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 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اولپااليشگاه 

 گر : نام شركت مناقصه

 1055/98 شماره مناقصه :

 مجتمع گاز پارس جنوبی پااليشگاه اول PMSاصالح و بهینه سازی عملکرد سیستم  موضوع مناقصه :

 

 عمومی یک مرحله اینوع مناقصه : 

 ماه شمسی 18مدت اوليه پيمان : 

به مهر  گران بصورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهورتوجه: تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی كيفی مناقصه

 شركت الزاميست.
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 فهرست

  HSE: ارزیابی 6فرم شماره  3 فرم اعالم آمادگی و شركت در مناقصه

  گرانجدول وضعيت نهایی ارزیابی كيفی مناقصه 4 گرفرم اطالعات مناقصه

  پيوست یک: فرم گواهی صدور حسن انجام كار 5 اطالعات كلی موضوع مناقصه

  پيوست دو: اعالميه تایيد اعتبار بانكی 6 برنامه زمانبندی مناقصه

   6 گرانمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی كيفی مناقصه

   7 گرجدول مشخصات اعضای هيئت مدیره شركت مناقصه

   8 دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزیابی مناقصه

   11 گرانچک ليست اسناد و مدارك ارسالی مناقصه

   14 ارزیابی تجربه )سوابق اجرایی(: 1فرم شماره 

   20 : ارزیابی حسن سابقه در كارهای قبلی 2فرم شماره 

   26 : ارزیابی توان مالی3فرم شماره 
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 اعالم آمادگی و شركت در مناقصه

 
 

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

 

پااليشگاه اول مجتمع گاز  PMSاصالح و بهینه سازی عملکرد سیستم  : با موضوع 1055/98خود را جهت شركت در مناقصه شماره :   احتراماً بدینوسيله این شركت آمادگی

گران اقدام نموده و كليه مدارك و اسناد خواسته شده را به ترتيب و فرمت خواسته شده نماید كه نسبت به مطالعه و تكميل دقيق اسناد ارزیابی كيفی مناقصهاعالم می پارس جنوبی

 ت.بندی و منظم و در .............................. صفحه ارسال نموده اسليست ارائه شده به صورت كالسهمطابق چک

 

 

 

 : ..........................................................گرنام شركت مناقصه                                                                                                             

 

 : .............................................................مهر و امضاء مجاز                                                                                                             
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 گزار اطالعات مناقصه

  دستگاه نظارت شركت مجتمع گاز پارس جنوبی  اول پاالیشگاه  نام مناقصه گزار

 ـ امور پيمانها پاالیشگاه اول 45ـ  فاز یک ـ ساختمان اداری ـ اتاق پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی،  انرژی اقتصادی ویژه منطقه عسلویه،بوشهر،  استان :نشانی

 WWW.SPGC.IR سایت مجتمع گاز پارس جنوبی

 گراطالعات مناقصه

  تاریخ تاسيس  نوع شركت  نام شركت

  تاریخ آخرین تغييرات  شماره ثبت  محل ثبت

  كد پستی شركت  اقتصادی شركت كد  شناسه ملی شركت

  موضوع فعاليت شركت

  شماره تلفن همراه  مدیر عامل  شماره ملی مدیرعامل  نام و نام خانوادگی مدیرعامل

نام و نام خانوادگی رئيس هيئت 

 مدیره
 

شماره ملی رئيس هيئت 

 مدیره
 

شماره تلفن همراه رئيس هيئت 

 مدیره
 

  )نمابر( شماره فكس  های ثابتشماره تلفن
شماره تلفن همراه نماینده 

 االختيارتام
 

  حوزه مالياتی  شماره حساب بانكی

  آدرس ایميل شركت

  آدرس دقيق

 اطالعات كلی موضوع مناقصه 

http://www.spgc.ir/
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 1055/98 شماره مناقصه

 پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی PMSاصالح و بهينه سازی عملكرد سيستم  موضوع مناقصه

 عمومی یک مرحله ای نوع مناقصه

 ماه شمسی 18 ی پيمانمدت اجرا

 مبلغ براورد تقریبی انجام كار

 ) برآورد ریالی كارفرما(
 ریال 000،000،500،15

 فرایند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

 )ریال(

هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتی شماره صورت همه تضامين قابل قبول وفق آئينه ب ریال  750،000،000به مبلغ  

 هيأت وزیران 22/09/94

 ) نحوه پرداخت آن در اسناد مناقصه درج شده است( مبلغ اوليه پيمان%  25به ميزان  ميزان و درصد پيش پرداخت )ریال(

 اداره تعميرات پاالیشگاه اول نظارتدستگاه 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبی اول پاالیشگاه محل اجرای موضوع مناقصه

 گراننامه صالحيت مناقصهگواهی
دارای اعتبار زمانی حداقل سه ماه پس از اعالم  -گواهينامه صالحيت پيمانكاری معتبر و دارای اعتبار زمانی از سازمانهای رسمی كشور 

 آمادگی شركت در مناقصه باشند. )شرط اصلی و اساسی تعيين صالحيت شركتها (.

گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از وزارت  

 رفاه اجتماعي تعاون ، كار و
 باشند. )شرط اصلی و اساسی تعيين صالحيت شركتها (. تسليم پاكات پيشنهاد مالیباید  معتبر و دارای اعتبار زمانی حداقل سه ماه پس از 

تأیيدیه مدیریت كار و خدمات اشتغال 

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

های پاالیشگاه اول تحویل و ارائه )تا تاریخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت ( به دفتر خدمات پيمانپاكت پيشنهاد قيمت تسليمقبل از تا 

 .ها گشایش نخواهد یافتذكر است در صورت عدم ارائه تأیيدیه مذكور، پاكت مالی آننمایند. الزم به 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    6صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 برنامه زمانبندی مناقصه

 تاریخ    عنوان مناقصه: 

29/11/1398 گرانآخرین مهلت ارسال استعالم ارزیابی كيفی و  رزومه مناقصه  

08/12/1398 گرانارزیابی كيفی و بررسی صالحيت مناقصه  

13/12/1398 دریافت اسناد مناقصه  )توزیع اسناد مناقصه(نامه برای واجدین صالحيت برای ارسال دعوت  

25/12/1398 های پيشنهاد قيمتآخرین مهلت تحویل پاكت  

26/12/1398 های پيشنهاد قيمتتاریخ گشایش پاكت  

 گرانمحل و چگونگی ارسال استعالم ارزیابی كيفی مناقصه

كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعایت مهلت مقرر جهت تحویل اسناد ارزیابی، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر بایست به همراه اسناد ارزیابی كيفی )استعالم حاضر( می

 د.ب اثری داده نخواهد نشروی آن درج گردیده، به نشانی ذیل تحویل شده و رسيد دریافت گردد. به اسناد و مداركی كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دریافت گردد، ترتي

 گر الزاميست.رعایت طبقه بندی و جداسازی اسناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزیابی از طرف مناقصه

 ـ امور پيمانها پاالیشگاه اول  45ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبی ـ  فاز یک ـ ساختمان اداری ـ اتاق  پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه بوشهر،عسلویه، آدرس: استان

 160داخلی  07731314210فاكس : - 07731314697تلفن : 
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 گرجدول مشخصات اعضای هيئت مدیره شركت مناقصه

 تغييرات شركت در روزنامه رسمی، در جدول ذیل درج گرددلطفاً مشخصات اعضای فعلی هيئت مدیره  بر اساس آخرین آگهی 

 نام و نام خانوادگی ردیف
سمت در هيأت مدیره یا 

 شركت
 تاریخ اخذ مدرك رشته/مدرك تحصيلی

 سابقه )سال(

 در این شركت كل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 توسط صاحبان امضاء مجاز  )مندرج در اساسنامه و آگهی تغييرات( مهر و امضاء گردد. بایست منحصراًرزومه )اسناد ارزیابی كيفی(  می نكته: تمام صفحات
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 دستورالعمل نحوه  تكميل اسناد ارزیابی مناقصه 

 نمايند. اقدام در آن شده ذكر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين اسناد مربوطه ، ارائهكيفي و  ارزيابي فرمهاي تکميل از قبل شود مي درخواست محترم گرانمناقصه از

 عبارتند از : ارائهفهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت  -1

 هاي مرتبط(.و ساير گواهينامه سازمان برنامه و بودجه كشور /عالي انفورماتيكشوراي  /ها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعيگواهينامه -1-1

 قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( 4)حداكثر تعداد مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي مشابه اجرا شده قبلي.   -2-1

 صنعتی PDCS يا  PMSکلیه پروژه های با موضوع فعالیت تهیه و برنامه نويسی, نصب , اجرا و راه اندازی سیستم های  -3-1

 با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( قرارداد نيمه مشابه 3)حداكثر تعداد مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي نيمه مشابه اجرا شده قبلي.  -4-1

 کارهای نیمه مشابه: پروژه های با موضوع فعالیت سیستم های اتوماسیون صنعتی. -5-1

قه( )سوابق نيمه مشابه حداكثر حسن ساب 4)سوابق مشابه حداكثر تعداد نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كار مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -6-1

 حسن سابقه( 3 تعداد
 مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان مالي( ارائهمستندات مربوط به توان مالي. ) -7-1

 ( HSEگر )مطابق اسناد خواسته شده در فرم ( مناقصهHSEزيست )مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط -8-1

 شده. )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي(هاي مالي حسابرسي آخرين صورت -9-1

 فاقد مستندات و اطالعات اظهاراتباشد. در غير اينصورت، هر گونه مياعتبار  ها قابل قبول و دارايمرتبط با آن و مستنداتمدارك  ارائههاي ارزيابي كيفي ، تنها با فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات -2

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

سناد ارزيابي در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل گرمناقصه -3 سناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات اي كهگونه بوده، به كيفي ا سناد مرتبط با آن و مدارك ا  ها، پاسخگويا

 باشد. كيفي ارزيابي الزامات كامل

 در مسئوليتي گزارمناقصه هرحال در گر گردد.گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به رد  صالحيت مناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارك يا نقص -4

 داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات كامل درج عدم الزم  يا فقدان مداركگر به دليل نقص يا قبال كسب امتياز كمتر يا رد صالحيت مناقصه

صه -5 ضيان )مناق سناد يا  تکميل آنمتقا صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در ا صهگران( در  صورت كتبي با مناق   ارائهرا  گزار مکاتبه و مدارك تکميليها، بايد تا قبل از اتمام مهلت رگذاري رزومه، به 

 نمايند.

سناد در تغييري يا و اظهارشده اطالعات در تغييري گرانكيفي مناقصه ارزيابي طي مراحل در چنانچه -6 صه ارائه مدارك و ا سرع وقتگر ميشده ايجاد گردد، مناق  اطالع موضوع را كتباً به بايست در ا

 گر خواهد بود.عهده مناقصهبرساند. در غير اينصورت مسئوليت عواقب بعدي بر  گزارمناقصه

 معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداري نمايد.هاي ارزيابي، غيرمرتبط با فرمهر گونه اسناد و مدارك غير ارائهبايست از گر ميهاي ارزيابي، مناقصهصحيح اسناد مرتبط با فرم ارائهبا توجه به اهميت  -7

 باشد.باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار ميها ممنوع ميگر بوده و استفاده از اسناد ساير شركتقصهبايست به نام شركت مناتمامي اسناد و مدارك مي -8
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سناد ارزيابي كيفي ميشده  اعم از گواهينامه ارائهكليه مدارك  -9 خرين آگهي تغييرات ،مهر و امضاء بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آها / تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  ا

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

سنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و  -10 سا صه با موضوع ا سنامه و كد يا رتبه مربوطهموضوع مناق سا صه با موضوع ا صورت عدم انطباق موضوع مناق شد.  در  شته با گر رد صالحيت ، مناقصهمطابقت دا

 .خواهد شد

باشد. هرگاه در حين يا پس گر ميهده مناقصهكيفي بر عمسئوليت صحت و اصالت كليه مستندات و مدارك موثر)به تشخيص كارفرما( در ارزيابي كيفي و اعالم برنده شدن در مناقصه، از زمان ارزيابي  -11

و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما ارائه داده ويا از از عقد قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سند، مشخص شودكه پيمانکار مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي 

رجاع كار/ تضمين ر ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفرما مجازخواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند اتهديد، تطميع ورشوه براي قبولي د

 ام دهد.هاي ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانوني را عليه پيمانکار انجانجام تعهدات و نيز قراردادن نام پيمانکار در ليست شركت

به  واقع خالف اطالعات يا جعلي مدارك كه شود مشخص هرگاه باشد.مي گرانمناقصه شده بر عهده ارائه مدارك و مستندات و كيفي ارزيابي استعالم در شده ذكر مطالب اصالت و صحت مسئوليت -12

ارزيابي كيفي )مطابق  فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتکب گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول براي رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه گزارمناقصه

 .نمايد( محروم 12 ماده بند ج اجرايي نامهآيين 9 بند ت ماده

 مبني اطالعاتي و يا باشد و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گرانمناقصه صالحيت تشخيص گواهي مشخص گردد كه  گران و يا در طول فرايند برگزاري مناقصهكيفي مناقصه ارزيابي حين در كه صورتي در -13

 از يکي در (يد )خلع ايحرفه صالحيتسوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه هايشركت از يکي يا و دهنده سياه صالحيت ليست در گرمناقصه نام درج بر

 .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزارمناقصه دولتي، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و يا مناقصات برگزاري قانون 1ماده  موضوع هايدستگاه

گردد. ضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه  ارائهبايست تا قبل از اتمام زمان مقرر  اسناد، همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي  ارائهمهلت   -14

 گر است.نگردد، با مناقصه ارائهگر به هر دليل باشد و از طرف مناقصهها نياز به ارائه اسناد مربوطه ميجهت اثبات آن

قرارداد مشاركت مدني  )تضامني( تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ ، مدت ، تعهدات طرفين، چارت اجرايي گروه    ارائهبايست نسبت به هاي مشاركتي )كنسرسيوم( ميشركت -15

 مشاركت به همراه ساير اسناد  اقدام نمايند. 

گر بوده و مطابق هاي ناشي از عواقب آن به عهده مناقصهگزار ارائه گرديده، مسئوليتگر به مناقصهموثق و يا ادعاي نادرستي از مناقصهواقع، غيراگر در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير -16

قوانين و مقررات رفتار خواهد شد.
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 گرانچک ليست اسناد و مدارك ارسالی مناقصهنمايند. ارائهگران كليه اسناد موجود در تارنماي مجتمع را دانلود نموده و پس از تاييد توسط صاحبان امضاء مجاز  قصهضروريست منا

نام فرم 

 ارزیابی
 عنوان 

وضعيت كنترل توسط 

 گرمناقصه

 گزار )كارفرما(وضعيت كنترل توسط مناقصه

 توضيحات
ارائه 

 گردید

ارائه 

 نگردید

 تعداد

 صفحات

ارائه 

 گردید
 تكميل/ناقص ارائه نگردید

صه
اق

من
ی  

يف
 ك

ی
یاب

رز
  ا

ی
وم

عم
ك 

دار
و م

د 
نا

س
ا

ن
را

گ
 

        گر جهت شركت در مناقصهمناقصه /نامه درخواست شركت متقاضی

        اساسنامه شركت

        گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت از دفاتر اسناد رسمی

        سيس شركتأتروزنامه رسمی آگهی 

        تغييرات شركتآخرین روزنامه رسمی آگهی 

        شركت آخرین اعضاء هيأت مدیره و كارت ملی  شناسنامه تصویر

        گرمناقصه تصویر كد اقتصادی شركت

        تصویر شناسه ملی شركت

        

        

وضعيت كنترل توسط " هایگر )متقاضی( تكميل گردد و ستونهمه صفحات چک ليست توسط مناقصه "گروضعيت كنترل توسط مناقصه"های : ضروری است ستونتوضيح مهم

 گردد.میگزار تكميل توسط مناقصه "گزارمناقصه
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 گرانچک ليست اسناد و مدارك ارسالی مناقصه

نام فرم 

 ارزیابی
 عنوان 

 گزار )كارفرما(وضعيت كنترل توسط مناقصه گروضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه  توضيحات

 گرديد

ارائه 

 نگرديد

 تعداد

صفحا

 ت

ارائه 

 گرديد
 ارائه نگرديد

تكميل/ناق

 ص

ی
رای

اج
ق 

واب
 س

به
جر

ی ت
یاب

رز
ا

 

        سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر( 5نسخ  پيمان مشابه  با موضوع مناقصه )با اعتبار 

 كار مشابه( 4مشابه )در صورت عدم وجود  نيمه كار 3نسخ پيمان 

 سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر(. 5)با اعتبار 
       

ی
بل

ق ق
واب

 س
ن

س
 ح

ی 
یاب

رز
ا

 

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

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

 سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر( 5)با اعتبار 

       

 مشابه  با موضوع مناقصه. كار نيمه 3 گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر 

 كار مشابه ( از كارفرمايان قبلي . 4عدم وجود )در صورت 

 سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر(. 5)با اعتبار 

        

      

        كپی نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهی صادر شده.

        مشابه  مرتبط با گواهی صادر شده. نيمهكپی نسخ پيمان 

های الذكر در گواهیهای فوقكارفرمایان پيماندرج شماره تلفن، فكس و آدرس 

 صادر شده.
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 گرانچک ليست اسناد و مدارك ارسالی مناقصه

نام فرم 

 ارزیابی
 عنوان اسناد

گزار وضعيت كنترل توسط مناقصه گروضعيت كنترل توسط مناقصه

 )كارفرما(
 توضيحات

ارائه 

 گردید

ارائه 

 نگردید

 تعداد

 صفحات

ارائه 

 گردید

ارائه 

 نگردید
 تكميل/ناقص

ی
مال

ن 
وا

  ت
ی

یاب
رز

ا
 

        سال قبل   5مستندات  مربوط به مبلغ ماليات پرداختی  مربوط به 

مستندات )مفاصا حساب( بيمه تامين اجتماعی قطعی یاعلی الحساب پرداخت 

 سال قبل. 5شده مربوط به 
       

كپی دفاتر قانونی جهت تعيين اظهار نامه مالياتی یا گواهی بيمه دارایی ها یا 

 ارزش دارایيهای ثابت.
       

اصل تایيد اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ 

 گزار.)مطابق نمونه پيوست شماره دو(موضوع مناقصه به مناقصه
       

        آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده  

ن 
وا

  ت
ی

یاب
رز

ا

ی
زات

هي
ج

ت
 

مستندات مربوط به مالكيت تجهيزات و ماشين آالت )كپی سند یا فاكتور خرید 

 آالت(ماشين
       

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

و 
ی 

فن
ن 

وا
  ت

ی
یاب

رز
ا

ی
یز

ه ر
ام

رن
ب

 

مسئوليتها برای انجام كار كفایت كاركنان كليدی، ارائه  ساختار تشكيالت و 

 موضوع مناقصه
       

فهرست اسامی و عنوان شغلی نفرات كادرفنی شركت  به همراه مشخصات 

 نفرات ، تحصيالت، سوابق، تخصص و غيره
       

HSE  6مستندات درخواستی مندرج در فرم شماره        
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (اجراییارزیابی تجربه )سوابق  :1فرم شماره 
و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زمانی قانونی انجام شده  انجام شده باشند مناقصه ارائهآخرین مهلت سال قبل از  5بایست صرفاً در میگردد می درج جداول كه در یپيمانهایاطالعات   .1

گر به برآورد ساليانه مناقصه محاسبه و برای قراردادهای با مدت اوليه كمتر از امتياز این بخش بر اساس نسبت مبلغ یک ساله قرارداد مناقصهباشد، به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.

و با توجه به  تاریخ خاتمه قرارداد به روز  سال اخير 5ميانگين  نرخ تورم ساليانه و  ماقبل  آن بر اساس  1397یک سال مبلغ كل قرارداد محاسبه خواهد گردید. مبالغ قرارداد های   در سال های 

 گردیده و محاسبه امتيازات بر اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گردید.

معتبر و قراردادهای غير ارائهاظهار و  این از بنابر. و تأثيری در ارزیابی نخواهند داشــت به هيچ عنوان مالك امتيازدهی نخواهند بود پيش از بازه مورد اشــاره در ردیف یکانجام شــده  هایپيمان .2

 خارج از این مدت اكيداً خودداری نمایيد.

و امتيازی  فاقد اعتبار بوده در غير اینصورت نمایند. ارائههای ارزیابی تجربه  را تكميل و  سایر مدارك مثبته موثر )دفترچه پيمان ،مفاصا حساب تامين اجتماعی و ...(را بایست فرمگران میمناقصه .3

 داده نخواهد شد.

 نمایيد. ارائهرا  د نباشهایی را كه دارای باالترین مبلغ میاطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب .4

 یابد.یر كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش میگردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل یا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اظهار باشد و برای مقادحداكثر امتياز در صورتی احراز می .5

ه بپيمان مبلغ  ،تاریخ شروع و خاتمه و مشخصات طرفين، مدت، شماره پيمان، موضوع پيمانكه  طوریه مهر و امضاء طرفين باشند بدارای و   خوانابه صورت بایست می شده ارائههای كليه پيمان .6

 گردد. ارائهدر صورتيكه تاریخ شروع كار در دفترچه پيمان ذكر نشده باشد ،ضررورت دارد نامه ابالغ كار صادره توسط كارفرما در خصوص آن پيمان  .باشدمشخص در پيمان وضوح 

صه،  .7 ضوع مناق شرح خدمات مو شده با  شرح كار قراردادهای ارائه  ست و قيد ع ارائهبا توجه به لزوم مطابقت  شرح كار پيمان نيز الزامي ضوع كلی پيمان به تنهایی مورد قبول بخش  نوان و مو

 باشد و در صورت عدم ارائه مناقصه گذار مختار به رد یا قبول تجربه ارائه شده خواهد بود.نمی

صه .8 شود، مناق شامل  صه خدماتی دیگر را نيز  ضوع مناق شده  عالوه بر ارائه خدمات مو سوابق پيمان های اظهار  ضوع  صورتی كه مو های پيمان یا ارائه جداول تفكيک قيمت گر موظف بهدر 

 .گرددمستندات موصوف امتياز سابقه به صورت غيرمشابه لحاظ می ارائه. در صورت عدم باشدهای انجام شده بابت هر بخشی از كار میپرداخت

. در نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتی قيد شده باشندیا در اظهار ن اجتماعی باشندباید دارای مفاصاحساب از سازمان تأميمنعقد نموده است،  خصوصی گر با بخش قراردادهایی كه مناقصه .9

 گردد.غير اینصورت در ارزیابی لحاظ نمی

ست با اطالعات مندرج در پيمان)قرارداد( تمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه می .10 شد و تببای شته با ساب تأمين اجتماعی مطابقت دا صاح ضی بين آنا مفا شد. در ناق شته با ها وجود ندا

 صورت وجود تناقض، مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود.
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 نحوه امتياز دهی معيار تجربه )سوابق اجرایی(

 تعداد شرح ردیف

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

 پيمان 3حداكثر  امتياز پيمان در رشته مشابه( درصد 70مشابه )به ازای هر پيمان نيمه  پيمان در رشته  2

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

𝒃𝒊 = (
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
) ∗  محاسبه  كارهای مشابه:فرمول 𝟐𝟓

 

  = Pگران در خصوص كار مورد نظر.قراردادهای مشابه مناقصه مبلغ 

Pest    =.مبلغ برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر 

 شود.جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز ردیف دوم در نظر گرفته نمی 1گر امتياز ردیف در صورتی كه مناقصه

 باشد.گزار میی است كه از نظر موضوع، حجم، مقادیر و مبلغ ریالی مشابه با شرایط موضوع مناقصه، مناقصهی، كارهامنظور از كار مشابه توضيح:
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزیابی تجربه )سوابق قبلی(

 سال قبل از انتشار آگهی مناقصه در جدول درج گردد. 5رویت باشد و فقط اطالعات مربوط به پيمانهای بایست در پيمان ارسالی قيد شده و قابل تمامی اطالعات خواسته شده می

 خير بلی     باشد؟      كاری میگر محترم: آیا پيمان ذیل دارای الحاقيه یا اضافهمناقصه خير  بلی     تصویر پيمان ذیل به پيوست ارائه شده است؟       /گر محترم: آیا كپیمناقصه

 (1سابقه پيمان شماره یک )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                   معادل   سال                 مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددشركت مجتمع گاز پارس جنوبی )كارفرما( تكميل میاین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی 

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

  كپی پيمان مرتبط ارسال شده است 

 كپی پيمان مرتبط ارسال نشده است 

 كاری  ارسال شده استالحاقيه/اضافه 

 شده است                 نكاری  ارسال الحاقيه/اضافه 
 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی

  توضيحات

 
امتياز  درصد 70مشابه نيمه باشد و امتياز هر پيمان امتياز می 25باشد )حداكثر امتياز هر پيمان مشابه گر ..................... امتياز میامتياز كسب شده  مناقصه

 ( باشدپيمان در رشته مشابه می
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 فرم ارزیابی تجربه )سوابق قبلی(

 گردد.سال قبل از انتشار آگهی مناقصه در جدول درج  5بایست در پيمان ارسالی قيد شده و قابل رویت باشد و فقط اطالعات مربوط به پيمانهای تمامی اطالعات خواسته شده می

 خير بلی     باشد؟      كاری میگر محترم: آیا پيمان ذیل دارای الحاقيه یا اضافهمناقصه خير  بلی     تصویر پيمان ذیل به پيوست ارائه شده است؟       /گر محترم: آیا كپیمناقصه

 (2سابقه پيمان شماره دو )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          پيمانوضعيت اجرایی  3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                سال  معادل                    مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  شروع پيمانتاریخ  8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددفرما( تكميل می)كاراین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

  كپی پيمان مرتبط ارسال شده است 

 كپی پيمان مرتبط ارسال نشده است 

 كاری  ارسال شده استالحاقيه/اضافه 

 شده است                 نكاری  ارسال الحاقيه/اضافه 
 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی

  توضيحات

 
امتياز  درصد 70مشابه نيمه باشد و امتياز هر پيمان امتياز می 25باشد )حداكثر امتياز هر پيمان مشابه گر ..................... امتياز میامتياز كسب شده  مناقصه

 (باشدپيمان در رشته مشابه می

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    17صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزیابی تجربه )سوابق قبلی(

 سال قبل از انتشار آگهی مناقصه در جدول درج گردد. 5بایست در پيمان ارسالی قيد شده و قابل رویت باشد و فقط اطالعات مربوط به پيمانهای اطالعات خواسته شده میتمامی 

 خير بلی     باشد؟      كاری میگر محترم: آیا پيمان ذیل دارای الحاقيه یا اضافهمناقصه خير  بلی     تصویر پيمان ذیل به پيوست ارائه شده است؟       /گر محترم: آیا كپیمناقصه

 (3سابقه پيمان شماره سه )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                سال  معادل                    مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  جهت تماس فوریشماره تلفن های كارفرما  10

  آدرس كارفرما 12

 گرددفرما( تكميل می)كاراین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

  كپی پيمان مرتبط ارسال شده است 

 كپی پيمان مرتبط ارسال نشده است 

 كاری  ارسال شده استالحاقيه/اضافه 

 شده است                 نكاری  ارسال الحاقيه/اضافه 
 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی

  توضيحات

 
امتياز  درصد 70مشابه نيمه باشد و امتياز هر پيمان امتياز می 25باشد )حداكثر امتياز هر پيمان مشابه گر ..................... امتياز میامتياز كسب شده  مناقصه

 (باشدپيمان در رشته مشابه می

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    18صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزیابی تجربه )سوابق قبلی(

 سال قبل از انتشار آگهی مناقصه در جدول درج گردد. 5بایست در پيمان ارسالی قيد شده و قابل رویت باشد و فقط اطالعات مربوط به پيمانهای اطالعات خواسته شده میتمامی 

 خير بلی     باشد؟      كاری میگر محترم: آیا پيمان ذیل دارای الحاقيه یا اضافهمناقصه خير  بلی     تصویر پيمان ذیل به پيوست ارائه شده است؟       /گر محترم: آیا كپیمناقصه

 (4سابقه پيمان شماره چهار )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                سال  معادل                    مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  جهت تماس فوریشماره تلفن های كارفرما  10

  آدرس كارفرما 12

 گرددفرما( تكميل می)كاراین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

  كپی پيمان مرتبط ارسال شده است 

 كپی پيمان مرتبط ارسال نشده است 

 كاری  ارسال شده استالحاقيه/اضافه 

 شده است                 نكاری  ارسال الحاقيه/اضافه 
 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی

  توضيحات 

 

امتياز  درصد 70مشابه نيمه باشد و امتياز هر پيمان امتياز می 25باشد )حداكثر امتياز هر پيمان مشابه گر ..................... امتياز میامتياز كسب شده  مناقصه

 (باشدپيمان در رشته مشابه می



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    19صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزیابی حسن سابقه در كارهای قبلی  : 2فرم شماره 

 قبل از تکميل فرم: توضيحات و تذكرات مهم

 نمايند. ارائه، گواهي حسن انجام كار، مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...( را هاي ارزيابي حسن سابقه را تکميل و ساير مدارك مثبته )دفترچه پيمانبايست فرمگران ميمناقصه .1

صرفاً در ميگردد، مي درججداول  كه در يهايپيماناطالعات  .2 ست  صهاين  ارائهآخرين مهلت سال قبل  5باي شند مناق شده با صورت  انجام  شد به  شده با سمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام  و تنها به آن ق

 متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.

خارج از اين مدت اكيداً معتبر و قراردادهاي غير ارائه اظهار و  بنابراين از. در ارزيابي نخواهند داشددتو تأثيري  به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود پيش از بازه مورد اشدداره در رديد دوانجام شددده  هايپيمان .3

 خودداري نماييد.

صه .4 سط مناق سوابق پيماني، پس از تکميل دقيق تو شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، ماطالعات مربوطه به هريك از  شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس،  سي كميته فني و گر ) ساب، كپي پيمان و ...( مورد برر صاح فا

 گزار محاسبه و ثبت خواهد شد.مناقصه تشخيص هاي ذكر شده، امتياز مربوطه باهاي شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمانبازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالم

 .است الزامي( رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي كليدي، كاركنان كفايت ،شده انجام كار كيفيت لحاظ با) قبلي كارفرمايان( قرارداد خاتمه و كار حين) ارزيابي و كار نپايا نامهگواهي ،هانامهرضايت تصوير ارائه .5

ست در گواهي مربوطه در بند فوقنحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .6 ضاء باي شود و بارگذار ي گردد. به گواهيالذكر منعکس و به مهر و ام سانده  ستعالم و اخذ كارفرماي قبلي ر صورت ا ست در  شته ا هايي كه تاريخ آن گذ

 شود.پاسخ، ترتيب اثر داده مي

 باشد.گر ميدر اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصهگزار مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صورت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه .7

 .گر در بخش تجربه ارائه نموده است باشداي كه مناقصهحسن سوابق ارائه شده ترجيحاً از سوابق خاتمه يافته .8

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

a. باشد.ميهاي در نظر گرفته شده در بخش تجربه با وضعيتدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مشابه نحوه امتياز 

b. ساير شركت سوابق ارائه شده در  سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن  سوابق با شركت مجتمع گاز باشد و ها، ادارات و نهادها داراي اولويت ميحسن  شتن  در صورت دا

 .باشدگر مختار مي، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهارائهپارس جنوبي و  اظهار توسط مناقصه گر و عدم 

سابقه از كارفرمايان قبلي مبني گواهي ارايه .10 ست لذاغيرفني/  كادر كفايت شده، انجام كار كيفيت بر حسن  ضروري ا سابقه )مطابق نمونه  فني، رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي  صدور حسن  شده(   ارائهفرم گواهي 

 گردد. ارائهبايست تکميل و به همراه پيمان مذكور مربوط به هر سابقه پيماني مي

گردد. در صورت منفي شدن امتياز اين از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار كتبي مي درصد 50باعث كسر ، ه تاريخ مناقصههرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شركت و يا مراجع قانوني در دو سال منتهي ب .11

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

 

  

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    20صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 بلیجدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهایی حسن سوابق ق

 شرح

  معيارهای امتياز دهی هر پيمان )سوابق قبلی(

 امتياز( 9زمان بندی پروژه )حداكثر  امتياز( 8كفایت كادر فنی/غير فنی )حداكثر  امتياز( 8كيفيت اجرای كار پيمان )حداكثر 
جمع امتياز 

 هر سابقه

حداكثر امتياز ارزیابی هر پيمان 

 )سابقه قبلی مشابه(
 ( 8عالي            )امتياز  ( 4متوسط   )امتياز 

 ( 6خوب            )امتياز    ( 0ضعيف  )امتياز 

 ( 8عالي             )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 
 ( 6خوب             )امتياز    ( 0ضعيف  )امتياز 

 امتياز      9پيمان بموقع انجام شده است 

) امتياز بر اساس فرمول ذيل   پيمان داراي تاخير ميباشد 

 محاسبه ميگردد(

 مدت اوليه پيمان (= امتياز  مدت زمان انجام كار )  × 9        

25 

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

پيمان مشابه،  4پيمان و در صورت عدم وجود  4بایست نسبت به ارسال حسن سوابق قبلی مشابه با موضوع مناقصه در حدود معامالت بزرگ )عمده( و به تعداد گرمی: مناقصه1توضيح 

 پيمان اقدام نماید. 3مشابه حداكثر نيمه های نسبت به ارسال حسن سوابق پيمان

 درصد امتياز پيمان در رشته مشابه 70 ، حداكثربه ازای هر پيمان مشابه با موضوع مناقصه نيمه ق قبلی : امتياز حسن سواب2توضيح 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    21صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی               

 خير  بلی                گر محترم آیا گواهی حسن انجام كار صادره  از كارفرمای قبلی این پيمان به پيوست ارائه شده است؟                 مناقصه

مين اجتماعي أرعايت قوانين كار و تو  فنیمدت و نحوه و كيفيت اجرای پيمان و كفایت كادر فنی/ غيرباشند و درج موضوع، مبلغ، دهی میسال قبل از انتشار آگهی مناقصه قابل امتياز 5فقط اطالعات مربوط به گواهی پيمانهای 

 های صادره ارائه شده الزاميست. در گواهی از كارفرمايان قبلي

 (1حسن سابقه پيمان شماره یک )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                 سال  معادل                   مدت كل پيمان 6

  پيمانتاریخ اتمام  9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددفرما( تكميل می)كاراین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 امتياز( 9زمان بندی پروژه )حداكثر  امتياز( 8كفایت كادر فنی/غير فنی )حداكثر  امتياز( 8كيفيت اجرای كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

  مشابه است نيمهپيمان با موضوع مناقصه 
 ( 8عالي            )امتياز  ( 4متوسط   )امتياز 

 ( 6خوب            )امتياز    ( 0ضعيف  )امتياز 

 ( 8عالي             )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 
 ( 6خوب             )امتياز    ( 0ضعيف  )امتياز 

 امتياز      9پيمان بموقع انجام شده است 

) امتياز بر اساس فرمول ذيل   پيمان داراي تاخير ميباشد 

 محاسبه ميگردد(

 مدت اوليه پيمان (= امتياز  مدت زمان انجام كار )  × 9        

 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی توضيحات نام و نام خانوادگی استعالم شونده

 آقای/خانم:

 سمت:
 

 

 باشد(امتياز می  25گر در خصوص معيارهای فوق   .................... امتياز است.  )سقف امتياز هر سابقه مشابه  مجموع امتياز كسب شده مناقصه

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    22صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی               

 خير  بلی                گر محترم آیا گواهی حسن انجام كار صادره  از كارفرمای قبلی این پيمان به پيوست ارائه شده است؟                 مناقصه

رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي فنی و باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجرای پيمان و كفایت كادر فنی/ غيردهی میسال قبل از انتشار آگهی مناقصه قابل امتياز 5فقط اطالعات مربوط به گواهی پيمانهای 

 ميست. های صادره ارائه شده الزادر گواهی از كارفرمايان قبلي

 (2حسن سابقه پيمان شماره دو )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                 سال  معادل                   مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددشركت مجتمع گاز پارس جنوبی )كارفرما( تكميل میاین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی 

 امتياز( 9زمان بندی پروژه )حداكثر  امتياز( 8كفایت كادر فنی/غير فنی )حداكثر  امتياز( 8كيفيت اجرای كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

  استمشابه  نيمهپيمان با موضوع مناقصه 

 ( 8عالي            )امتياز  ( 4متوسط   )امتياز 

 ( 6خوب            )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 ( 8عالي             )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 امتياز      9پيمان بموقع انجام شده است 

) امتياز بر اساس فرمول ذيل محاسبه   پيمان داراي تاخير ميباشد 

 ميگردد(

 مدت اوليه پيمان (= امتياز  مدت زمان انجام كار )  × 9        

 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی توضيحات نام و نام خانوادگی استعالم شونده

 آقای/خانم:

 سمت:
 

 

 باشد(امتياز می  25گر در خصوص معيارهای فوق   .................... امتياز است.  )سقف امتياز هر سابقه مشابه  مجموع امتياز كسب شده مناقصه



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    23صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی               

 خير  بلی                گر محترم آیا گواهی حسن انجام كار صادره  از كارفرمای قبلی این پيمان به پيوست ارائه شده است؟                 مناقصه

رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي فنی و ت و نحوه و كيفيت اجرای پيمان و كفایت كادر فنی/ غيرباشند و درج موضوع، مبلغ، مددهی میسال قبل از انتشار آگهی مناقصه قابل امتياز 5فقط اطالعات مربوط به گواهی پيمانهای 

 های صادره ارائه شده الزاميست. در گواهی از كارفرمايان قبلي

 (3حسن سابقه پيمان شماره سه )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                 سال  معادل                   مدت كل پيمان 6

  پيمانتاریخ اتمام  9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گردداین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی )كارفرما( تكميل می

 امتياز( 9زمان بندی پروژه )حداكثر  امتياز( 8كفایت كادر فنی/غير فنی )حداكثر  امتياز( 8كيفيت اجرای كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

  استمشابه  نيمهپيمان با موضوع مناقصه 

 ( 8عالي            )امتياز  ( 4متوسط   )امتياز 

 ( 6خوب            )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 ( 8عالي             )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 امتياز      9پيمان بموقع انجام شده است 

) امتياز بر اساس فرمول ذيل محاسبه   پيمان داراي تاخير ميباشد 

 ميگردد(

 مدت اوليه پيمان (= امتياز  مدت زمان انجام كار )  × 9        

 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی توضيحات نام و نام خانوادگی استعالم شونده

 آقای/خانم:

 سمت:
 

 

 باشد(امتياز می  25گر در خصوص معيارهای فوق   .................... امتياز است.  )سقف امتياز هر سابقه مشابه  مجموع امتياز كسب شده مناقصه



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    24صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزیابی حسن سوابق قبلی               

 خير  بلی                گر محترم آیا گواهی حسن انجام كار صادره  از كارفرمای قبلی این پيمان به پيوست ارائه شده است؟                 مناقصه

رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي فنی و باشند و درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجرای پيمان و كفایت كادر فنی/ غيردهی میسال قبل از انتشار آگهی مناقصه قابل امتياز 5فقط اطالعات مربوط به گواهی پيمانهای 

 ميست. های صادره ارائه شده الزادر گواهی از كارفرمايان قبلي

 (4حسن سابقه پيمان شماره چهار )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام یافته          وضعيت اجرایی پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجرای پيمان 5 ریال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ماه  )شمسی(                 سال  معادل                   مدت كل پيمان 6

  تاریخ اتمام پيمان 9  تاریخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددشركت مجتمع گاز پارس جنوبی )كارفرما( تكميل میاین قسمت توسط كميته فنی بازرگانی 

 امتياز( 9زمان بندی پروژه )حداكثر  امتياز( 8كفایت كادر فنی/غير فنی )حداكثر  امتياز( 8كيفيت اجرای كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان

 پيمان با موضوع مناقصه مشابه است 

  استمشابه  نيمهپيمان با موضوع مناقصه 

 ( 8عالي            )امتياز  ( 4متوسط   )امتياز 

 ( 6خوب            )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 ( 8عالي             )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز    ( 0ضعيد  )امتياز 

 امتياز      9پيمان بموقع انجام شده است 

) امتياز بر اساس فرمول ذيل محاسبه   پيمان داراي تاخير ميباشد 

 ميگردد(

 مدت اوليه پيمان (= امتياز  مدت زمان انجام كار )  × 9        

 محل امضاء اعضاء كميته فنی بازرگانی توضيحات نام و نام خانوادگی استعالم شونده

 آقای/خانم:

 سمت:
 

 

 باشد(امتياز می  25گر در خصوص معيارهای فوق   .................... امتياز است.  )سقف امتياز هر سابقه مشابه  مجموع امتياز كسب شده مناقصه

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    25صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزیابی توان مالی :3فرم شماره 
 :قبل از تكميل فرم توضيحات و تذكرات مهم 

  .نمایندارسال  مربوطهمستندات  به همراهتكميل نموده و صورت كامل و خوانا و دقيق ه را ب 3فرم شماره  بایستمیران گمناقصه .1

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

  .ستا ضروری (در پنج سال اخير )گواهی ماليات پرداخت شدهندات مرتبط (  ارائه مست1در خصوص ستون ) .3

 .باشدسال گذشته ضروری می 5الحساب پرداخت شده در مين اجتماعی قطعی یا علیأمين اجتماعی یا گواهی بيمه تأ( ارائه مفاصا حساب ت3در خصوص ستون ) .4

 .باشدسال گذشته ضروری می 5یا كپی دفاتر قانونی در ها نامه مالياتی یا گواهی بيمه دارایی( ارائه اظهار5در خصوص ستون ) .5

 .باشدمیهای قطعی و موقت ممهور به مهر سازمان مالياتی مد مستند به صورت وضعيتآ( در(درآمد ناخالص  ساالنه)منظور از ) .6

های ثبت شده همچنين اصل گواهی كارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ميزان دارائی هاست.دارائیهای مالياتی یا گواهی بيمه هایست كه مستند به اظهارنامهدارائی ((ثابت هایاز ))دارایی منظور .7

 ر نيز قابل قبول خواهد بود. گمناقصهدر دفاتر قانونی 

 خواهد صورتی احراز در ازيامتارزیابی توان مالی الزامی است  و حداكثر  جهت  ،سسات مالی و اعتباری تا سقف مبلغ موضوع مناقصهؤیيد اعتبار بانک یا مأفوق و یا  ت مدارك از كیی حداقل ارائه .8

 براساس مالی ابی توانیارز است ذكر انیشا. ابدیمی كاهش تناسب به مالی از توانيامت صورت نیا ريغ در ،باشد مناقصه برآوردی مبلغشرح فوق معادل یا بيشتر از ه مبالغ ارائه شده ب كه شد

 .شودمی نييتع گذشته سال حداكثرپنج اطالعات

 : باشدمیشرح ذیل ه روش محاسبه امتياز ب

 شود (  در نظر گرفته می100مالی مناقصه ) توان  حداكثر امتيازآنگاه  باشد Pكوچكتر یا مساوی  Pestاگر 

 امتياز از طریق فرمول زیر محاسبه ميگردد: باشد آنگاه Pاز  بزرگتر  Pest در غير اینصورت اگر

امتياز = (
𝑷

𝑷𝒆𝒔𝒕
) ∗ 𝟏𝟎𝟎Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر = 

P باالترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق = 

باشدكه نوان یكی از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالی میمهم: اصل تأیيد اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به ع

  ارائه گردد. مجاز امضای و مهر با و خوردگی خط بایست بدونمی

 «.از جامعه حسابداران رسمی های مالی حسابرسی شدهتارائه آخرین صور»

 

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    26صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزیابی توان مالی – 3فرم شماره 

 

 عنوان معيار ردیف

(1) 

ماليات مبلغ 

 متوسط

 )ریال(

(2) 

پنجاه برابر مبلغ 

 ماليات متوسط

 )ریال( 

(3) 

 مينأمبلغ بيمه ت

 اجتماعی قطعی یا

 الحسابعلی

 پرداخت شده

 )ريال(

(4) 

هفتاد برابر بيمه 

تامين اجتماعی 

قطعی یا علی 

الحساب پرداخت 

 شده )ریال(

(5) 

درآمد ناخالص 

 ساليانه 

 )ریال(

(6) 

سه برابر درآمد 

ناخالص ساالنه 

مستند به 

های وضعيتصورت

 قطعی یا موقت 

 )ریال(

(7) 

های مبلغ دارایی

 ثابت )ریال(

(8) 

های پنج برابر دارایی

ثابت مستند به 

اظهارنامه مالياتی یا 

گواهی بيمه دارایيها 

یا دفاتر قانونی 

 )ریال(

تایيد اعتبار صادر 

شده از طرف 

ها یا موسسات بانک

مالی و اعتباری 

 معتبر

 یک سال قبل 1
 

 
   

 
 

 

 

 دو سال  قبل 2
 

 
   

 
 

 

3 
سه سال  

 قبل

 
 

   
 

 
 

4 
چهار سال  

 قبل

 
 

   
 

 
 

5 
پنج سال  

 قبل

 
 

   
 

 
 

 
 ميانگين مبلغ 

  (2ستون )
ميانگين مبلغ        

 (4ستون )

باالترين مبلغ         

  (6ستون )
باالترين مبلغ        

   (8ستون )

 الباالترین مبلغ محاسبه شده:                                                                                                  ری

باشد كه ان یكی از اسناد موردنياز جهت احراز امتياز توان مالی مورد قبول می، تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوشماره دو تذكر مهم: اصل تأیيد اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر طبق نمونه پيوست

 بایست بدون خط خوردگی و با مهر و امضای مجاز باشد.می

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    27صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  6فرم شماره 

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

 در هر گروه ارائه گرديده است. "هاي بدون سوابق قبليهاي با سوابق قبلي و شركتشركت"معيارها بر اساس

  تکميل گردد. مربوطهبايست مستندات و جداول مي  ، صرفاًباشدمي  HSEارزيابي ) دو(  2  گروهشامل به اينکه اين مناقصه  با توجه

 

 گرمناقصه HSE: ميزان امتيازات هر یک از معيارهای ارزیابی جدول اصلی

 شرح رديد

 (Aضريب وزني هر معيار )

 گروه مرتبط (Bامتياز اكتسابي هر معيار )
امتياز تراز شده   

/100(B)*(A) 

 (1هاي گروه )طبق پيوست پيمان

1 2 3 4 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ون

بد
 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ون

بد
 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ون

بد
 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ون

بد
 

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

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

  هامخصوص تمام گروه 2-3يا  1-3طبق جدول  HSE 15 25 25 45 30 100 35 100ارزيابي نيروي انساني  3

  هاگروهمخصوص تمام  4طبق جدول  - 60 - 60 - 25 - 20 هاي قبليدر پيمان HSEارزيابي حسن عملکرد  4

  هامخصوص تمام گروه 5طبق جدول  - 5 - 10 - 15 - 15 گرارزيابي عملکرد آموزشي مناقصه 5

6 
گر در خصوص شناسايي خطرات و ارزيابي مناقصه

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

 

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

    100 100 100 100 جمع كل

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    28صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 

 ( 2و  1های های گروهصرفاً پيمانابی سيستم مدیریت ): ارزی 1
 باشد : نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي

 

 (2و  1هاي گروههاي پيمان: ارزيابي سيستم مديريت )صرفًا  1جدول 

 ليست گواهي نامه سيستمهاي مديريتي اخذ شده

 امتياز كسب شده تاريخ اعتبار نام شركت گواهي دهنده نام سيستم مديريتي رديد

1     

2     

3     

4     

  جمع

 

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

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

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

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

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

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

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

  



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    29صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و  1های های گروه)صرفاً پيمان  HSE: ارزیابی چارت سازمانی 2
 باشد :نحوه ارزيابي معيار چارت سازماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مي

 

 (2و  1هاي هاي گروه)صرفًا پيمان : زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني 2جدول 

 امتياز كسب شده پارامتر رديد

  در ساختار سازماني HSEجايگاه  1

  نحوه استقرار نفرات در سازماني 2

  جمع 

 

 گردد و نحوه امتياز دهي به شکل زير است.امتياز منظور مي 100معيارهاي امتياز دهي: حداكثر 

 

 امتياز( 50)حداكثر   HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني  امتياز( 50در ساختار سازماني )حداكثر  HSEجايگاه 

 امتياز HSE 20رئيس  امتياز 30 در ساختار سازماني شركت HSEوجود واحد 

 امتياز 10 مسئول ايمني امتياز 10 مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار HSEقرار داشتن واحد 

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

 امتياز 10 مسئول محيط زيست 

 

 باشند.درصد در ارزيابي موثر مي 90درصد و بخش اجرا به ميزان  10ميزان  باشند صرفًا بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي بهگراني كه به صورت كنسرسيوم مي: مناقصهتبصره

 

 HSE: ارزیابی نيروی انسانی  3

 

 (2و  1هاي )گروه HSE: زير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني  1-3جدول 

 امتياز كسب شده شرح رديد

  با مدرك تحصيلي مرتبط HSE داشتن نماينده  1

  HSEساير كاركنان شاغل در بخش  2

  جمع

 گردد و نحوه امتياز دهي به شکل زير است:امتياز منظور مي 100معيار امتياز دهي : حداكثر 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    30صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 امتياز HSE 40صالحيت مسئول  رديد

1 
پيمانکاران با توجه به  HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل تحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته

 موضوع مناقصه
 امتياز 16

 امتياز HSE 16سال سابقه مفيد به عنوان مسئول  7داشتن حداقل  2

 امتياز HSE 8توسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با گذراندن دوره 3

 امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 

 امتياز 20نفر و به ازاي هر نفر  3حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه  4

 امتياز 10نفر و به ازاي هر نفر  2حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه  5

 امتياز 5نفر به ازاي هر نفر  2حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه  6

 امتياز 5/2نفر و به ازاي هر نفر  1حداكثر  هاي آموزشي مرتبطداراي سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن دوره HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه  7

 باشدامتياز مي 60رديد  حداكثر  4تا  1توجه : اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديد 

 

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

 امتياز كسب شده شرح رديد

  با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده  1

  جمع

 

 گردد و نحوه امتياز دهي به شکل زير است.امتياز منظور مي 100: حداكثر معيار امتياز دهي

 

 امتياز 100 با مدرك تحصيلي مرتبط HSEپيمانکاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتياز 70 با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط HSEپيمانکاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتياز 30 با مدرك تحصيلي غير مرتبط HSEپيمانکاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 

 موارد زير الزامي است : HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

 باشد.حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي .1



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    31صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

 پيمانکاران با توجه به موضوع مناقصه HSEكارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل هاي كارشناسي، تحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته .3

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

 كپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و پيوست گردد. .5

 شود.گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نميرار نخواهد گرفت و هيچمدارك ناقص مورد رسيدگي ق .6

 باشند.در ارزيابي موثر مي 90درصد و بخش اجرا به ميزان  10باشند صرفًا بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان گراني كه به صورت كنسرسيوم ميتبصره : مناقصه

 

 گر جهت ارزیابی كيفیهای قبلی معرفی شده توسط مناقصهدر پروژه HSEیابی حسن عملكرد : ارز4

 
گر اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از تکميل و تاييد آن به همراه ساير اين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد.بنابراين الزم است مناقصه HSE-FO-107/1(0)-92گران بر اساس فرم ارزيابي تجربه عملي مناقصه

 اسناد مناقصه ارائه نمايد.

 

 گرتوسط مناقصههاي قبلي معرفي شده در پروژه HSE:امتياز اكتسابي حسن عملکرد 4جدول شماره 

 امتياز كسب شده كارفرما HSEنامه از شماره و تاريخ رضايت تاريخ خاتمه نام و نشاني كارفرما عنوان چهار پروژه قبلي رديد

1      

2      

3      

4      

  جمع

 

 معيار امتياز دهي:

 مورد 4گواهي حسن سابقه 

 امتياز 25تا  نامه از كارفرماي قبلي حداكثربه ازاي هر رضايت

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

 هايي كه اجراي كار را به عهده دارند )مجري( مي باشند. )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركت: در شركت1توجه

شركت دريافت و ارائه نمايد. طبعاً در ارزيابي اولويت با گواهي  HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه چنانچه مناقصه: 2توجه

 گر در اين پروژه ها مي باشد.حسن سابقه مناقصه



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    32صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشد.أ: در صورتي كه حسن عملکرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملکرد به ت3توجه

 گواهي حسن انجام كار

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

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمانهاي انجام شده قبل از آن،مالك امتياز دهي  5مان هاي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل صرفًا مي بايست در خصوص پي

 نخواهد بود.

 

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

 گر تکميل گردد( )اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  كارفرما: 2

  محل اجراي پيمان 5  شماره پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 6

  تاريخ اتمام پيمان 9 ريال                                                              HSE هزينه  8

  شماره فکس كارفرما جهت تماس 11 ماه  )شمسي(                سال  معادل                   مدت كل پيمان 10

  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري 13  تاريخ شروع پيمان 12

  آدرس كارفرما 14

 كارفرماي پروژه تکميل گردد( HSEشاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما )لطفأ اين قسمت توسط مسئول 

 در پيمان HSEكفايت كادر  در پيمان HSEكيفيت رعايت معيارهاي
آيا در مدت اجراي پيمان،پيمانکار حادثه مهم 

 بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته است؟

 محل مهر و امضا تائيد كننده 25امتياز: سقد 

 يا نماينده كارفرما(: HSE)مسئول 

 ( 8عالي    )امتياز   ( 4متوسط  )امتياز 

( 6خوب  )امتياز     ( 0ضعيد )امتياز 

 ( 8عالي       )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب       )امتياز ( 0ضعيد )امتياز 

 )بله )صفر  امتياز 

 ( 9خير            )امتياز 

  مجموع امتياز محاسبه شده:

  توضيحات

 

و چك ليست مربوطه   HSE-IN-106پيمانکاران به شماره  HSEتعريد شده است. بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملکرد  HSE-IN-104.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملکرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره 1

ل شركت گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد. نتايج ارزيابي عملکرد جهت تصويب براي مدير عاممناقصه HSEگراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي ، نتايج ارزيابي عملکرد مناقصهHSE-CH-106به شماره 

 ارسال گردد.



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    33صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 گرارزیابی عملكرد آموزشی مناقصه : 5

 
هاي قبلي شاخصي براي ينجش گر در پروژهكاركنان نشان دهد. بدين منظور عملکرد آموزشي مناقصه HSEگر ميزان اهتمام خود را به امر آموزشالزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

 ارائه گردد. توسط كارفرمايان قبلي تأييد و به همراه ساير اسنادHSE-FO-107/2(0)-92  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي مي HSEميزان شناخت اهميت آموزش 

 

 گرهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهگر در پروژه: امتياز اكتسابي عملکرد آموزشي مناقصه 5جدول 

 امتياز كسب شده پارامتر رديد

  سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي 1

  جمع

 

 شکل زير است:امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به  100معيار امتياز دهي: حداكثر 

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

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

گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را به صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه الزامي است. مناقصه HSE-FO-107/2(0)-92ارفرماي قبلي طبق فرم ك HSE: ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد 1تبصره 

سال  5مدارك ارائه نمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير  HSEهايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تکميل و پس از تاييد مسئول 

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

 هاي مذكور الزامي است.هينامه: ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گوا2تبصره

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



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    34صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 هاي آموزشي در پروژه هاي قبليگواهي تأييديه برگزاري دوره

 گر تکميل گردد()اين قسمت توسط مناقصه

 كارفرما:

 مدت پيمان محل اجراي پيمان: موضوع پيمان:

 هزينه هاي آموزشي: نام نماينده كارفرما:

 آدرس كارفرما: تلفن كارفرما:

 يا نماينده كارفرماي پروژه تکميل گردد( HSE)اين قسمت توسط مسئول

زشي به شرح ....................ساعت سرانه آموزشي جهت كاركنان شاغل در پروژه مزبور برگزار نموده است.ليست عناوين آمو....................................پيمانکار پروژه .......................................در طول اجراي پيمان ................بدينوسيله تأييد مي گردد شركت 

 ذيل مي باشد.

1- 

2- 

3- 

4- 

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

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

 

 

 



 
 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 41از    35صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و1 هایهای گروهگر در خصوص شناسایی خطرات و راهكارهای اصالحی در دو پروژه اخير)صرفاً پيمانارزیابی مناقصه :6

گر در دو پروژه اخير با توجه لکرد مناقصهكنترل آنها در پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند. بدين منظور نحوه عمبا توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهکارهاي پيش گيري و 

 ن مي گردد.به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناقه گر در اين بخش تعيي

 

 (2و1هاي گروههاي پيمان گر در خصوص شناسايي خطرات و راهکارهاي اصالحي )صرفاً: امتياز اكتسابي از مناقصه6جدول

 جمع امتياز كسب شده 2امتياز پروژه 1امتياز پروژه پارامتر رديد

    شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك 1

    كنترل خطرات 2

    جمع

 

 امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شکل زير خواهد بود: 50امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر  100حداكثر  دهي:معيار امتياز 

 

 ز(امتيا 30ها در هر پروژه )حداكثر كنترل خطرات و رفع عدم انطباق امتياز( 20شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه )حداكثر 

 امتياز 5 داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات امتياز 5 هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسكها و روشداشتن دستورالعمل

 امتياز 5 هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسكارتباط برنامه امتياز 5 روشهاي مورد استفاده

 امتياز 5 مستند سازي امتياز 5 جامع بودن

 امتياز 5 هااجرايي شدن كنترل امتياز 5 مستند سازي

  
 امتياز 5 ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

 امتياز 5 هاارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل

 
 

 : ارائه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و كنترل خطرات الزامي است.1تبصره

شد. )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند )مجري( مي با :2تبصره
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و1های وهگرهای پيمان)صرفاً  ( در پيمان موضوع مناقصهHSE PLANارزیابی طرح بهداشت،ایمنی و محيط زیست) : 7

گر پيمان مي باشد. اينکه چگونه مناقصه HSEگر از الزامات گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصهاين طرح صرفاًٌ  به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه

، مي HSE PLANآمده و امتياز بندي شده است. به هر حال 7بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره را بصورت واقعي پيش HSEبه رعايت موازين  هاي مربوطها و هزينهفعاليت

 ، همراه با جزئيات به تأييد دستگاه نظارت برساند.گر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشنهاد شده و به صورت كاملبايست از سوي مناقصه

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

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

 

 (2و  1های گروههای پيماندر پيمان موضوع مناقصه)صرفاً  HSE PLAN:امتياز اكتسابی در خصوص 7جدول

 امتياز اكتسابي حداكثر امتياز سرفصل HSEعناصر  رديد

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

2 
2-1 

 خط مشي و اهداف استراتژيك
  3 مستندات خط مشي

  HSE 3اهداف استراتژيك  2-2

3 

3-1 

 سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و مستندات

  HSE 3ساختار سازماني براي مديريت

  HSE 4مسئوالن شرايط بحرانيمديران،سرپرستان و HSEآموزش 3-2

  HSE 4آموزش عمومي 3-3

  4 حصول اطمينان از صالحيت افراد 3-4

  4 فرايند مديريت پيمانکاران 3-5

  HSE 4استانداردهاي 3-6

4 

4-1 

 مديريت ريسك

  4 ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

  4 خطرات بهداشتي 4-2

  4 تجهيزات حفاظت فرديخطرات ايمني و  4-3

  4 خطرات حمل و نقل 4-4

  4 خطرات زيست محيطي 4-5

  4 خطرات امنيتي 4-6

  4 خطرات مسئوليت اجتماعي 4-7

  HSE 4نظامنامه عملياتي  برنامه ريزي و روش ها 5-1 5
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  3 يکپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات 5-2

  4 مديريت تغيير 5-3

  4 برنامه ريزي واكنش در شرايط اضطراري 5-4

6 

6-1 

 اجرا و پايش عملکرد

  4 هاي فعال كاريو پايش شاخص HSE-MSاجراي 

  HSE 4هاي عملکرديشاخص 6-2

  HSE 4پايش عملکرد  6-3

  HSE 4تحقيق و پيگيري حوادث 6-4

7 
7-1 

 و بازنگري مديريت HSEهاي مميزي
  4 و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

  4 بازنگري مديريت 7-2

  100 جمع
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 گردد.توجه: این فرم توسط كميته فنی بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی تكميل می

 

  
 گران جدول وضعيت نهایی ارزیابی كيفی مناقصه

 معيارهای ارزیابی ردیف
 (100تا  0امتيازات كسب شده )

 از فرمهای ارزیابی

ضریب  وزنی 

 معيارها
 امتياز نهایی  پس از اعمال درصد وزنی معيارها

  45  تجربه )سابقه اجرائی( 1

  35  حسن سابقه در كارهای قبلی 2

  15  توان مالی 3

  HSE  5معيارهای ارزیابی  6

  100  

 .......... گرمجموع امتياز نهایی  كسب شده مناقصه

 امتياز 60گران و تحویل اسناد مناقصه =  حداقل امتياز قابل قبول برای تایيد صالحيت مناقصه
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 واهی صدور حسن انجام كارگفرم  -پيوست یک 

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

 ها /كميته فنی، بازرگانی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی به امور پيمان

...   با این شركت قرارداد )موضوع(: .......................در سال .........  ......................................................................................شركت  رساندبه استحضار میاحتراماً  .با سالم

............. با مبلغ كل ...................... لغایت ......................................... با شماره پيمان ................................   به مدت ....................... از تاریخ ..................................................................................................................................................

......................... ریال داشته  و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده ...................................................................... ریال  )به حروف( ...........................................................................................................................................)به عدد( ....

 .رسانداست/می

 ارزیابی گردیده است.     عالی   خوب        متوسط            ضعيف                شركت  از نظر كيفيت كار در حد                           •

 عالی       ارزیابی گردیده است.     خوب      متوسط       ضعيف                   شركت  از نظر كفایت كادر فنی/غيرفنی در حد     •

 پيمان دارای تاخير ميباشد  پيمان بموقع انجام شده است     شركت از نظر رعایت زمان بندی پروژه                        •

 .باشدمی عالی        خوب        متوسط     ضعيف          در حد   الذكرفوق قرارداد در گفتهپيش شركت كاركرد از شركت این ارزیابی مجموع در •

 ریال مربوط به قرارداد فوق به این شركت ارایه گردیده است.                                                                                           ضمنا اصل مفاصا حساب شماره                                          مورخ         /         /               به مبلغ            

 نام و نام خانوادگی

 پيمانها خدماتمهر وامضاء 

 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاریخ

 گر توجه نمایيد كه در صورت داشتن قراردادهای متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.مناقصه/های متقاضیشركت
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 اعالميه تایيد اعتبار بانكی  -پيوست دو 
 شماره:

 تاریخ:

 

 :  موضوع مناقصه

  : به شماره مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 با سالم 

برداری الزم اعالم گر متقاضی حضور در مناقصات آن شركت نزد این بانک، جهت اطالع و بهره مناقصه                                                                                                        های  بانكی و اعتبار شركتدر ذیل اطالعات حساب

 گردد.می

 برای دوره زمانی یک سال قبل از تاریخ صدور نامه تایيد اعتبار بانكی                                                                                                                                  اطالعات گردش حسابهای فعال شركت (1

 ميانگين حساب )ریال( بستانكار )ریال( بدهكار )ریال( شماره حساب حسابنوع 

     

     

     

 

 ریال      ميزان ضمانت نامه های فعال برابر است با                                                                                        (2

 )به حروف( ریال نزد                                                                                        سقف                                                              )به عدد( ریال                                               شركت مذكور دارای اعتبار مالی تا  (3

 باشد.د میشعبه                                  به شماره                         بوده و اعتبار مالی آن شركت  تا سقف اعالم شده مورد تائي                                بانک                    

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

 نام و نام خانوادگی

 مهر وامضاء 

 تاریخ:

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

 :تاریخ

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

 :تاریخ

 تا نام آن  موسسه مالی و اعتباری در ليست موسسات مورد تائيد بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته باشددر صورتيكه حساب شركت مناقصه گر نزد موسسه مالی و اعتباری باشد، الزم است 

 اعتبار ساقط می گردد. ود در غير اینصورت از درجهاعالم تایيد اعتبار بانكی با دو امضا مجاز و مهر بانک صادر كننده و تایيد حوزه یا سرپرستی، مورد پذیرش دستگاه مناقصه گذار خواهد ب
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 شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
 

و وضعيت دقيق قرار داده مورد مطالعه را متناسب با موضوع مناقصه  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي )فرم حاضر(نمايد كه كليه فرمهاي ارزيابي كيفي ارائه شده در سايت بدينوسيله اين شركت اعالم مي

 است. نموده ارائهآن شركت محترم به  در قالب يك رزومه منسجمبه همراه ساير مدارك را الذكر ثبت و اسناد الزم ليست فوقدر چكرا ها مورد اشاره در فرمكليه مستندات و مدارك مرتبط 

توسط  اتقانوني ناشي از آن و همچنين مسئوليت عدم ارزيابي و محاسبه امتيازاظهارات خالف واقع و عواقب هرگونه و مدارك پيوست آن را تأييد و مسئوليت  سندضمناً اين شركت اطالعات مندرج در اين 

 .نمايدتقبل ميالزم  و مدارك ارسال ناقص اسناد ياعدم ارسال به داليلي نظير زار را گمناقصه

 مجاز امضاي صاحبان اسناد تمامي ذيل ودر گردد كنترل نيز مربوطه كارشناس توسط مراتب و شده اصل با برابر تصديق بررسي وكنترل فرمايند كليه اسناد تقديمي وموثر در فرايند ارزيابي كيفي -1

 . سازي گرددمستند شماري ونحو صحيح برگبه   ( نمايد وكليه اوراقنيز مهر وامضاء )اصل شركت

 :جهت شركت در مناقصه متعهد گردندخويش  گران ضمن نامه اعالم آمادگيمناقصه -2

 

به عنوان مورخ ............... روزنامه رسدددمي كشدددور  تغييراتآگهي آخرين  مطابق كه   ........................... به شدددماره ملي  .................. -2.........................  ............................ به شدددماره ملي -1انبان اينجانب/اينج

مذكور را  نماييم و اسنادرا تأييد مي باشدتعداد ............ برگ اسناد تقديمي كه در ذيل آن مهمور و به امضاء اينجانب/اينجانبان نيز مي مجاز شركت .................................. صحت و اصالت ءامضا صاحبان/صاحب

هرگونه  و يا ارائه اطالعات خالف واقع ارائه اسدددناد غير واقعي و با وقوف به عواقب احتمالي نماييمارائه مي مجتمع گاز پارس جنوبيبه شدددركت ..........................شــركت در مناقصــه شــماره  به منظور

 .پذيريمكيفري و حقوقي ناشي از آن را مي مسئوليت

  : ام شركتن

 : نام و نام خانوادگی

 : پست سازمانی /سمت

  : شماره كد ملی

 :تاریخ  

    : امضاءمهر و 


