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 ( 2 )ه شمار دفترچه

 

 مجتمع گاز پارس جنوبیتدوین : کمیته فنی بازرگانی شرکت  تهیه و

 

 

 ه(کنندگان )سازنده / فروشندمینـأی تـی کیفـهای استعالم ارزیابرگـب

 (قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد ۱2نامه اجرایی بند ج ماده براساس آیین کنندگان()تـأمین گرانمناقصهکیفی  ارزیابی )

 صورت اظهاري( به خود ) فرم کنندگان تامین کیفی ارزیابی استعالم هاي برگ در مندرج شده درخواست طالعاتا کلیه تکمیل توجه :

مناقصه گران  . باشد می الزامی شرکت مهر به ممهور و امضا مجاز صاحبان امضاي با مستندات و مدارك مراه ارساله به خوانا و دقیق

 «مندرج در روزنامه می باشند فرایند ارجاع کار برابر مبلغ تضمین شرکت در  20بر اساس وست در کلیه فرمهاي پی مکلف به محاسبه امتیاز 
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 MICRO SWITCHخرید  042/98کنندگان )سازنده/فروشنده(: مناقصه برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین                              

 :  اطالعات کلی مناقصه گزار

 مجتمع گاز پارس جنوبيشرکت نام : 

 ۱۱ساختمان انبار  اتاق   -پاالیشگاه ششم -مجتمع گاز پارس جنوبی-عسلویه  نشانی :

 077-۱3۱83363  تلفن :

 3408897366 شماره تقاضا :                                             042/98  ناقصه :مشماره 

 

 «MICRO SWTCH»  موضوع مناقصه :
 

زنامه)براي مناقصات عمومي( یا هي رودر آگ مندرج )مقرر دموع در کیفي ارزیابي وفراخوان استعالم این شده درخواست مدارك انضمام به میبایست  کیفي ارزیابي استعالم شده تکمیل هاي برگه

 هاي برگه است خواهشمند محترم گران مناقصه از .گرددارسال  11اتاق -ساختمان انبار -پاالیشگاه ششم-مجتمع گاز پارس جنوبي-عسلویهبه آدرس  (در اسناد مناقصه )براي مناقصات محدود(

 قرار جلد کتابچه صحافي شده  یک در گانه شش هاي جدول در شده درخواست مدارك وبه ترتیب جداگانه و منظم صورت به را زنیا ردمو مستندات و مدارك کیفي، ارزیابي استعالم شده تکمیل

 .شود نمي داده اثر ترتیب شوند، دریافت مقرر وقت از خارج یا بوده ناقص که مدارکي به است بدیهي .دهند

 : /سازنده اطالعات کلی تامین کننده

 :تلفن:                                        شرکت ثبت محل و تاریخ:                                                 شرکت ثبت شماره                                                                  :شرکت امن

 : نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شرکت فعالیت موضوع

 :اقتصادي کد                                                                                         :کالکترونی پست                                                                             :اینترنتي نشاني

 شماره پروانه بهره برداري:                                          : ملي شناسه :                                                                                                                              شرکت نشاني

 :صدور حلم                                         : تولد محل و تاریخ :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدیر خانوادگي ونام نام

 : تحصیلي رشته                                                                         : تحصیلي مدرك                                            :همراه تلفن                            :                        ملي کد
 

 کد و ملي شناسه همراه بهپروانه بهره برداري  ،گواهي امضاء صاحبان امضاي مجاز از دفاتر اسناد رسمي،  رسمي روزنامه در شرکت تغییرات آخرین و تأسیس يهگآ نامه،اساس تصویر ائهرا:  تذکر

 اساسنامه طبق مجاز صاحبان / صاحب امضاء به باید یفيک ارزیابي ماستعال هاي گهبر تمامي .باشد مي ضروري عامل مدیر شناسنامه و ملي کارت تصویر ارائه همچنین.است الزامي اقتصادي

 .شود رسانده شرکت مهر و تغییرات آخرین وآگهي

 

 امضاء و مهر تامین کننده :
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 معیارهای ارزیابی کیفی تامین کننده )سازنده / فروشنده(
 

 . پذیرد صورت می کنندگان تامین ییفارزیابی ک – مناقصات ریقانون برگزا 12 ماده ج بند نامه اجرایی آیین 24 ماده براساس

ف
دی

ر
 

 (Bوزن شاخص)  شرح معیارها

امتیاز کسب شده از 

 ((A 6تا   ۱فرمهای 

)توسط فروشنده 

محاسبه و تكمیل 

 شود(

 امتیاز کسب شده

A× B /100 
)توسط فروشنده 

محاسبه و تكمیل 

 شود(

امتیاز کسب شده از 

 ((A 6تا   ۱فرمهای 

شده توسط  سبهمحا

 کمیته فنی

 ازرگانیب

امتیاز کسب شده 

 نهایی

A× B /100 

محاسبه شده توسط 

 کمیته فنی بازرگانی

 مالحظات

ات از جداول و امتیاز

 مدارک ذیل استخراج

 می گردد.

 1 شماره فرم     30 مالي توان 1

 2 هشمار فرم     25 و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه  تجربه، دانش داشتن 2

 3 شماره فرم     ۱0 و نظام کیفیتید لوت هاي ارداستاند 3

4 
شهرت وسابقه کار با مراکز صنعتي  قبلي، حسن مشتریان ارزیابي

 .معتبر خصوصاً وزارت نفت و مجتمع گاز پارس جنوبي 
 4 شماره فرم     25

 5 رهشما فرم     ۱0 و خدمات )گارانتي و وارانتي( محصوالت کیفیت نحوه تضمین 5

 6 شماره فرم     0 تولید ظرفیت 6

      ۱00 جمع 

 تمهام کهه شود مي متعهد و بوده صحیح لحاظ هر از کنندگان تامین کیفي ارزیابي استعالم هاي دربرگ مندرج اطالعات و اظهارات : که نماید مي اعالمسازنده  / کننده تامین خاتمه در

 (مجتمع گاز پارس جنوبيشرکت ( گزار مناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي یا حق هیچگونه بوطهمر مدارك و فرمها این هارائ و تکمیل .نماید ارائه را الزم مدارك

 .بود خواهد مختاردات پیشنها قبول یا رد در سازمان و کرد نخواهد ایجاد

 .می باشد 50حد اقل امتیاز کیفی 

 مضاء و مهر تامین کننده :ا
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   *  مالی توان ییابارز : معیار1 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 شرح

 

امتیاز کسب   سال به مربوط ریال میلیون به مبالغ

 (A)شده
)توسط فروشنده 

 محاسبه شود(

امتیاز نهایی 

کسب 

 ۱393 ۱394 ۱395 ۱396 ۱397 (A)شده
متوسط مالیات 

 ساله 5

1 
 اسناد به مستند ساالنه، متوسط مالیات برابر یکصد

 شده ختپردا ابحسال علي و قطعيمالیاتهاي 
     

   

2 
فروش  آخرین سال تولید   درصد پنج و بیست

 صورتهاي با فروش اسناد و قراردادها به مستند

 شده تأیید مالي

 
  

3 
 اظهارنامه به ثابت،مستند داراییهاي درصد ده

 داراییها بیمه گواهي یا رسمي
 

  

4 
 از آن ذخا به قادر گر مناقصه که اعتباري حداکثر

 باشد مي معتبر اعتباري و مالي ساتموس یا هابانک
 

  

  
 جمع امتیازات

بار در نامه بانک تايیديه ياد شده زمان اعت اعالم  رت عدمدر صو درج تاريخ اخذ تأيیديه اعتبار بانكی الزامیست. ارائه اصل تايیديه به نام مجتمع گاز پارس جنوبی ضروري می باشد..گردد مربـوطه ارسال مالـی مؤسسه يا بانـک از تأيیديـهارائه  4براي رديف 

 د.حد اكثر به مدت يک سال معتبر می باش

ازمقادير  يكی از كمتر يا و معادل قصهمنا كیفی آگهی ارزيابی بیست برابر مبلغ ضمانت نامه مندرج در   كه شد خواهد صورتی احراز در امتیاز اكثر حد .است مالی الزامی توان ارزيابی جهت جدول اين 4  الی 1رديفهاي  مدارك از يكی حداقل ارائه

 .يابد می كاهش تناسب به مالی توان صورت امتیاز اين غیر باشد،در4الی  1 رديفهاي

 .مالیات الزامیست ند پرداختمستی و مدارک ات و دارائممهور به مهر اداره مالی سالهای مذکور ، قطعی عملكرد سازمان امور مالیاتی کشور مربوط بهه برگ مالیات  ارائ ضمن در  *

 امضاء و مهر تامین کننده :
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 اعالمیه تایید اعتبار بانكی

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 با سالم 

 ردد.گزم اعالم ميگر متقاضي حضور در مناقصات آن شرکت نزد این بانک، جهت اطالع و بهره برداري الهاي  بانکي و اعتبار شرکت  مناقصهدر ذیل اطالعات حساب

 براي دوره زماني یک سال قبل از تاریخ صدور نامه تایید اعتبار بانکي                                                                                                          عات گردش حسابهاي فعال شرکتاطال (1

 ساب )ریال(میانگین ح ار )ریال(انکبست بدهکار )ریال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 

 ریال      میزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        (2

 )به عدد( ریال                                            )به حروف( ریال نزد                              شرکت مذکور داراي اعتبار مالي تا سقف                                 (3

 باشد.مورد تائید ميعالم شده رکت  تا سقف ابوده و اعتبار مالي آن ش  بانک                                                    شعبه                                  به شماره                       

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

 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضاء 

 تاریخ:

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

 :تاریخ

 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار گرفته باشد موسسات مورد تائید سسه مالي و اعتباري در لیستدر صورتیکه حساب شرکت مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  مو
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 (سال گذشته پنج مناقصه در موضوع با عمده مرتبط مشتریان با منعقده یقراردادها)  و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه دانش تجربه، داشتن : 2 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 ساخت/فروش قرارداد موضوع

 

شماره 

 قرارداد/تقاضا

 قرارداد مبلغ

 )ریال میلیون)

 رفته فروش کاالی شرح
 تاریخ

 فروش

 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاکس /تلفن

 خریدار

وزن هر 

 معیار

(۱00-0) 

امتیاز کسب 

 هشد

(A) 

1        25  

2        25  

3        25  

4        25  

  0 کفایت کارکنان کلیدي

  100 جمع امتیازات

ه ازاي هر قرارداد تعلق امتیاز ب 12.5گزار، حد اکثر هاي غیر مشابه به تشخیص مناقصهدر مورد قرارداد. ارائه گرددباالترین مبلغ به منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش، کارهاي مشابه با  -1

  از تاریخ چاپ آگهي ارزیابي کیفيسال گذشته  5قرارداد مجزا در بازه زماني  4به تعداد  و حداکثرجدول فوق  4تا  1هاي صرفاً قراردادهاي مندرج در ردیفگیرد. الزم به ذکر است مي

 گردد. بررسي و امتیازدهي ميمناقصه حاضر 

براي سوابق ارائه شده )گردد.به تناسب محاسبه مي ،لجدواین ذیل  1گر با منظور کردن بند شده از برآورد کارفرما کمتر باشد امتیاز مربوط به تجربه مناقصهچنانچه مبلغ قرارداد ارائه  -2

  .(شوددر نظر گرفته مي به ازاي هر سال درصد تورم ساالنه 15 متوسط بل آنو ماق 97هاي مربوط به سال

 و اسناد قرارداد مدت و مبلغ شماره،  موضوع، طرفین قرارداد،: هایي همچونقسمت کننده مشخص که جدول مندرج در این قراردادهاي صفحات خوانا ازتصویر ارائه تکمیل جدول فوق و -3

 گردد.منظور مي و در صورت عدم ارائه مدارك مذکور امتیاز آن قرارداد صفر است باشد، الزامي امضاء قرارداد به مربوط
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 امضاء و مهر تامین کننده :    

 و نظام کیفیت تولید های : استاندارد3 شماره فرم

 ارزیابي فرآیند از سازنده حذف و بررسي عدم موجب ،عوامل از هریک رد و باشدميتولید  عوامل از یکي احراز به منوط ،قبول مورد استانداردهاي به توجه با استانداردها ارزیابي

 استاندارد مورد استفاده مي بایست مطابق با استاندارد ذکر شده در تقاضا یا فرم ارزیابي فني باشد. ضمناً .دش صالحیت خواهد

 :از است عبارته  شد اعالم استانداردهای -۱

 الف(استانداردهای قابل قبول

 ایران تحقیقات صنعتي و استاندارد مؤسسه  ،(IPS) نفت وزارت استانداردهاي-1

 ,BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API, ISO :مانند صنعتي کشورهاي تخصصي یا ملي استانداردهاي -2

  کیفیت معتبر هايگواهینامه سایر و  14000ISO  ،9000 ISO ، 18000ISO سري نظیر کیفیت استاندارهاي -3

 امتیاز وزن هر معیار و کیفیت تولید های استاندارد  

  ۱00  استاندارد کیفیت 1

  0  یدلاستاندارد تو 2

  ۱00  جمع

ارزیابي در این مرحله از طریق خود اظهاري و ارائه  .کردیر معیارها رد تذکر: چنانچه استانداردهاي الزم تامین نشود مي توان مناقصه گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سا

 اشد.بالعمل ساخت و با تشخیص مناقصه گزار قابل پذیرش مي دستور مدارك الزم از قبیل 

 : سازنده/امضاء و مهر تامین کننده
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 :مرتبط با تقاضا مجتمع گاز پارس جنوبیصاً وزارت نفت و شرکت کار با مراکز صنعتی مخصو وسابقه شهرت حسن ، قبلی مشتریان ارزیابی: 4 شماره فرم

( و مهوارد تعههدات بموقهع انجهام و پشهتیباني خدمات کیفیت برداري، بهرهدر دوره  دحسن انجام کار )کیفیت کاال، عملکر نظیر مواردي به باتوجه قبلي مشتریان ارزیابي امتیاز

 .بود خواهد شده یاد امتیاز تعیین مالك گذشته سال پنج حداکثر در قبلي مشتریان ارزیابي تیازام میانگین. میگرددمندرج در جدول ذیل تعیین 

 ار قابل پذیرش مي باشد.زالزم و با تشخیص مناقصه گ طریق خود اظهاري و ارائه مداركارزیابي مشتریان قبلي از 

ف
دی

ر
 

 ساخت/فروش قرارداد موضوع

 

شماره 

 قرارداد/تقاضا

 قرارداد مبلغ

 )ریال یونمیل)

 فروش کاالی شرح

 رفته
 فروش تاریخ

 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاکس /تلفن

 خریدار

امتیاز کسب  وزن

 شده

(A) 

1        25  

2        25  

3        25  

4        25  

  100 جمع امتیازات
 

 به مربوط و اسناد قرارداد مدت و شماره، مبلغ  موضوع، طرفین قرارداد،: هایي همچونقسمت کننده مشخص که جدول مندرج در این قراردادهاي صفحات تصویرخوانا از تکمیل جدول فوق و ارائه -1

 گردد.رت عدم ارائه مدارك مذکور امتیاز آن قرارداد صفر منظور ميواست و در ص باشد، الزامي امضاء قرارداد

 20نمره، در صورت ارائه مدارك از دیگر خریداران دولتي، براي هر برگه حسن سابقه حد اکثر  25ت باشد حداکثر در صورتیکه مدارك حسن سابقه از شرکت هاي تابعه وزارت نف -2

  نمره اختصاص خواهد یافت. 10گه حسن سابقه حد اکثر رنمره و براي سایر خریداران  به ازاي هر ب

مربوط به قراردادهاي  الزاماً ه را کهسال گذشت 5 بازه زماني درقرارداد  4به حسن انجام کار براي حداکثر  مدارك مربوط بایستگر مي، مناقصهبه منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش -3

 100 مشابه قراردادهايبراي  ،لجدوذیل این  2بند  مفاد  بایست ضمن لحاظ نمودنمي قابل ذکر است در محاسبه امتیاز حسن سابقه .یداارائه نم ،هدبو 2اعالم شده در جدول شماره 

  شود.در نظر گرفته  امتیاز درصد 80اکثر معادل گزار، حدبه نیز به تشخیص مناقصهغیر مشاقراردادهاي براي  درصد امتیاز و
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 ده :نامضاء و مهر تامین کن
 

 و خدمات پس از فروش )گارانتی و وارانتی( محصوالت کیفیت تضمیننحوه  ارزیابی : معیار5 شماره فرم

 

 محصوالت و خدمات کیفیت مینتض امتیازدهی  شرح

 (A)کسب شده  امتیاز (0-۱00) وزن هر معیار مستندات ورویه ها شرح ردیف

  40  نحوه تضمین محصوالت و گارانتي 1

  20  س از فروش )وارانتي( در محل استفادهپین خدمات منحوه تا 2

  20  چگونگي بسته بندي و حمل و نقل 3

  ۱0  چگونگي نصب 4

  0  نگهداري و تعمیرات هره برداري،بآموزش  5

  ۱0  داشتن نمایندگي از تولید کننده اصلي یا تولید کننده بودن 6

  0  داشتن دفتر در شهرستان عسلویه 7

  ۱00 جمع
 

 لزامي است.ا و ممهور به مهر شرکت مجازامضاء   صاحبانصاحب/ امضاء باارائه نامه کتبي  ،جدول فوق 7و  5، 1،2هاي شماره براي ردیف -1

 است. ضروري گرمناقصه شرکت مصوب وارائه دستورالعمل مدون  ،جدول فوق 4و 3هاي شماره ردیفبه منظور کسب امتیاز  -2

 از کارهاي انجام شده الزامیست.ارائه مستندات حداقل یکي  -3

 

 :امضاء و مهر تامین کننده 
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 تولید ظرفیت: 6 شماره فرم

 امتیاز کسب شده کل امتیاز ظرفیت تولید آماده ست اجراقرارداد های در د ظرفیت تولید ردیف

1    0  

 .خواهد گردید تعیین بازدید صحت خود اظهاري از طریق  لزوم درصورتمي گردد  بر اساس خود اظهاري تعیین و تولید مجوزهاي یا هاپروانه براساس تولید ظرفیت امتیاز

 .باشند داشته آماده رفیتظ بایستي شده صالحیت تأیید شرکتهاي : 1 تبصره

 )تولید ظرفیت – اجرا دست در قراردادهاي براي شده تعهد میزان = آماده تولید ظرفیت)

 .داشت نخواهد را مربوطه مناقصه در حضور حق مربوطه شرکت باشد بیشتر آماده تولید ظرفیت از هاواحد درخواست میزان که درصورتي : 2 تبصره

 اختصاص مي یابد.امتیاز گر به مناقصه رفیتظابر اکثر تا دو برحد تولید آماده ظرفیت متناسب با  : 3 تبصره

 امضاء و مهر تامین کننده : 

 تایید کنندگان تایید کنندگان 

   

  

  

  

 


