي مي باشد. گزار خواهد بود 

  .گيرد امتياز تعلق مي

  

  رديف

۱  

۲  

۳  
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  امتياز
  امتياز كسب شده

۵۰  
  

۵۰    

۱۰۰    

  شدهامتياز كسب 

  

  امتياز كسب شده

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

   )پيمان(انجام پروژه
  زمان واقعي انجام كار  برنامه ريزي شده

  خاتمه  شروع  خاتمه  شروع

  
      

        

  جمع كل

  ارائه برنامه زمانبندي انجام كار

امتياز كسب   امتياز  عنوان  رديف 

  ۱۰۰  ارائه برنامه زمانبندي انجام كار  ۱

  روش شناسي و متدلوژي انجام كار

امتياز كسب شده  امتياز  عنوان  رديف 

  ۱۰۰  روش شناسي يا متدولوژي انجام كارارائه   ۱

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 

  )پيمان(نام پروژه   رديف
شروع

۱    

۲    
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  :شود كليدي انجام مي

 .نام و نام خانوادگي، سمت سازمان، آخرين مدرك تحصيلي، سابقه كار، سابقه كار در شركت  الزاميست

بايست نسبت به تكميل جداولي مشابه جداول ذيل به همراه كليه مستندات مربوطه 

  .اقدام نمايند) سوابق كاري/ مدارك تحصيلي/ ليست نفرات

ار براي كار مورد شود، در صورتي كه كاركنان كليدي مناسب و صالحيتد

 سابقه كار در شركت سابقه كار

  

  

  

  

  

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  ارزيابي توان مديريتي: 6فرم شماره 
كليدي انجام ميارزيابي توان مديريتي  پيمانكاران بر اساس معيار كفايت كاركنان 

نام و نام خانوادگي، سمت سازمان، آخرين مدرك تحصيلي، سابقه كار، سابقه كار در شركت  الزاميست: گر شامل درج اطالعات مربوط به نفرات كاركنان كليدي مناقصه

  .اميستارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول مربوط به نفرات كليدي الز

بايست نسبت به تكميل جداولي مشابه جداول ذيل به همراه كليه مستندات مربوطه  گران مي ، مناقصه)گر مناقصه(الذكر جهت درج كامل مشخصات كل نفرات كليدي شركت 

ليست نفرات/ كار جهت ارزيابي و امتيازدهي كفايت كاركنان هاي پرسنل براي انجام چارت سازماني شركت و ساختار تشكيالتي و مسئوليت

شود، در صورتي كه كاركنان كليدي مناسب و صالحيتد گزار در گزارش شناخت تعيين مي توسط مناقصه) در صورت لزوم(گر  حداقل تعداد، تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدي مناقصه

  .شود شود در غير اينصورت به نسبت امتياز تعيين مي

 جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي 

 آخرين مدرک تحصيلی سمت سازمانی

  

  

  

  

  

  

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  :كاركنان كليدي

درج اطالعات مربوط به نفرات كاركنان كليدي مناقصه-۱

ارسال مستندات مربوط به اطالعات مندرج در جدول مربوط به نفرات كليدي الز-۲

الذكر جهت درج كامل مشخصات كل نفرات كليدي شركت  با توجه به محدوديت جدول ذيل- ۳

چارت سازماني شركت و ساختار تشكيالتي و مسئوليت: (شامل

حداقل تعداد، تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدي مناقصه-۴

شود در غير اينصورت به نسبت امتياز تعيين مي در نظر گرفته مي) ۵۰(نظر معرفي شوند، امتياز 

 نام و نام خانوادگی رديف

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

۶  

۷  
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  امتياز  كسب شده  امتياز

  ۵۰ )ها براي انجام كار مورد نظر و سوابق مربوطه
 

۵۰  
 

۱۰۰  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  توان مديريتينحوه امتياز دهي 

ها براي انجام كار مورد نظر و سوابق مربوطه ارائه ساختار تشكيالت و مسئوليت: (كاركنان كليدي

 ارائه منظم و كالسه بندي اسناد ارسالي

 جمع امتياز 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 شرح رديف

كاركنان كليدي   ۱

۲ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    34صفحه   01: ويرايش 

 

 

  امتياز  كسب شده  امتياز

۶۵  
 

۹  
 

۹  
 

۵  
 

۵  
 

۵  
 

۱  
 

۱  
 

۱۰۰  

  :امتياز دهي در خصوص رديف هاي جدول فوق به شرح ذيل مي باشد

مي وارد كه مستندات مرتبط با آن الزاميست،الزم بذكر است مستندات قابل قبول در خصوص اين رديف شامل اين م

  .با هر شخص حقيقي يا حقوقي همرا به ذكر شناسه ملي آسانسور 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  تجربه در زمينه تامين كاال: 7رم شماره ف

  :شود ارزيابي تجربه در زمينه تامين كاال  بر اساس معيار هاي ذيل تعيين انجام مي

  .امتياز اين بخش صرفا براي تامين آسانسور بوده و براي ساير كاالها  هيچگونه امتيازي لحاظ نمي گردد

 تجربه در زمينه تامين كاالنحوه امتياز دهي معيار 

 داشتن تجربه و دانش

 ارزيابي مشتريان قبلي

  حسن سابقه

  توان مالي

  )گارانتي(نظام كيفيت

  تضمين كيفيت

  استانداردهاي توليد

  ظرفيت توليد

 جمع امتياز 

امتياز دهي در خصوص رديف هاي جدول فوق به شرح ذيل مي باشدنحوه 

كه مستندات مرتبط با آن الزاميست،الزم بذكر است مستندات قابل قبول در خصوص اين رديف شامل اين م) منتهي به آخرين مهلت اعالم آمادگي (سال اخير 

با هر شخص حقيقي يا حقوقي همرا به ذكر شناسه ملي آسانسور  يا فاكتور فروش همراه با ذكر كامل مشخصات فني و مالي  و  در غير اينصورت ارائه قرار داد

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

ارزيابي تجربه در زمينه تامين كاال  بر اساس معيار هاي ذيل تعيين انجام مي

امتياز اين بخش صرفا براي تامين آسانسور بوده و براي ساير كاالها  هيچگونه امتيازي لحاظ نمي گردد: تذكر

  

 شرح رديف

۱ 

۲ 

۳  

۴  

۵  

۶  

۷  

۸  

سال اخير ۲دستگاه آسانسور طي  ۶۴تامين حداقل - ۱

همراه با ذكر كامل مشخصات فني و مالي  و  در غير اينصورت ارائه قرار داد )دولتي(عمومي ، قرار داد با بخش : باشد
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امتياز هر 

  دستگاه

قرار داد هاي ارائه   كلامتياز 

  فاكتور فروش/ شده 

جمع 

  امتياز

۱.۵۶  ۱۰۰  
 

آخرين مهلت اعالم به  تهيسال من ۵حداكثر .(تعهدات بموقع انجام 

اری و ارائه مستندات الزم و با تشخيص مناقصه گزار ق خود اظهارزيابی مشتريان قبلی از طري

 تلفننشاني و مشخصات خريدار
 

 جمع امتياز امتياز

 
50 

 
 

 
50 

 

100 
 

 قبلی انمشتري ابیارزي ازامتي نميانگي  .محاسبه خواهد شدرداد امتياز اين بخش متناسب با حجم قرا

الزم به  .رش می باشدالزم و با تشخيص مناقصه گزار قابل پذي مستندات

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 ارزيابي  داشتن تجربه و دانش

امتياز هر  شـــــــــرح

دستگاه

۵۶. دستگاه آسانسور  ۶۴در زمينه تامين   داشتن تجربه و دانش 

 و بانیخدمات پشتي تکيفي برداری، ت کاال، عملکرد در دوره بهرهکيفيقبلي  از  ان

ق خود اظهارزيابی مشتريان قبلی از طري .ستيتمهای مندرج در جدول الزاميتكميل جدول و ارائه مستندات آ

 شرح امتياز دهي معيار   ارزيابي مشتريان قبلي

 نشاني و مشخصات خريدار تاريخ فروش نام مشتريساخت

   

   

 جمع

امتياز اين بخش متناسب با حجم قرا .انجام مي شود سهحسن سابقه براي تامين كاال مطابق فرم پيوست شماره 

مستنداتاری و ارائه ق خود اظهارزيابی مشتريان قبلی از طري.بود خواهد اد شده

)ارائه يك مورد  كافي مي باشد(.ستيهای مندرج در جدول الزام

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

 رديف

داشتن تجربه و دانش  ۱

  

انمورد اسناد مبتني بر رضايت مشتري ۲ارائه -۲

تكميل جدول و ارائه مستندات آالزم به ذكر است   .)آمادگي

  رش می باشدقابل پذي

ساخت/قرارداد فروش موضوع رديف   

1  

2  

  

حسن سابقه براي تامين كاال مطابق فرم پيوست شماره  ابیيارز ازامتي -۳

اد شدهي ازامتي نتعيي مالک گذشته سال پنج در حداکثر

های مندرج در جدول الزام تميتكميل جدول و ارائه مستندات آذكر است    
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 تلفننشاني و مشخصات خريدار
 

 جمع امتياز امتياز

 
100 

 
 

100 
 

ي و حمل و نقل بر اساس خود اظهاري مناقصه گر كه بايد شامل نحوه تضمين محصوالت و گارانتي  و نحوه تامين خدمات پس از فروش در محل ،چگونگي بسته بند

كسب شده  امتياز امتياز  

40  

25  

10  

25  

100  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 شرح امتياز دهي معيار  حسن سابقه

 نشاني و مشخصات خريدار تاريخ فروش نام مشتريساخت

   

 جمع

بر اساس خود اظهاري مناقصه گر كه بايد شامل نحوه تضمين محصوالت و گارانتي  و نحوه تامين خدمات پس از فروش در محل ،چگونگي بسته بند

)گارانتي(نظام كيفيت  معيار  امتيازدهي شرح  

 مستندات ورويه ها شرح

 تضمين محصوالت و گارانتي

 در محل استفاده) وارانتي(تامين خدمات پس از فروش 

 بسته بندي و حمل و نقل

 

 جمع

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

ساخت/قرارداد فروش موضوع رديف   

1  

  :توان مالي- ۴

  در بخش توان مالي  ۳فرم شماره مشابه 

بر اساس خود اظهاري مناقصه گر كه بايد شامل نحوه تضمين محصوالت و گارانتي  و نحوه تامين خدمات پس از فروش در محل ،چگونگي بسته بند) گارانتي(نظام كيفيت  -۵

  .،چگونگي نصب  باشد

 رديف

 نحوه تضمين محصوالت و گارانتي 1

 نحوه تامين خدمات پس از فروش  2

 چگونگي  بسته بندي و حمل و نقل 3

نصب  چگونگي 4  
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 و استاندارد ت و يا استاندارد هاي مؤسسهيفيک معتبر هاي نامه گواهی

 امتياز وزن هر معيار

100  

100  

100  

 امتياز كسب شده

  

 

 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

گواهی رساي و OHSAS 18000،ISO 9000،   ISO 14000  سري رنظي تکيفي

 شرح امتياز دهي معيار تضمين كيفيت

و كيفيت توليد هاي استاندارد  

 

 

 جمع

  .ارائه گواهي نامه معتبر در خصوص استاندارد توليد  و يا مجوز توليد و ساخت آسانسور

توليداستانداردهاي   شرح امتياز دهي معيار 

 امتياز گواهي نامه / مجوز

  100 

 100 

 100 جمع كل

  .ارائه پروانه توليد  و يا مجوز و پروانه بهره برداري كه ظرفيت توليد در آن قيد شده باشد

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

کيفي استاندارهای ارائه تضمين كيفيت بر اساس  -۶

 رانيا قات صنعتیيتحق

  .الزامي مي باشد  ۲و ۱رديف هاي   براي

 

 نام گواهي نامه رديف

 گواهي نامه كيفيت 1

 استاندارد توليد 2

  

ارائه گواهي نامه معتبر در خصوص استاندارد توليد  و يا مجوز توليد و ساخت آسانسوراستاندارد هاي توليد بر اساس  -۷

  

 رديف
1 

2 

  

ارائه پروانه توليد  و يا مجوز و پروانه بهره برداري كه ظرفيت توليد در آن قيد شده باشد ظرفيت توليد بر اساس  - ۸



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    38صفحه   01: ويرايش 

 

 امتياز كسب شده

  

 

 

  دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي

  :شود انجام ميارائه هر گونه ثبت اختراع ،عضويت در انجمن فني و تخصصي ،ارائه مقاله و يا گواهي نامه فني  و تخصصي 

 نحوه امتياز دهي معيار دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي

  امتياز  كسب شده  امتياز

  ۱۰۰ مقاله و يا گواهي نامه فني  و تخصصي
 

۱۰۰  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

توليد ظرفيت   شرح امتياز دهي معيار 

 امتياز ميزان ظرفيت گواهي نامه / مجوز

   100 

  100 

 100 جمع كل

دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي: 8فرم شماره 

  
ارائه هر گونه ثبت اختراع ،عضويت در انجمن فني و تخصصي ،ارائه مقاله و يا گواهي نامه فني  و تخصصي ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي بر اساس 

نحوه امتياز دهي معيار دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي

مقاله و يا گواهي نامه فني  و تخصصيگونه ثبت اختراع ،عضويت در انجمن فني و تخصصي ،ارائه 

 جمع امتياز 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

 رديف
1 

2 

  

ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي بر اساس 

  

 شرح رديف

گونه ثبت اختراع ،عضويت در انجمن فني و تخصصي ،ارائه هر ۱

  

  

  

  

  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    39صفحه   01: ويرايش 

 

   ۱گروه

امتيازدهي به هر معيار و مدارك مورد نياز نيز ذيالً و به ترتيب همچنين نحوه 

   .بايست مستندات و جداول مربوطه تكميل گردد

HSE گر مناقصه 

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

/100)B(*)A( 

  ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه ۱طبق جدول 

  ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه ۲طبق جدول 

  ها مخصوص تمام گروه ۲-۳يا  ۱-۳طبق جدول 

  ها مخصوص تمام گروه ۴طبق جدول 

  ها مخصوص تمام گروه ۵طبق جدول 

 ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه ۶طبق جدول 
 

  ۲و  ۱هاي  مخصوص گروه ۷طبق جدول 

   

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

گروه– HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  ۹رم شماره ف

همچنين نحوه . باشد هاي موجود در پيوست دستورالعمل به شرح جدول ذيل مي بندي پيمان معيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به گروه

  .در هر گروه ارائه گرديده است" هاي بدون سوابق قبلي هاي با سوابق قبلي و شركت

بايست مستندات و جداول مربوطه تكميل گردد ، صرفاً  مي باشد مي  HSEارزيابي  ميك گروهبا توجه به اينكه اين مناقصه شامل 

HSEميزان امتيازات هر يك از معيارهاي ارزيابي :  جدول اصلي

 )A(ضريب وزني هر معيار 

امتياز اكتسابي هر معيار 

 )۱پيوست طبق (هاي گروه  پيمان

۱ ۲ ۳ ۴ 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

طبق جدول  - - - - ۱۸ ۱۰ ۲۵ ۱۵

HSE ۵ ۸ ۵ ۹ - - - -  طبق جدول

طبق جدول  ۱۰۰ ۳۵ ۱۰۰ ۳۰ ۴۵ ۲۵ ۲۵ ۱۵ 

طبق جدول  - ۶۰ - ۶۰ - ۲۵ - ۲۰ هاي قبلي

طبق جدول  - ۵ - ۱۰ - ۱۵ - ۱۵ گر ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه

گر در خصوص شناسايي خطرات و 

 راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
طبق جدول  - - - - - ۵ - ۵

طبق جدول  - - - - ۲۸ ۱۵ ۴۲ ۲۵

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

معيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به گروه

هاي با سوابق قبلي و شركت شركت"هر يك از معيارها بر اساس

با توجه به اينكه اين مناقصه شامل 
  

 شرح رديف

 سيستم مديريت ۱

HSEارزيابي چارت سازماني  ۲

 HSEارزيابي نيروي انساني  ۳

هاي قبلي در پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد  ۴

ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه ۵

۶ 
گر در خصوص شناسايي خطرات و  ارزيابي مناقصه

راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير

۷ HSE PLAN 

 جمع كل
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 ) 2و  1

 )2و  1هاي 

 امتياز كسب شده تاريخ اعتبار

  

  

  

  

 

  )امتياز

يابي موثر درصد در ارز ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(سيستم مديريت ارزيابي :  1
  : باشد 

هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(ارزيابي سيستم مديريت :   1جدول 

 ليست گواهي نامه سيستمهاي مديريتي اخذ شده

 نام شركت گواهي دهنده نام سيستم مديريتي

 

 

 

 

 جمع

  .امتياز تعلق مي گيرد ۱۰۰معيار امتياز دهي به شرح يكي از حاالت ذيل مي باشد و حداكثر 

ISO14001) (۵۰ امتياز (  و سيستم مديريت  ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS18001))۵۰ امتياز

  )امتياز HSE-MS) (۱۰۰(سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست 

  .ارائه گواهينامه معتبر در هر مورد الزامي مي باشد

  .شركت الزامي است HSE، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي 

گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

باشد  نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي
  

نام سيستم مديريتي رديف

۱  

۲  

۳  

۴  

  

معيار امتياز دهي به شرح يكي از حاالت ذيل مي باشد و حداكثر : معيار امتياز دهي 

ISO14001(سيستم مديريت زيست محيطي : حالت اول 

  )امتياز IMS) (۱۰۰(سيستم يكپارچه : حالت دوم 

سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست : حالت سوم 

ارائه گواهينامه معتبر در هر مورد الزامي مي باشد:  ۱تبصره 

، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي  ارائه تصوير نظامنامه:  ۲ه تبصر

گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  مناقصه:  ۳تبصره 

  .باشند مي

  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    41صفحه   01: ويرايش 

 

  )2و  1هاي 

 )2و  1هاي  هاي گروه

 شدهامتياز كسب 

 

 

 

 )امتياز ۵۰حداكثر (  HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني 

 امتياز ۲۰

 امتياز ۱۰

 امتياز ۱۰

 امتياز ۱۰

درصد در ارزيابي موثر  ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(  HSEارزيابي چارت سازماني:  2
  :باشد  نحوه ارزيابي معيار چارت سازماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مي

هاي گروه صرفاً پيمان(زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني :  2جدول 

 پارامتر

 در ساختار سازماني HSEجايگاه 

 نحوه استقرار نفرات در سازماني

 جمع

  .گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است امتياز منظور مي

استقرار نفرات بر روي چارت سازماني  )امتياز ۵۰حداكثر (در ساختار سازماني 

 HSEرئيس  امتياز ۳۰

 مسئول ايمني امتياز ۱۰ مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار

 مسئول بهداشت امتياز HSE ۱۰داشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار 

 مسئول محيط زيست 

باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

نحوه ارزيابي معيار چارت سازماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مي

جدول 

 رديف

۱ 

۲ 

 

  

امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر : معيارهاي امتياز دهي

  

در ساختار سازماني  HSEجايگاه 

 در ساختار سازماني شركت HSEوجود واحد 

مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار HSEقرار داشتن واحد 

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

 

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

  .باشند مي
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  55از    42صفحه   01: ويرايش 

 

 )2و  1هاي 

 امتياز كسب شده

 HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل 
 امتياز ۱۶

 امتياز ۱۶

 امتياز ۸

 امتياز 60مطابق با چارت سازماني 

 امتياز ۲۰نفر و به ازاي هر نفر  ۳حداكثر 

 امتياز ۱۰نفر و به ازاي هر نفر  ۲حداكثر 

 امتياز ۵نفر به ازاي هر نفر  ۲حداكثر 

 امتياز ۵/۲نفر و به ازاي هر نفر  ۱حداكثر داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  HSEارزيابي نيروي انساني :  3

هاي  گروه( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني :  1- 3جدول 

 شرح

  با مدرك تحصيلي مرتبط

HSE  

  جمع

  :و نحوه امتياز دهي به شكل زير استگردد 

 امتياز HSE 40صالحيت مسئول 

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل  فارغ التحصيل در رشته

 پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه

 HSEسال سابقه مفيد به عنوان مسئول 

 HSEتوسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با 

مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 

 HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

داراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

 باشد امتياز مي ۶۰رديف  حداكثر  ۴تا  ۱اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديف 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

 رديف

با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده   ۱

HSEساير كاركنان شاغل در بخش  ۲

گردد  امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر : معيار امتياز دهي 

 رديف

۱ 
فارغ التحصيل در رشته: تحصيالت مرتبط 

پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه

سال سابقه مفيد به عنوان مسئول  ۷داشتن حداقل  ۲

هاي آموزشي مرتبط با  گذراندن دوره ۳

كاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه  ۴

كاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه  ۵

كاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه  ۶

۷ 
كاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

 هاي آموزشي مرتبط دوره

اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديف : توجه 
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 )4و  3هاي  گروه

 امتياز كسب شده

 

 

 امتياز ۱۰۰

 امتياز ۷۰

 امتياز ۳۰

  پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه

  .باشند در ارزيابي موثر مي ۹۰درصد و بخش اجرا به ميزان  ۱۰باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

گروه( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني  2-3جدول 

 شرح

 با مدرك تحصيلي مرتبط

 جمع

  .گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است

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

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

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

  :موارد زير الزامي است 

  .باشد حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي

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

پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل 

  .باشد پيمانكاران نمي HSEهاي مهندسي كه مطابق دستورالعمل  حصيل در ساير رشته

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

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

باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

جدول 

 رديف

با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده  ۱

  

گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است امتياز منظور مي ۱۰۰حداكثر :  معيار امتياز دهي

  

استقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

استقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

استقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

  

موارد زير الزامي است  HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي .۱

كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره .۲

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل  فارغ التحصيل در رشته: تحصيالت مرتبط  .۳

حصيل در ساير رشتهفارغ الت: تحصيالت نيمه مرتبط  .۴

كپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد .۵

مدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ .۶

باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان  يوم ميگراني كه به صورت كنسرس مناقصه: تبصره 
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  گر جهت ارزيابي كيفي هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه
گر اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از  بنابراين الزم است مناقصه

 گر هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه

 
 HSEنامه از  شماره و تاريخ رضايت

 كارفرما
 امتياز كسب شده

  

  

  

  

 

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم. (مي باشند) مجري( هايي كه اجراي كار را به عهده دارند

HSE  را براي كليه پروژه ها از امورHSE شركت دريافت و ارائه نمايد .

  .ترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشددر صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به تأييد باال

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSEارزيابي حسن عملكرد 
HSE-FO-107/1(0)- بنابراين الزم است مناقصه.اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد

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

هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه در پروژه HSEامتياز اكتسابي حسن عملكرد :4جدول شماره 

نام و نشاني 

 كارفرما
 تاريخ خاتمه

  

  

  

  

  امتياز ۲۵نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا 

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

هايي كه اجراي كار را به عهده دارند شركت/هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت

HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه 

  .گر در اين پروژه ها مي باشد لويت با گواهي حسن سابقه مناقصه

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 تأييد باال

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

ارزيابي حسن عملكرد : 4
92-گران بر اساس فرم  ارزيابي تجربه عملي مناقصه

تكميل و تاييد آن به همراه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد

جدول شماره 

 عنوان چهار پروژه قبلي رديف

۱  

۲  

۳  

۴  

 جمع

  :معيار امتياز دهي

  مورد ۴سابقه  گواهي حسن

نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا  به ازاي هر رضايت

ارائه مستندات مربوط به رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي است

هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت در شركت: ۱توجه

گر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه  چنانچه مناقصه: ۲توجه

لويت با گواهي حسن سابقه مناقصهطبعاً در ارزيابي او

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 تأييد باال: ۳توجه

  گواهي حسن انجام كار
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را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط 

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد  ۵هاي جداول ذيل صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي 

  HSEگر از نظر  در خصوص پيمان قبلي مناقصه

 در حال اجرا  ����اتمام يافته         ���� وضعيت اجرايي پيمان

  محل اجراي پيمان

  )طرف قرارداد

  تاريخ اتمام پيمان

  شماره فكس كارفرما جهت تماس

  هاي كارفرما جهت تماس فوري

 )كارفرماي پروژه تكميل گردد

  محل مهر و امضا تائيد كننده ۲۵: سقف امتياز

 ):يا نماينده كارفرما HSEمسئول (

  :مجموع امتياز محاسبه شده

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط  HSE-FO-107/1(0)-92گر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم شماره 

هاي جداول ذيل صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي  ست اطالعات مربوط به پيمانالزم بذكر ا.كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد

  .هاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود

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

 ) گر تكميل گردد اين قسمت توسط مناقصه(

 

وضعيت اجرايي پيمان ۳ 

محل اجراي پيمان ۵ 

طرف قرارداد(نام كارفرما  ۷ ريال                                                             

تاريخ اتمام پيمان ۹ ريال                                                             

شماره فكس كارفرما جهت تماس ۱۱ )شمسي(ماه                  سال  معادل                  

هاي كارفرما جهت تماس فوريشماره تلفن  ۱۳ 

 

كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEلطفأ اين قسمت توسط مسئول (شاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما 

 در پيمان HSEكفايت كادر 
آيا در مدت اجراي پيمان،پيمانكار حادثه مهم 

 محيطي داشته است؟ بهداشتي،ايمني و زيست

  )امتياز  ۴(متوسط   ����)     امتياز  ۸(

 )امتياز ۰(ضعيف  ����)     امتياز  ۶(خوب 

  )صفر  امتياز(بله  ����

 )          امتياز  ۹(خير  ����

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر الزم است بخشهاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم شماره  مناقصه

كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد HSEمسئول 

هاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود نظر باشد و پيمان

گواهي حسن انجام كار 

 موضوع پيمان ۱

 :كارفرما ۲

 شماره پيمان ۴

 مبلغ كل پيمان ۶

 HSE هزينه  ۸

 مدت كل پيمان ۱۰

 تاريخ شروع پيمان ۱۲

 آدرس كارفرما ۱۴

 در پيمان HSEكيفيت رعايت معيارهاي

  )امتياز  ۴(متوسط  ����)    امتياز  ۸(عالي  ����

 )امتياز ۰(ضعيف ����)     امتياز  ۶(خوب ����

(عالي  ����

خوب  ����

  توضيحات
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-HSEپيمانكاران به شماره  HSEبر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد 

گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد  مناقصه HSEگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي 

HSE گر در  بدين منظور عملكرد آموزشي مناقصه. كاركنان نشان دهد

توسط كارفرمايان قبلي HSE-FO-107/2(0)-92  بدين منظور الزم است فرم شماره 

 گر هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه

 امتياز كسب شده

 

 

گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به 

الزم بذكر است اطالعات مربوط به . مدارك ارائه نمايدكارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير 

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

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم.(مي باشند)مجري(شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد . تعريف شده است HSE-IN-104در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره 

HSE-گراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي  ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصه

  .ل شركت ارسال گرددنتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عام

  گر ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه:  5
HSEگر ميزان اهتمام خود را به امر آموزش الزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

بدين منظور الزم است فرم شماره .گردد مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي مي HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش 

هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه گر در پروژه امتياز اكتسابي عملكرد آموزشي مناقصه

 پارامتر

 سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي

 :شكل زير استامتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به 

  )امتياز ۲.۵به ازاي هر يك ساعت آموزش (سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي 

  )امتياز ۵به ازاي هر يك ساعت آموزش (سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي

گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به  مناقصه. الزامي است HSE-FO-107/2(0)-92ارفرماي قبلي طبق فرم ك HSEارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد 

كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير  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 ۵هاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي 

  .هاي مذكور الزامي است اهينامهارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گو

شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند/در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره : حادثه مهم.۱

IN-106   و چك ليست مربوطه به شماره-CH-106

نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عام. گرديد

  

با توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

هاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش  پروژه

  .ارائه گردد تأييد و به همراه ساير اسناد
  

امتياز اكتسابي عملكرد آموزشي مناقصه:  5جدول 

 رديف

سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي ۱

 جمع

  

امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به  ۱۰۰حداكثر : معيار امتياز دهي

سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي :  ۲و۱براي گروه هاي 

سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي:  ۴و۳براي گروه هاي 

ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد : ۱تبصره 

صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تاييد مسئول 

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

ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گو: ۲تبصره

در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت: ۳تبصره 



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    47صفحه   01: ويرايش 

 

 هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي

 مدت پيمان

ساعت سرانه آموزشي جهت كاركنان شاغل ....................................

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي گواهي تأييديه برگزاري دوره

 :محل اجراي پيمان

 :هزينه هاي آموزشي

 :آدرس كارفرما

 )يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گردد

....................................در طول اجراي پيمان .......................................پيمانكار پروژه ....................................

  .ليست عناوين آموزشي به شرح ذيل مي باشد

  ):يا نماينده كارفرما

  

  

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

 )گر تكميل گردد اين قسمت توسط مناقصه(

 :كارفرما

 :موضوع پيمان

 :نام نماينده كارفرما

 :تلفن كارفرما

يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEاين قسمت توسط مسئول(

....................................بدينوسيله تأييد مي گردد شركت 

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

۱-  

۲-  

۳ -  

۴- 

يا نماينده كارفرما HSEمسئول (محل مهر و امضا اأييد كننده

HSE-FO-107/2(0)-92 
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  )2و1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
بدين منظور نحوه عملكرد . كنترل آنها در پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند

  .ن مي گردد

 )2و1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي 

 جمع امتياز كسب شده

 

 

 

  :امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود

 )امتياز ۳۰حداكثر (ها در هر پروژه  كنترل خطرات و رفع عدم انطباق

 امتياز ۵ داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات

 امتياز ۵ هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك

 امتياز ۵

 امتياز ۵

 امتياز ۵ ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

 امتياز ۵ ها ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل

  ).به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم. (مي باشد) مجري(
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گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير
كنترل آنها در پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهندبا توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و 

ن مي گرددگر 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 تعيي

گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي  امتياز اكتسابي از مناقصه

جمع امتياز كسب شده ۲امتياز پروژه ۱امتياز پروژه

   

   

  

امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود ۵۰امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر 

كنترل خطرات و رفع عدم انطباق )امتياز ۲۰حداكثر (شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه 

داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات امتياز ۵ هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك

هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك ارتباط برنامه امتياز ۵

 مستند سازي امتياز ۵

 ها اجرايي شدن كنترل امتياز ۵

 

ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل

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

(شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند /در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير ارزيابي مناقصه: 6
با توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و 

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 تعيي مناقصه
  

امتياز اكتسابي از مناقصه: 6جدول

 پارامتر رديف

 شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ۱

 كنترل خطرات ۲

 جمع

  

امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر  ۱۰۰حداكثر : دهيمعيار امتياز 
  

شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه 

هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ها و روش داشتن دستورالعمل

 روشهاي مورد استفاده

 جامع بودن

 مستند سازي

 

  

  

ارائه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و كنترل خطرات الزامي است: ۱تبصره

در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت: ۲تبصره
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  )2و1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان(در پيمان موضوع مناقصه 
پيمان مي  HSEگر از الزامات  گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصه

 ۷موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره . بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد

  .رت كامل، همراه با جزئيات به تأييد دستگاه نظارت برساندگر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشنهاد شده و به صو

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

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

 )2و  1هاي  هاي گروه صرفاً پيمان

 امتياز اكتسابي حداكثر امتياز

۴  

۳  

۳  

۳  

HSE ۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

در پيمان موضوع مناقصه ) HSE PLAN(ارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست
گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصه اين طرح صرفاًٌ به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه

بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد را بصورت واقعي پيش HSEي مربوط به رعايت موازين 

HSE PLANگر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشنهاد شده و به صو ، مي بايست از سوي مناقصه

در شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران بوده و الزم است مناقصه

گر در پيمان موضوع مناقصه، با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول مربوطه در اين بخش درج مي گردد

صرفاً پيمان(در پيمان موضوع مناقصه HSE PLANامتياز اكتسابي در خصوص 

HSE سرفصل 

 از طريق رهبري HSEتعهد به جنبه هاي 

 
 مستندات خط مشي

 HSEاهداف استراتژيك 

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

 HSEساختار سازماني براي مديريت

HSEمديران،سرپرستان و مسئوالن شرايط بحرانيHSEآموزش

 HSEآموزش عمومي

 حصول اطمينان از صالحيت افراد

 فرايند مديريت پيمانكاران

 HSEاستانداردهاي

 ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

 خطرات بهداشتي

 خطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فردي

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

ارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست:  7
اين طرح صرفاًٌ به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه

ي مربوط به رعايت موازين ها ها و هزينه گر فعاليت اينكه چگونه مناقصه. باشد

HSE PLANبه هر حال. آمده و امتياز بندي شده است

در شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران بوده و الزم است مناقصه HSE PLANاهميت

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

  

امتياز اكتسابي در خصوص :7جدول

HSEعناصر  رديف

 رهبري و تعهد ۱-۱ ۱

۲ 
۲-۱ 

 خط مشي و اهداف استراتژيك
۲-۲ 

۳ 

۳ -۱ 

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

 مستندات

۳ -۲ 

۳ -۳ 

۳ -۴ 

۳ -۵ 

۳ -۶ 

۴ 

۴-۱ 

 ۲-۴ مديريت ريسك

۴-۳ 
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۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۳  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۴  

۱۰۰  
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 خطرات حمل و نقل

 خطرات زيست محيطي

 خطرات امنيتي

 خطرات مسئوليت اجتماعي

 HSEنظامنامه عملياتي 

 يكپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات

 تغيير مديريت

 برنامه ريزي واكنش در شرايط اضطراري

 هاي فعال كاري و پايش شاخص HSE-MSاجراي 

 HSEهاي عملكردي شاخص

 HSEپايش عملكرد 

 HSEتحقيق و پيگيري حوادث

 و بازنگري مديريت
 و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

 بازنگري مديريت

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

۴-۴ 

۴-۵ 

۴-۶ 

۴-۷ 

۵ 

۵ -۱ 

 برنامه ريزي و روش ها
۵ -۲ 

۵ -۳ 

۵ -۴ 

۶ 

۶ -۱ 

 اجرا و پايش عملكرد
۶ -۲ 

۶ -۳ 

۶ -۴ 

۷ 
۷-۱ 

و بازنگري مديريت HSEهاي  مميزي
۷-۲ 

 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024: شماره فرم 

  55از    51صفحه   01: ويرايش 

 

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

  ران 

  امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..........  

  =  گران و تحويل اسناد مناقصه 

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

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

ران گ مناقصهجدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي 

  معيارهاي ارزيابي
  )۱۰۰تا  ۰(امتيازات كسب شده 

  ارزيابي از فرمهاي
  ضريب  وزني معيارها

  ۲۵  

  ۱۳    حسن سابقه در كارهاي قبلي

  ۲۰  

  ۱  

  ۶  

  ۳  

  ۲۵  

  ۲   دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي

  ۵  

  ۱۰۰  

  گر مجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

گران و تحويل اسناد مناقصه  قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه شرايطحداقل 

    امتياز  ۵۵حداقل   كسب

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

توجه

  

  

معيارهاي ارزيابي  رديف

  )سابقه اجرائي(تجربه   ۱

حسن سابقه در كارهاي قبلي  ۲

  توان مالي  ۳

  توان تجهيزاتي  ۴

  توان فني و برنامه ريزي  ۵

 توان مديريتي  ۶

 تجربه در زمينه تامين كاال  ۷

دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي  ۸

۹  HSE  

  

مجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه
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  كارواهي صدور حسن انجام 

): موضوع(با اين شركت قرارداد ... ................................در سال 

با ............. .................................لغايت ....... ....................................از تاريخ ....................... 

ريال داشته  و قرارداد مذكور را ......................... ..........) ................................................................................................

  .ارزيابي گرديده است       )امتياز  

 .ارزيابي گرديده است       )امتياز  

 .ارزيابي گرديده است        )امتياز  

  .ايه گرديده استق به اين شركت ارريال مربوط به قرارداد فو                                                                                                      

  .گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

واهي صدور حسن انجام گفرم  -  سهپيوست 

  

  كميته فني، بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

در سال   ......................................................................................شركت رساند 

....................... به مدت   ................................ با شماره پيمان ......... ............................................................................................................................

) ................................................................................................به حروف(ريال  .......... .............................................................................................

 ۳۲(عالي ����             )امتياز ۲۰(خوب  ����             )امتياز ۱۶(متوسط  ����            )امتياز ۰

 ۳۲(عالي  ����              )امتياز ۲۰(خوب ����              )امتياز ۱۶(متوسط ����              )امتياز 

 ۳۶(عالي  ����             )امتياز ۱۸(خوب  ����             )امتياز  ۱۲(متوسط ����             )امتياز  

                                                                                                      به مبلغ     /         /                  مورخ        

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

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

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

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

رساند  احتراماً به استحضار مي .با سالم

......................................................................................................................

...................................................................) ....به عدد(مبلغ كل 

 .رساند مي/به اتمام رسانده است

۰(ضعيف   ����      در حد    شركت  از نظر كيفيت كار •

 ۰(ضعيف ����          كفايت كادر فني شركت  از نظر  •

  ۰(ضعيف ����    زمان تحويل   بموقعشركت  از نظر  •

                                        ضمنا اصل مفاصا حساب شماره  

  خريدار  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

  :تاريخ

هاي متقاضي شركت
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  :شماره

  :تاريخ

  .گردد گر متقاضي حضور در مناقصات آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم مي

  براي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكي

  )ريال(ميانگين حساب   )ريال(بستانكار 

  

  

  

  ريال نزد) به حروف(                                                                                                                       

  .باشد

  موسسه مالي اعتباري/  سرپرستي بانك يامهر و امضاء مجاز  حوزه   

  :نام و نام خانوادگي

  :مهر و امضاء

  تاريخ

اعالميه تاييد اعتبار بانكي با دو امضاء مجاز و مهر بانك و همچنين  ه باشدئيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت

  .مي باشد

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  اعالميه تاييد اعتبار بانكي  - پيوست دو 

گر متقاضي حضور در مناقصات آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم مي مناقصه                                                                                           

براي دوره زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكي                                                                                                                                 

  )ريال(بدهكار   شماره حساب

    

    

    

 ريالضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                             

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

باشد بوده و اعتبار مالي آن شركت  تا سقف اعالم شده مورد تائيد مي         بانك                                                    شعبه                                  به شماره                

  موسسه مالي و اعتباري / مهر و امضاء مجاز  بانك   مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

  :نام و نام خانوادگي

  :مهر و امضاء

  :تاريخ

ئيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفتدر صورتيكه حساب شركت مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تا

مي باشداز درجه اعتبار ساقط   مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد بود،در غير اين صورتموسسه مالي و اعتباري 

  

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

  :  موضوع مناقصه
   : به شماره مناقصه

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

  با سالم 

                                                                                            هاي  بانكي و اعتبار شركت در ذيل اطالعات حساب

                                    اطالعات گردش حسابهاي فعال شركت )۱

  نوع حساب

    

    

    

ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                             ميزان  )۲

شركت مذكور داراي اعتبار مالي تا سقف                                                               )۳

بانك                                                    شعبه                                  به شماره                

مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

  نام و نام خانوادگي

  مهر وامضاء 

  :تاريخ

در صورتيكه حساب شركت مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تا

موسسه مالي و اعتباري / و همچنين تاييد  حوزه يا سرپرستي  شعب  صادر كننده 
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مورد مطالعه را متناسب با موضوع مناقصه  )فرم حاضر(شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 در قالب يك رزومه منسجمبه همراه ساير مدارك را الذكر ثبت و اسناد الزم 

اظهارات خالف واقع و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنين مسئوليت عدم 

  .نمايد تقبل مي

  :      مهر و امضاء 

  

  

  

  

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

  جنوبيشركت مجتمع گاز پارس 

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نمايد كه كليه فرمهاي ارزيابي كيفي ارائه شده در سايت 

الذكر ثبت و اسناد الزم  ليست فوق در چكرا ها  و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرم

اظهارات خالف واقع و عواقب قانونی ناشی از آن و همچنين مسئوليت عدم هرگونه و مدارک پيوست آن را تأييد و مسئوليت  سند

تقبل ميالزم  و مدارك ارسال ناقص اسناد ياعدم ارسال به داليلي نظير گزار را 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

  

نمايد كه كليه فرمهاي ارزيابي كيفي ارائه شده در سايت  وسيله اين شركت اعالم مي بدين

و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمدقيق قرار داده 

  .است نموده ارائهآن شركت محترم به 

سندضمناً اين شركت اطالعات مندرج در اين 

گزار را  توسط مناقصه اتبي و محاسبه امتيازارزيا

  : نام شركت 

  :نام و نام خانوادگي 

  :پست سازماني /  سمت

  : شماره كد ملي 

  :تاريخ  
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كنترل گردد ودر ذيل تمامي اسناد صاحبان  تصديق برابر با اصل شده و مراتب توسط كارشناس مربوطه نيز

روزنامـه رسـمي   .... ...........مـورخ   تغييـرات آگهـي آخـرين    مطابق

اينجانبـان نيـز   /برگ اسـناد تقـديمي كـه در ذيـل آن مهمـور و بـه امضـاء اينجانـب        

ارائه  و با وقوف به عواقب احتمالي نماييم ارائه مي به شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

  تجديد 839/98  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

تصديق برابر با اصل شده و مراتب توسط كارشناس مربوطه نيز  تقديمي وموثر در فرايند ارزيابي كيفي

 .  سازي گردد مستند شماري و نحو صحيح برگه ب  نمايد وكليه اوراق

  : جهت شركت در مناقصه متعهد گردند خويش

مطابق كه   ........................... به شماره ملي  .................. -٢.........................  به شماره ملي

برگ اسـناد تقـديمي كـه در ذيـل آن مهمـور و بـه امضـاء اينجانـب        ............ تعداد  صحت و اصالت.................................. مجاز شركت 

به شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تجديد ٨٣٩/٩٨شركت در مناقصه شماره  منظور

  . پذيريم كيفري و حقوقي ناشي از آن را مي هرگونه مسئوليت 

 با ذكر نام و نام خانوادگيمجاز شركت 

  
استعالم ارزيابي كيفي مناقصه  فرم

  :گر مجاز مناقصه مهر و امضاء

  

تقديمي وموثر در فرايند ارزيابي كيفيبررسي وكنترل فرمايند كليه اسناد  - ۱

نمايد وكليه اوراق)  اصل(امضاي مجاز شركت نيز مهر وامضاء 

خويش نامه اعالم آمادگي گران ضمن مناقصه - ۲

به شماره ملي............................  -١اينجانبان /اينجانب

مجاز شركت  ءامضا صاحبان/ عنوان صاحبه بكشور 

منظوره مذكور را ب  نماييم و اسناد ييد ميأترا  باشد مي

 و يا ارائه اطالعات خالف واقع اسناد غير واقعي

مجاز شركت   صاحبان امضاء / مهر وامضاء صاحب 


