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  )859/98(استعالم ارزيابي كيفي مشاوران

(RFQ)  

  موضوع :

هايمبتني بر استاندارد استقرارسيستم مديريت انرژي مشاورهخدمات    

 ISO 50001:2018  ISO 50006:2014 و

 در هشت پااليشگاه مجتمع گاز پارس جنوبي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 اطالعات كلي موضوع مناقصه

  1جدول شماره 

 مشخصات �ارفرما

  نام �ارفرما : 
کت مجتمع �از �ارس جنو��                       ��  

 –منطقه و'ژە اقتصادي انرژي �ارس  –عسل)'ه  –استان بوشهر  �شا�� �ارفرما : 
 6 امور  دف@? - ١١٢ساختمان اداري مركزي ستاد اتاق  ––مجتمع �از �ارس جنو��

  پAمانهاي ستاد
  ۰۷۷۳۱۳۱۲۷۶۴ فاJس :   ٠٧٧٣١٣١٢٧٥١تلفن : 

 :KLون ?@Mآدرس ال    

 اطالعات موض"ع مناقصه 

استقرارسYستم مدیUVت انرژی  مشاورەخدمات  موض)ع مناقصه : 
� بر استانداردZهایمبت  ISO 50001:2018 وISO 50006:2014 

 در هشت �االhشgاە مجتمع �از �ارس جنو�� 
  

  ٨٥٩l٩٨    : قصهشمارە منا

ح مختmی از موض)ع مناقصه  �� :  
�  یانرژ  تVU یمد ستمYخدمات مشاورە استقرارسZیبر استانداردها مبت ISO 50001:2018 وISO 50006:2014 

    مجتمع �از �ارس جنو��  شgاەhهشت �اال در 
� بودجه انجام �ار:  pqتخم  

٠٠٠l٠٠٠l٠٠٠lال١٠Uر  
 –ساvت vک مجتمع �از �ارس جنو��  -عسل)Uه-: بوشهرمحل اجرای �ار 

  �االhشgاە های اول تا هشتم 

کت در مناقصه   ماە ١٨ : مدت اجرای قرارداد  �� � pqلغ تضمyم: 
٠٠٠l٠٠٠lال ٥٠٠Uر  

�شدە ) در رشته انرژي ،  : تخصص ها و صالحLت های مورد نLاز  6
�6 �ا�د داراي گواهينامه صالحAت خدمات مشاورە معت@� (منق�

�كت متقا� ��
� تج�Vه و تأيAد�ه �ار در زمينه استقرار س�ستم مديV'ت انر  ٣گرا�ش بهينه سازي انرژي و حداقل داراي �ا�ه  pqژي از ازمان برنامه و بودجه �اشد .همچن

�ا صنايع بزرگ را دارا �اشد .  6�Aوش 6 انرژي در �اال�شgاههاي نفت و �از و پ@?
�Zي ف � p@و انجام مم  

 ��Lک �ا�Uارز �  برنامه زما�

�   آخUVن مهلت درUافت اسناد ارزUا�� �Lاز مشاورانک : 
٢٤l١٠l٩٨  

� �ه �ارفرما م�ان تح)�U اسناد �Lک �ا�Uمنطقه  –عسل)'ه  –استان بوشهر  : ارز
6  –و'ژە اقتصادي انرژي �ارس  ساختمان اداري مركزي  ––مجتمع �از �ارس جنو��

  امور پAمانهاي ستاد - ١١٢ستاد اتاق 

  ٢٩l١٠l٩٨: اعالم لYست کوتاە تقZUV�  تارUــــخ 
پYشنهاد مناقصه از �ارفرما تارUــــخ دعوت از واجدین صالحLت برای درUافت اسناد 

 :٠١l١١l٩٨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

كلي مشاور :اطالعات   

2جدول شماره   

 تاريخ تكميل پرسشنامه : نام شركت :-2

 موضوع فعاليت-3

 : *نوع شركت-4 شماره ثبت-5

 تاريخ ثبت-6 محل ثبت-7

 سرمايه ثبت شده-8 

 نشاني اقامتگاه قانوني-9

 نشاني الكترونيكي :-10 

 نمابر-شماره تلفن -11

 �کت تعاو� ��l �Zس�کت  ��l کت مختلط سها� ��l سها� p@کت مختلط غ ��l �Zکت تضام ��l ت محدودLکت �ا مسئول ��l کت سها� ��)*( 

 

  مشاور:: گواهينامه احراز صالحيت  3جدول شماره 

  رتبه  رشته  مرجع احراز صالحيت  رديف

1        

2        

3        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 مشخصات اعضاي هيات مديره  -

 : مشخصات مدير عامل و اعضاي فعلي هيات مديره4شماره  جدول

  نام و نام خانوادگي  سمت  رديف
درصد 

  سهام

مدرك  

  تحصيلي

  سوابق اجرايي

سوابق   آدرس وشماره تلفن

  *داخلي 

سوابق 

  *خارجي

كل 

  سوابق

                  

                  

                  

                  

                  

                  

ميزان همكاري فرد با مشاور شركت كننده در اين ارزيابي است و مقصود از سوابق خارجي همكاري فرد با ساير شركت هاي مشاوره منظور از سوابق داخلي ،*

  و يا سوابق معتبر فردي مي باشد 

  مدارك مورد نياز :

 آگهي ثبت شركت ها و آگهي اخرين تغييرات  -

 تصوير مصدق گواهي نامه هاي احراز صالحيت  -

  گواهي معتبر يا ارائه آگهي روزنامه رسمي در مورد سوابق فعلي و قبلي مديران  -

 

معيار هاي ارزيابي كيفي مشاوران  -4  

ارزيابي كيفي مشاوران بر اساس معيارهاي زير صورت ميگيرد : قانون برگزاري مناقصات ، 29ماده "ه  "آيين نامه اجرايي بند  14ماده "ب "با توجه به بند   

ارزيابي تجربه (سابقه اجرايي ) مشاور -4-1  

.اين پيمان ها بايد در طرف پيمان دستگاه اجرايي بوده (پيمان هاي دست اول)سا صرفا سوابق پيمان هاي مشاوره اي را درج نماييد كه خود را  5در جدول شماره 

سال اخير منعقد شده و يكي از مشخصات زير را داشته باشد : 5طي   

د و تا زمان تكميل درصد مبلغ برآورد اين مناقصه باش 60پروژه هايي كه به لحاظ رشته و زمينه كار مشابه اين مناقصه بوده ، حجم ريالي آن حداقل معادل  - 1

 اين جدول به اتمام رسيده باشد .

، به مشابه اين مناقصه بوده و حجم ريالي و يا مقادير كاري انجام شده تا اين تاريخ (ميزان پيشرفت كار) تمام كه به لحاظ رشته و زمينه كارپروژه هاي نا - 2

 ترتيب معادل مبلغ برآورد و يا حجم مقادير كاري اين مناقصه باشد .

 .روژه هاي تمام شده غير مشابه اين مناقصه كه حجم ريالي و يا مقادير آن حداقل معادل اين مناقصه باشد پ - 3

  



 
 

  

  

 

  پيمان هاي اجرا شده توسط مشاور (با توجه به توضيحات فوق ):5جدول شماره 

  نام �ارفرما  موض)ع پLمان  ردvف
شمارە 
تماس 
  �ارفرما

  مyلغ پLمان
تارUــــخ انعقاد 

  پLمان
خاتمه تارUــــخ 

  پLمان
فت  ��Yدرصد پ

*  

۱                

۲                

۳                

۴                

۵                

۶                

  
  ۳ختص پروژە بند *م

  ازLمدارک مورد ن 
 ۵تص)Uر مصدق صورت وضعLت موقت vا قط¨ پروژە های مذکور در جدول شمارە  -۱

  

 م©ر و امضای مجاز مشاور 

ارزيابي كارفرمايان قبلي  -۴-۲  

ز دست اول و دست دوم ) را درج نمايند اسال گذشته بر عهده داشته اند (اعم  5كليه پروژه هاي مشاوره اي كه در طي  6داوطلبان بايد در جدول شماره   

سال گذشته  5: سوابق پيمان هاي مشاور داوطلب در  6جدول شماره   

تارUــــخ 
تح)Uل 
 قط¨

تارUــــخ 
تح)Uل 
 موقت

ن)ع 
 هم�اری

ف �ار  ��Yتا  درصد پ
 این تارUــــخ �ه لحاظ
پرداخت صورت 

 وضعLت

مدت 
پLمان �ه 

 ماە

  تارUــــخ
وع  ��
 پLمان

 مyلغ پLمان
شمارە تلفن 

نمایندە 
 �ارفرما

 نام �ارفرما
موض)ع 

 پLمان
 ردvف

           

           

           

           

           

           

 



 
 

همكار و يا عضو مشترك مي باشد دست دوم ،ارائه خدمت به صورت اصلي ،منظور از نوع همكاري ،*  

مدارك مورد نياز -  

  تصوير مصدق صورت وضعيت موقت يا قطعي پيمان هاي مذكور در جدول فوق  -1

 تشويق نامه و تقدير نامه از كارفرمايان قبلي در صورت امكان ارائه رضايت نامه ، - 2

   ارزيابي ساختار سازماني -3-4

  پذيردبه شرح ذيل صورت مي  ارزيابي از ساختار سازماني شركت هاي داوطلب

  سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت   -1-3-4 

استخدام شركت اسامي كاركناني كه مستند به اسناد پرداخت بيمه و يا ماليات حقوق و دستمزد به صورت تمام وقت يا پاره وقت در  7در جدول شماره 

  مشاور هستند ذكر ميگردد .

  : كادر فني شاغل در شركت مشاور 7جدول شماره 

  رديف
نام و نام 

  خانوادگي

سمت 

  سازماني

واحد 

  سازماني

مدرك 

  تحصيلي

نوع 

  همكاري

(تمام وقت 

نيمه  –

  وقت )

  سوابق اجرايي

  

آدرس و شماره 

  تلفن

دوره هاي 

آموزشي 

تخصصي 

**  

سوابق 

  *داخلي

سوابق 

  *خارجي

كل 

  سوابق

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 افراد مذكور در جدول فوق با مشاور شركت كننده در اين ارزيابي است و مقصود از سوابق خارجي، همكاري اين افراد با ساير سركت ها معتبر يميزان همكارمنظور از سوابق داخلي ،*

  فردي است 

  تا كنون طي كرده است **منظور دوره هاي آموزشي تخصصي كه فرد شاغل 

  مدارك مورد نياز 

  7تصوير مصدق مدارك تحصيلي كاركنان مندرج در جدول شماره  - 1

  7مه پرداختي براي كاركنان مندرج در جدول شماره بيتصوير مصدق ليست  - 2

  

  



 
 

 

                                                                                                                                                                          

  مهر و امضاي مجاز مشاور 

  

  نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه  -2-3-4

  در انجام بموقع تعهدات  توانايي مشاور -1-2-3-4

  : قراردادهاي قبلي كه در زمان تعيين شده در پيمان به انجام رسيده است 8جدول شماره 

  

  تاريخ تحويل موقت  مدت اجراي قرارداد  تاريخ آغاز پيمان  كارفرما  موضوع قرارداد  رديف

1            

2            

3            

4            

  وجود واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه و تمهيدات الزم در اين زمينه  -2-2-3-4

به يرد ،نمودار سازماني واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت مشاورو امكانات و برنامه هايي كه در زمينه كنترل پروژه مورد استفاده قرار ميگ

  صورت تفصيلي تشريح گردد 

  

  مدارك مورد نياز :

ارداد مصدق قرارداد يا خالصه قرارداد و يا مقاوله نامه و همچنين گواهي از كارفرما مبني بر عدم تاخير غير مجاز در تحويل پروژه در مورد قر تصوير - 1

 هاي مذكور در جدول فوق 

 مستندات و مدارك مورد نياز در مورد وجود واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه و امكانات پيش بيني شده  - 2

  امتياز دهي به هر يك از معيار هاي ارزيابي كيفي نحوه -5

متياز دهي به هر يك از معيار هاي ارزيابي كه در مبحث قبل در اين بخش نحوه افي داوطلبان ،به منظور شفاف سازي هر چه بيشتر روند ارزيابي كي

  ذكر شده بود تبيين ميگردد .

  است :درصد وزني اين معيار ها در جدول زير منعكس گرديده 

  درصد وزني معيار هاي ارزيابي كيفي مشاوران:  10جدول مشاره    

ارزيابي تجربه (سابقه   عنوان معيار

  اجرايي)

ارزيابي ساختار سازماني   ارزيابي كارفرمايان قبلي

  مشاور

  

    30تا   30تا   40تا   درصد وزني

، عوامل امتياز آوري مشخص قانون برگزاري مناقصات ، براي امتياز دهي به هر يك از اين معيار ها  29ماده "ه"بر اساس آيين نامه اجرايي بند 

ند از گرديده است .داوطلباني كه مدارك و مستندات كافي و صحيح را با توجه به دستورالعمل نحوه تكميل اسناد ارزيابي كيفي ، ارائه نموده باش

ز معيارها برخوردار خواهند شد . شيوه ارزيابي در اين ارزيابي به شكل وزني مي باشد .يعني مجموع ضريب وزني معيار ها امتياز مربوط به هر يك ا

حاصل معادل مجموع معادل صد درصد بوده و هر داوطلب در ازاي هر معيار ، امتيازي بين صفر تا صد دريافت خواهد نمود . امتياز كل هر داوطلب ،



 
 

امتياز را كسب نموده باشند ، سه تا شش  60. از ميان مشاوراني كه حداقل شده براي هر معيار ، در ضريب وزني مربوط مي باشد ضرب امتياز كسب 

  نفر به ترتيب امتياز به ليست كوتاه راه خواهند يافت و از آنان جهت مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد آمد .

  ي ) مشاورنحوه امتياز دهي به تجربه (سابقه اجراي -5-1

سال گذشته محاسبه ميگردد .در جدول  5كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار طي  "نوع"و "تعداد "حسب امتياز ارزيابي مشاوران ،

  نحوه امتياز دهي به اين معيار ذكر گرديده است :  11شماره 

  : عوامل امتياز آور معيار سابقه اجرايي   11جدول شماره   

دوكار مشابه با حجم   امتياز آورعوامل 

  معادل

يك كار مشابه با حجم 

  معادل

 85دوكار مشابه با حجم 

  درصد برآورد

 75يك كار مشابه با حجم 

  درصد برآورد

  25  50  75  100  امتياز

مناقصه بوده و يا حجم مقادير  كارهاي اجرا شده توسط داوطلب است كه مبلغ ريالي آن معادل برآورد اين"كار با حجم معادل  "مقصود از :1تذكر 

   مشابه اين مناقصه باشدآن ،

  مطابق رابطه زير معادل سازي ميگردد :   ساالنه مبلغ ريالي كارهاي انجام شده در سالهاي گذشته بر اساس متوسط تورم  :2تذكر 

 )مبلغ پروژه انجام شده( * ]1  )*   % +تعداد دوره ساالنه  [( 

واحدهاي پااليشگاهي نفت در زمينه  شابه با موضوع اين مناقصه باشند اماكارهاي با حجم معادل برآورد اين معامله كه غير مداوطلبان براي :3تذكر 

  امتياز جدول فوق برخوردار مي باشند  . درصد 70از و گاز و پتروشيمي باشد 

  نحوه امتياز دهي به معيار ارزيابي كارفرمايان قبلي : – 5-2

 ،سنجش قرار مي گيرد .عالوه بر ايناز سوي داوطلب مورد  ه ها و اطالعات و مدارك ارائه شدهكارفرمايان قبلي با توجه به رضايت ناممعيار ارزيابي 

مواردي نظير كيفيت كار ، كفايت كاركنان كليدي و تحقق اهداف زماني  كارفرماي قبلي بر اساس 5يك تا  ديد ازكارفرما حسب مورد و بنا به صالح

  امتياز مربوطه را محاسبه خواهند نمود .  12عالم خواهند نمود و بر اساس جدول شماره  ، است

  : نحوه امتياز دهي به ارزيابي كارفرمايان قبلي  12جدول شماره 

  توضيحات   امتياز   عوامل ارزيابي   

1  

  عالي   خوب  متوسط  ضعيف  65  استعالم از كارفرمايان قبلي 

  25  17  10  5  25  كيفيت كار 

  20  15  8  3  20  كفايت كاركنان كليدي 

  20  15  8  3  20  تحقق اهداف زماني 

  امتياز تعلق ميگيرد  5به ازاي هر رضايت نامه   15  ارائه رضايت نامه از كارفرمايان قبلي   2

   تعلق ميگيرد امتياز 5به ازاي هر تقدير نامه يا تشويق نامه   20  ارائه تشويق نامه و تقدير نامه از كارفرمايان قبلي   3

    جمع امتياز   

  

  

    

  



 
 

  

  نحوه امتياز دهي به ساختار سازماني  -5-3

صورت مي پذيرد كه براي سنجش هر يك از بخش ها شاخص هايي تعيين شده است .در  هاي زير بخشدر امتياز دهي به ساختار سازماني مشاور 

  هر يك از اين شاخص ها تعريف شده است . 13جدول شماره 

  : نحوه امتياز دهي به ساختار سازماني مشاور  13جدول شماره 

امتياز كل   شاخص مورد ارزيابي  رديف

  شاخص

  معيار سنجش

    60  سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت   1
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 اظهارنامه اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار

  

  متعهد مي شود دراين مشاور قانون برگزاري مناقصات در جهت رعايت ظرفيت هاي مجاز ، 29ماده  ""ه به استناد آيين نامه اجرايي بند 

  و  iso 50006:2014خدمات مشاور استقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد هاي  "براي شركت در مناقصه  مقررتاريخ 

 iso 50001 :2018  كار يا كارهاي مشاوره اي كه در دست اجرا دارد به شرح زير بوده و با آگاهي " هشت پااليشگاه مجتمع گاز پاريس جنوبي در

ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در فرآيند ارزيابي  ،لغ و تعداد كار مجاز در دست اجرااز ظرفيت هاي اجرايي صالحيت در رشته مربوطه از نظر مب

  در پروژه ديگري برنده شود اطالع دهد . ن شده را دارا بوده و چنانچه در فاصله ارزيابي،يمناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور با مبلغ تعيكيفي و 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  : كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آزاد  14جدول شماره

  مبلغ قرارداد  نام كارفرما  رسته كار  عنوان قرارداد  رديف
مبلغ كاركرد 

  قرارداد

ظرفيت پايه در 

  رشته مربوطه
  مانده ظرفيت

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

مسئوليت هرگونه تاخير در اجراي چنانچه اطالعات مذكور خالف واقع بوده و يا مرجع قانوني ذي ربط ظرفيت آماده به كار مذكور را تاييد ننمايد    

  موضوع مناقصه به عهده امضا كننده بوده و كارفرما اختيار دارد مطابق با مقررات قانوني با اين شركت رفتار نمايد.
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