
 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ))))فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده ////سازندهسازندهسازندهسازنده( ( ( ( كنندگان كنندگان كنندگان كنندگان     هاي استعالم ارزيابي كيفي تامينهاي استعالم ارزيابي كيفي تامينهاي استعالم ارزيابي كيفي تامينهاي استعالم ارزيابي كيفي تامين    برگهبرگهبرگهبرگه

  )گيرد ميقانون برگزاري مناقصات انجام  12آيين نامه اجرايي بند ج ماده بنابر ) تامين كنندگان( گران  مناقصهارزيابي كيفي (

مستندات فرستاده شده داراي مدارك و . وارد شوند بايد دقيق و خوانا) فرم خود اظهاري(كنندگان  هاي استعالم ارزيابي كيفي تامين در برگه اطالعات«

».محاسبه كنندبرابر مبلغ تضمين شركت در مناقصه مندرج در روزنامه  امتياز را بنابر بيستگران بايد  مناقصه و امضاي مجاز و مهر شركت باشد  

 R2-99/007: مناقصه  R2-9740010-GH: تقاضاي

   Valve :موضوع

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



 

 

 

 

 

 

 9از2برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  : تامين كنندهو مهر مجاز  امضاي

  

  :گزار  اطالعات مناقصه

 R2-9740010-GH: شماره تقاضا  R2-97/007:شماره مناقصه  پااليشگاه دوم -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  :نام

استان بوشهر، بندر عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان مديريت : نشاني

  ۰۷۷۳۱۳۱۳۹۰۰الي ۳۹۹۵ : تلفن ۲۰۴  پااليشگاه دوم، اداره خدمات كاال، اتاق

  VALVE :موضوع مناقصه

  پور مصطفي غالمي :خريد كاال نام و تلفن كارشناس
  

 برابرب درخواست شده ترتيبا و باشد بايد داراي مهر و امضاي مجاز ) گانه شرح داده شده در هر يك از جداول شش(مدارك و مستندات مورد نياز  همراه استعالم ارزيابي كيفيهاي برگهي  همه: مهميادآوري 

  .نخواهند بود پذيرشمورد  شوند شدهفرستادهزمان تعيين يا خارج از باشندو ناقص مداركي كه . فرستاده شوندگانه شش هاي جدول

استان بوشهر، بندر عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، پااليشگاه دوم، ساختمان مديريت پااليشگاه نشانيفیبهيکمدارك درخواست شده و فراخوان ارزيابي همراهشده استعالم ارزيابي كيفي پرهاي  برگه

  .شودفرستاده204  دوم، اداره خدمات كاال، اتاق

  :سازنده/كننده تاميناطالعات 

  :تلفن  :تاريخ و محل ثبت  :شماره ثبت  :نام شركت

  :نمابر  ):                                  طبق اساسنامه(موضوع فعاليت 

  :نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز

  :كد اقتصادي   :پست الكترونيك  :نشاني اينترنتي

  :برداري شماره پروانه بهره  : شناسه ملي  : نشاني شركت

  :محل صدور  :تاريخ و محل تولد  :شماره شناسنامه  :نام پدر  :عاملادگي مديرنام و نام خانو

  :رشته تحصيلي  :مدرك تحصيلي  :تلفن همراه   :كد ملي
  

 اري، شناسه ملي، كد اقتصادي،برد پروانه بهرهآخرين تغييرات شركت در روزنامه رسمي، اساسنامه، آگهي تاسيس و تصوير فرستادن: يادآوري

 امضاء دارايبايد هاي استعالم ارزيابي كيفي  و برگه ، تصاوير فرستاده شدهصفحات رزومه تمام .الزم استشناسنامه مدير عامل  و تصوير كارت ملي

  .دنباششركت  رـهمو  )اساسنامه و آگهي آخرين تغييراتبرابر (مجاز 



 

 

 

 

 

 

 9از3برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  )فروشنده / سازنده ( معيارهاي ارزيابي كيفي تامين كننده 

  .شود انجام ميقانون برگزاري مناقصات  12آيين نامه اجرايي بند ج ماده  24ماده  بنا برارزيابي كيفي تامين كنندگان 

  معيارها
وزن 

  )B(شاخص

امتياز كسب شده از 

را ) A( ۶تا  ۱هاي  فرم

فروشنده محاسبه و 

  كند پرمي

امتياز كسب شده 

A*B/100   
را فروشنده محاسبه 

  كند و پرمي

امتياز كسب شده از 

را ) A( ۶تا  ۱هاي  فرم

 كميته فني بازرگاني

  كند محاسبه مي

امتياز كسب شده 

را A*B/100نهايي

 كميته فني بازرگاني

  كند محاسبه مي

امتيازها از جداول زير 

  .شود مي محاسبه

  ۱شماره  فرم          ۱۵  توان مالي

  ۲فرم شماره           ۲۰  در خريدهاي مشابهارزيابي مشتريان قبلي حسن سابقه 

استانداردهاي توليد و نظام كيفيت و عضو سازندگان شركت ملي 

  نفت ايران
۱۰          

  ۳فرم شماره 

  ۴فرم شماره           ۲۵  داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه

  ۵فرم شماره           ۲۰  )گارانتي و وارانتي(تضمين كيفيت خدمات و محصوالت  چگونگي

  ۶فرم شماره           ۱۰  ظرفيت توليد

            ۱۰۰  جمع
  

  

  .است) 60(براي پذيرفته شدنامتياز  كمترين

  :و مهر تامين كننده مجاز امضاي 

  

  



 

 

 

 

 

 

 9از4برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  .*معيار ارزيابي توان مالي: 1فرم شماره 

ف
دي

ر
  

  شرح

امتياز كسب     سال برايمبالغ به ميليون ريال 

  ) A(شده 

فروشنده محاسبه (

 )كند مي

امتياز 

نهايي 

كسب شده 

)A(  
۱۳۹۲  ۱۳۹۳  ۱۳۹۴  ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  

 ۵متوسط ماليات 

  ساله

۱  
، مستند به اسناد ساالنهات متوسط يكصد برابر مالي

  .مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده
                

۲  
و پنج درصد فروش آخرين سال توليد مستند بيست 

هاي مالي تاييد  به قراردادها و اسناد فروش با صورت

  .شده

      

۳  
ده درصد دارايي هاي ثابت مستند به اظهار نامه 

  .ها رسمي يا گواهي بيمه دارايي
      

۴  
قادر به اخذ آن از گر  حداكثر اعتباري كه مناقصه

  .استسات مالي و اعتباري معتبر ها يا موس بانك
      

  امتيازهاجمع 
  

حداكثر براي بانك، تاييديه  ي در صورت عدم اعالم زمان اعتبار در نامه. باشداصل تاييديه به نام مجتمع گاز پارس جنوبي بايد وفرستاده شود از بانك يا مؤسسه مالي ييديـهتا ۴براي رديف 

  .استيك سال معتبر 

آگهي ارزيابي بيست برابر مبلغ ضمانت نامه مندرج در  شود كه زماني كسب ميمتياز حداكثر ا. اين جدولفرستاده شود ۴الي  ۱هاي  رديف بايد مدارك يكي از كم دستبراي ارزيابي توان مالي 

  . كند پيدا مياز توان مالي به تناسب كاهش در غير اين صورت امتي باشد، ۴الي  ۱ هاي رديفيا كمتر از يكي از مقادير  برابركيفي مناقصه، 
  

  .ستا الزممدارك مستند پرداخت ماليات فرستادن و باشد ي اداره ماليات و دارايهاي مذكور بايد داراي مهر تي كشور مربوط به سالبرگ ماليات قطعي عملكرد سازمان امور ماليا * 

  :و مهر تامين كننده مجاز  امضاي

  



 

 

 

 

 

 

 9از5برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  .وزارت نفت و شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مرتبط با تقاضا به ويژه، حسن شهرت و سابقه كار با مراكز صنعتي معتبر مشتريان قبلي ارزيابي:  2فرم شماره 

و موارد ) برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام به موقع تعهدات  كيفيت كاال، عملكرد در دوره بهره( حسن انجام كار  مانندمواردي  ارزيابي مشتريان قبلي امتيازى  بناي محاسبه

  .سال گذشته مالك تعيين امتياز ياد شده خواهد بودپنج  ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر. است زير مندرج در جدول 

ف
دي

ر
  

  رفته فروش شرحكاالي  نام شركت صادر كننده  ساخت/فروش قرارداد موضوع
 تاريخ

  فروش

 مقام و نشاني نام،

  خريدار مطلع

 و نمابر تلفن

  خريدار
  وزن

امتياز كسب 

  )A( شده

1              ۲۵    

2              ۲۵    

3              ۲۵    

4              ۲۵    

    ۱۰۰  جمع

  :يوريادآ

  ).هاي حسن انجام كار سال گذشته، متناسب با تعداد برگه پنجچهار كار مشابه در ( فرستادهشودمبلغ كارهاي مشابه با باالترين براي كسب حداكثر امتياز اين بخش بهتر است -1

  )امتياز دارد15امتياز و حسن سابقه از شركت هاي غيردولتي  25حسن سابقه از شركت هاي دولتي(.فرستاده شودبايد حتما در جدول  شده نوشتهمواردمستندات  -2

  :و مهر تامين كننده مجاز  امضاي
  



 

 

 

 

 

 

 9از6برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  استانداردهاي توليد و نظام كيفيت:  3فرم شماره 

اگر . باشدبرداري  ي استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره تواند دربرگيرنده اين استانداردها مي. اثبات كنند اند  كردهدريافت  ي را كهگران بايد درستي استانداردهاي مناقصه

هاي معتبر يا بازديد  گواهينامهيا تحويل اسناد . كند بدون در نظر گرفتن معيارهاي ديگر رد را ندارندشرايط بيان شده كه گراني را  تواند مناقصه گزار مي استانداردهاي الزم تهيه نشود مناقصه

  .الويت دارددر صورت وجود از استانداردهاي بومي و ايراني استفاده شود. تواند معيار عمل باشد سي  ميكارشنا

  :از است عبارتپذيرفتني  استانداردهاي

  

  رانيا قات صنعتیيتحق و استاندارد ،مؤسسه(IPS) نفت وزارت استانداردهای- ۱

  ASTM,API,ISO,IEEE,VDE,BS,JIS,DIN,ANSI,ASME:مانند صنعتی کشورهای تخصصی اي ملی استانداردهای- ۲

  تيفيمعتبرک هاي نامهيرگواهيساوISO 14000, ISO 9000, ISO 18000 , OHSAS 18000سري رينظ تيفيک استاندارهای - ۳

  .استانداردهاي توليد هستند اند خود استفاده كردهاستانداردهايي كه مراجع سازنده از آنها براي ساخت محصوالت - ۴

  

  و كيفيت شرح امتياز دهي استانداردهاي توليد

  )A(امتياز كسب شده   )0 - 100( وزن هر معيار   نام استاندارد  شرح  رديف

    ۵۰    استاندارد كيفيت  ۱

    ۵۰    توليد استاندارد  ۲

    ۱۰۰    معـــــج

  

  :سازنده/ و مهر تامين كنندهمجاز  امضاي

 

 



 

 

 

 

 

 

 9از7برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  

  )سال گذشته  پنجبا مشتريان عمده مرتبط با موضوع مناقصه در  بسته شدهقراردادهاي ( داشتن تجربه، دانش و سابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه:   4فرم شماره 

ف
دي

ر
  

  ساخت/موضوع قرارداد فروش
  مبلغ قرارداد

  )ريال(
  شرحکااليفروشرفته  تاريخ فروش

نام، نشاني و مقام 

  خريدارمطلع 
  خريدار نمابر/تلفن

  وزن هر معيار

 )۱۰۰ - ۰(  

امتياز كسب 

  )A(شده 

۱              ۲۰    

۲              ۲۰    

۳              ۲۰    

۴              ۲۰    

    ۲۰  ت مديره و كاركنان كليدي  امدارك تحصيلي و دوره هاي برگزار شده براي هي

    ۱۰۰  جمع
قراردادهاي غير مشابه به تشخيص خريدار معادل نصف ي  درباره .)سال گذشته ۵كار مشابه در  ۴حداقل (شودفرستادهكارهاي مشابه با باالترين مبلغ  بهتر استامتياز براي كسب بيشترين  - ۱

  .شود امتياز در نظر گرفته مي

امضاي  ي است و صفحهتاريخ انعقاد قرارداد / مدت قرارداد / مبلغ قرارداد / موضوع قرارداد / طرفين قرارداد : ي كننده شود وبيان قرارداد كه در جدول نوشته ميتصوير صفحاتي از  فرستادن - ۲

  .است  الزمبراي بررسي قرارداد 

  »پر كنيدحتما براي به دست آوردن امتياز آن جدول باال را الزم است «

  :و مهر تامين كننده مجاز  امضاي



 

 

 

 

 

 

 9از8برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  )گارانتي و وارانتي(تضمين كيفيت محصوالت و خدمات پس از فروش  چگونگي ارزيابيمعيار :   5فرم شماره 

  تضمين كيفيت خدمات و محصوالت چگونگيشرح امتياز دهي 

  ها مستندات و رويه  شرح  رديف
( وزن هر معيار

۱۰۰- ۰(  

امتياز كسب 

  )A(شده 

۱  
چگونگي تضمين محصوالت و 

  گارانتي

  

۵۵  
  

۲  
از  چگونگي تامين خدمات پس

  در مكان استفاده) وارانتي(فروش 

  

۲۰  
  

۳  
چگونگي بسته بندي و حمل و 

  نقل

  

۱۵  
  

۴  
نمايندگي از تامين كننده ي 

  بودن توليد كننده/ اصلي 

  

۱۰  
  

    ۱۰۰  جمع
  

 اي جدول باال را در برگه هاي رديفي  توضيحات الزم دربارهو يا حتما پر كنندالزم است براي كسب امتيازهاي اين بخش جدول باال را گران  مناقصه: توضيح �

 .بفرستندبا مهر و امضاي مجاز جداگانه 

  .است الزمحداقل يكي از كارهاي انجام شده فرستادن مستندات : مهم يادآوري

  :و مهر تامين كننده مجاز  امضاي



 

 

 

 

 

 

 9از9برگ

 

  R2-9740010-GH:تقاضايR2-99/007:مناقصه)فروشنده / سازنده ( كنندگان  اسناد استعالم ارزيابي كيفي تامين

  توليد ظرفيت: 6شماره فرم

  آمادهظرفيت توليد   قرارداد هاي در دست اجرا  امتياز  ظرفيت توليد  رديف

1    ۱۰۰      
  

  .شد خواهد نييدتعيبازدبا  خوداظهاري درستي لزوم ورتصدر .شود مي تعيين خوداظهاريبا و ديتول امجوزهایيها پروانهبنابر  ديتول تيظرف ازامتي

  .باشند داشته آماده تيظرف بايد شده تيصالح دييتأ های شرکت: ۱ تبصره

  ) ديتول تيظرف  - اجرا دست در قراردادهای برای شده تعهد زانيم=آماده ديتول تيظرف(

  .ندارد را درمناقصه حضور حق شرکت باشد شتريب آماده ديتول تيظرف از واحدها درخواستاگر:  ۲ بصرهت

  .شود داده مي امتياز گر مناقصه به رفيتظبرابر دو تا حداكثر آماده توليد ظرفيتبا متناسب:  ۳ تبصره

  :و مهر تامين كننده مجاز امضاي 

  

  
  

  »فني بازرگانياعضاي كميته «ارزيابي كنندگان 

  

  

  


