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 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه ششم

 : گرنام شركت مناقصه

 6032/99: شماره مناقصه

 پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبيطرح اصالحي برق رساني ناحيه غير صنعتي 12تامين برق پايدار و اجراي  :موضوع مناقصه

 اييك مرحله/ي ومعم: نوع مناقصه

 ماه( 16) شمسي شانزده ماه: مدت اوليه پيمان

صورت دقيق و خوانا و ارسال مدارك و مستندات مربوطه با امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور ه گران بهاي ارزيابي كيفي مناقصهتكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمتوجه: 

 به مهر شركت الزاميست.
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 مناقصه ي و شركت دراعالم آمادگ
 

 

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

 

 

. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  3صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 گزار اطالعات مناقصه

 پااليشگاه ششم منابع انساني دستگاه نظارت  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه ششم نام مناقصه گزار

 هاخدمات پيمان ، ساختمانپااليشگاه ششمپارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي،  انرژي اقتصادي ويژه منطقه بوشهر، عسلويه، استان :نشاني

 WWW.SPGC.IR سايت مجتمع گاز پارس جنوبي

 گراطالعات مناقصه

  تاريخ تاسيس  نوع شركت  نام شركت

  تاريخ آخرين تغييرات  شماره ثبت  ثبتمحل 

  كد پستي شركت  اقتصادي شركت كد  شناسه ملي شركت

  موضوع فعاليت شركت

  شماره تلفن همراه  مدير عامل  شماره ملي مديرعامل  نام و نام خانوادگي مديرعامل

  رئيس هيئت مديره فن همراهشماره تل  شماره ملي رئيس هيئت مديره  مديره نام و نام خانوادگي رئيس هيئت

  االختيارشماره تلفن همراه نماينده تام  )نمابر( شماره فكس  هاي ثابتشماره تلفن

  حوزه مالياتي  شماره حساب بانكي

  آدرس ايميل شركت

  آدرس دقيق

 

 

 

 

http://www.spgc.ir/
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 ()براي طرف اول مشاركت گراطالعات مناقصه

  تاريخ تاسيس  نوع شركت  نام شركت

  تاريخ آخرين تغييرات  شماره ثبت  تمحل ثب

  كد پستي شركت  اقتصادي شركت كد  شناسه ملي شركت

  موضوع فعاليت شركت

  شماره تلفن همراه  مدير عامل  شماره ملي مديرعامل  نام و نام خانوادگي مديرعامل

  س هيئت مديرههمراه رئي شماره تلفن  شماره ملي رئيس هيئت مديره  ديرهنام و نام خانوادگي رئيس هيئت م

  االختيارشماره تلفن همراه نماينده تام  )نمابر( شماره فكس  هاي ثابتشماره تلفن

  حوزه مالياتي  شماره حساب بانكي

  آدرس ايميل شركت

  آدرس دقيق
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه 

 6032/99 شماره مناقصه

 االيشگاه ششم پرق رساني ناحيه غير صنعتي طرح اصالحي ب 12جراي تامين برق پايدار و ا موضوع مناقصه

 ايمرحلهيك /عمومي نوع مناقصه

 ماه( 16شمسي ) ماه شانزده ي پيمانمدت اجرا

 (ريال کيو هشتصد و نود و نه هزار و پانصد و پنجاه و  ونيليو هفت م کصديو  ارديليپنجاه م به حروف)ريال  50/107/899/551  به عدد بي انجام كار) برآورد ريالي كارفرما(ورد تقريآمبلغ بر

 هيأت وزيران 22/09/94مورخ  هـ50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره تضامين قابل قبول وفق آئين يكي ازبه صورت ريال  000/000/506/2به مبلغ   )ريال( فرايند ارجاع كارمبلغ تضمين شركت در 

 هيأت وزيران 22/09/94مورخ  هـ50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره وفق آئين درصد مبلغ اوليه پيمان 20 )ريال( پرداختد پيش رصميزان و د

  پااليشگاه ششم يو خدمات فن ياداره مهندس دستگاه نظارت

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پااليشگاه ششم محل اجراي موضوع مناقصه

ك معتبر مورد نياز جهت ر مدارو ساي مهناگواهي

 گرانارزيابي صالحيت مناقصه

 حداقل پايه پنج ودر رشته نيرو  (5) حداقل پايه پنج ريزي كشور،داراي اعتبار زماني از سازمان مديريت و برنامه (ي)رتبه بند صالحيت پيمانکاري ارائه گواهينامه

ت يق ساياز طر يفيک يابيگران در مرحله ارزقصهاد مناآزداد کار آزاد و تع ياليت ريظرف) داشالزامي مي ب سال رزومههمراه ار به هيابندر رشته   (5)

.irmporgwww.sajar. گردد(يکنترل م.  

نامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از گواهي

 ه اجتماعياداره تعاون، كار و رفا

همراه رزومه ارسالي جهت ارزيابي کيفي بعنوان يکي از شروط الزام بوده و  ني از وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي بهتبار زماداراي اعمه صالحيت ايمني معتبر و ناارائه گواهي

 گر مورد تأييد قرار نخواهد گرفت.در صورت عدم ارائه گواهي مذکور صالحيت مناقصه

ژه شتغال منطقه ويكار و خدمات ا مديريت تأييديه

 انرژي پارساقتصادي 

باشد.الزم به اكت "ب" ميظف به ارائه تأييديه مديريت كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مختص اين مناقصه تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پگر مو مناقصه

 ش نخواهد يافت.ايپاكت مالي آن شركت گش ذكر است درصورت عدم ارائه تاييديه مذكور

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sajar.mporg.ir/
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 برنامه زمانبندي مناقصه

 تاريخ انجام خدمات عمليات صنعتي پااليشگاه ششم :مناقصه عنوان

 02/10/1399 گرانين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي و  رزومه مناقصهآخر

 15/10/1399 گرانارزيابي كيفي و بررسي صالحيت مناقصه

 17/10/1399 يافت اسناد مناقصه  )توزيع اسناد مناقصه(اجدين صالحيت براي درنامه براي وسال دعوترا

 04/11/1399 هاي پيشنهاد قيمتآخرين مهلت تحويل پاكت

 05/11/1399 هاي پيشنهاد قيمتتاريخ گشايش پاكت

 گرانمحل و چگونگي ارسال استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

وي آن درج گرديده، به نشاني ذيل تحويل ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر جهت تحويل اسناد ارزيابي، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر راه كليه ت به همربايسكيفي مي اسناد ارزيابي

 نشد. رتيب اثري داده نخواهدشده و رسيد دريافت گردد. به اسناد و مداركي كه بعد از مهلت مقرر ارسال و دريافت گردد، ت

، در صورت تمايل، با مراجعه به سايت معرفي شده پس از ثبت نام،  http://tender.spgc.irهمچنين با توجه به راه اندازي سامانه برگزاري معامالت و بانک اطالعات منابع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي به آدرس 

 نمايد.نسبت به اخذ/بارگذاري اسناد مناقصه اقدام 

 گر الزاميست.ناد و مدارك مطابق فرمت خواسته شده جهت سهولت ارزيابي از طرف مناقصهي و جداسازي اسرعايت طبقه بند

 ، ساختمان خدمات پيمانها    پااليشگاه ششمعسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، مجتمع گاز پارس جنوبي، آدرس : استان بوشهر، 

 07731318072 فكس:          077-31318071و 8073و8075و 8070: تلفن      
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 گرجدول مشخصات اعضاي هيئت مديره شركت مناقصه
 بر اساس آخرين آگهي تغييرات شركت در روزنامه رسمي، در جدول ذيل درج گردد لطفًا مشخصات اعضاي فعلي هيئت مديره 

 اخذ مدركيخ تار رشته/مدرك تحصيلي سمت در هيأت مديره يا شركت نام و نام خانوادگي رديف
 سابقه )سال(

 در اين شركت كل

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 .رات( مهر و امضاء گرددتوسط صاحبان امضاء مجاز  )مندرج در اساسنامه و آگهي تغيي بايست منحصرًانكته: تمام صفحات رزومه )اسناد ارزيابي كيفي(  مي



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  8صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 در سامانه پيمانه ارزيابي مناقصه و بارگذاري مستندات اسناددستورالعمل نحوه  تكميل 
  اينداقدام نم در آن، شده رذک توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين و بارگذاري اسناد، يکيف يارزياب فرمهاي تکميل از قبل شود يم درخواست محترم گرانمناقصه از (1

 فهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه برگزاري مناقصات عبارتند از :

 ود(به لحاظ شكلي خواهد ب رزيابي كيفي مناقصه گراء محضري صاحبان امضاء مجاز )توجه:در صورت عدم ارائه گواهي امضاء توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول اارائه گواهي امض -1-  1

 نه ،بصورت كتبي به آدرس مندرج در اسناد ارسال گردد.نامه درخواست شركت در مناقصه  با قيد موضوع و شماره مناقصه، عالوه بر بارگذاري در ساما  -2-1

 هاي مرتبط.و ساير گواهينامه( سازمان برنامه و بودجه كشور /اي عالي انفورماتيكشور /و رفاه اجتماعي ها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، كارگواهينامه -3-1

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

 به با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(يمه مشاقرارداد ن 2كثر تعداد ه اجرا شده قبلي. )حدامستندات مربوط به سوابق قراردادهاي نيمه مشاب  -5-1

 (مشابه با موضوع مناقصهقرارداد غيرمشابه با موضوع مناقصه در صورت عدم داشتن قرارداد  1ط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي. )حداكثر تعداد مستندات مربو  -6-1

 حسن سابقه مربوط به قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( 4اكثر تعداد نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابه. )حدمستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -7-1

 حسن سابقه مربوط به قرارداد نيمه مشابه با موضوع مناقصه( 2حداكثر تعداد بق نيمه مشابه. )انجام كارمربوط به سوابلي و گواهي صدور حسن نامه كارفرمايان قمستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -8-1

 ضوع مناقصه(رارداد غيرمشابه با موحسن سابقه مربوط به ق 1ستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشابه. )حداكثر تعداد م  -9-1

 ي توان مالي(مستندات مربوط به توان مالي. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزياب  -10-1

 گر )مطابق اسناد خواسته شده در اين بخش(( مناقصهHSEزيست )مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط  -11-1

 .ي جامعه حسابداران رسمي()حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضا سي شدهبرحسالي هاي ماآخرين صورت  -12-1

فاقد مستندات از درجه اعتبار ساقط بوده  تو اطالعا اظهاراتگونه باشد. در غير اينصورت، هر مياعتبار  ها قابل قبول و دارايمرتبط با آن و مستنداتمدارك  كيفي ، تنها با بارگذاري هاي ارزيابيفرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات (2

 گر تعلق نخواهد گرفت.و امتيازي به مناقصه

 باشد. يکيف يارزياب الزامات کامل يوها، پاسخگبا آنمرتبط اسناد  و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات اي کهگونه بوده، به يکيف ياسناد ارزياب در شده ستهو مستندات خوا اطالعات تکميل مسؤل گر( مناقصه3

ر يا رد صالحيت قبال كسب امتياز كمت در يمسئوليت گزارمناقصه هرحال در گر گردد.ده و ممكن است نهايتًا منجر به رد  صالحيت مناقصهگر مؤثر بوبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارک يا ( نقص4

 داشت. نخواهد مبهم و متناقض درج اطالعات يا اطالعات کامل درج عدم الزم  يا ر به دليل نقص يا فقدان مداركگصهمناق

 و مدارك تكميلي را بارگذاري  و يا ارائه نمايند. گزار مكاتبهبا مناقصه يصورت کتب ها، بايد تا قبل از اتمام مهلت بارگذاري )رزومه(، بهن( در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آنگرا( متقاضيان )مناقصه5

برساند. در  ارگزمناقصه اطالع ًا بهموضوع را كتب بايست در اسرع وقتگر ميايجاد گردد، مناقصه شده بارگذاري شده  مدارک و اسناد در يتغيير يا و هارشدهاظ اطالعات در يتغيير گرانمناقصه يکيف يارزياب طي مراحل در ( چنانچه6

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

 دداري نمايد.اقص و ناخوانا جدًا خومعتبر، نهاي ارزيابي، غيرمرتبط با فرمبايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غيرگر ميهاي ارزيابي، مناقصه( با توجه به اهميت بارگذاري صحيح اسناد مرتبط با فرم7

 باشد.اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار ميباشد؛ در غير ها ممنوع ميگر بوده و استفاده از اسناد ساير شركتبايست به نام شركت مناقصه( تمامي اسناد و مدارك مي8
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مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضاء زنده گردد. )توجه:در صورت عدم توسط صاحبان امضاء مجاز  بايستارزيابي كيفي ميو تمام صفحات  اسناد  ها / تأييد صالحيت ها ( كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از گواهينامه9

 د(به لحاظ شكلي خواهد بوامضاء  و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقصه گر 

 وع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه ،مناقصه دگر رد صالحيت خواهد شد.( موضوع مناقصه با موضوع اساسنامه و كد يا رتبه مربوطه همخواني و مطابقت داشته باشد.  در صورت عدم انطباق موضوع مناقصه با موض10

با استعالم از مراجع  باشد.هرگاه در حين يا پس از عقد قراردادم برنده شدن در مناقصه از زمان ارزيابي كيفي بر عهده مناقصه گر ميعال( در ارزيابي كيفي و اموثر)به تشخيص كارفرما( مسئوليت صحت و اصالت  كليه مستندات ومدارك 11

يع ورشوه براي قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، ه داده وياازتهديد،تطمناقصه به كارفرما ارائيا ديگر مراحل انجام مشودكه پيمانكارمدارك جعلي يااطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و  ذيصالح مرجع صدور سندمشخص

و ساير اقدامات قانوني را عليه هاي ممنوع المعامله تپيمانكار در ليست شرك فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قراردادن نامكارفرما مجازخواهد بود تا ضمن 

 پيمانكار انجام دهد.

 از يا و گرديده ائهرا گزاربه مناقصه واقع خالف اطالعات يا يجعل مدارک که شود مشخص هرگاه باشد.يم گرانمناقصه شده بر عهده ارائه مدارک و مستندات و يکيف يارزياب استعالم در شده ذکر مطالب اصالت و صحت ( مسئوليت12

 .نمايد( محروم 12 ماده بند ج ياجراي نامهآيين 9 )مطابق بند ت ماده يکيف يارزياب فرآيند ادامه از را فوق الاعم مرتکب گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول يبرا رشوه و تطميع تهديد،

 ليست در گرمناقصه نام درج بر يمبن ياطالعات و يا باشد زم ميو فاقد اعتبار ال ابطال گرانمناقصه صالحيت تشخيص يمشخص گردد كه  گواه گران،و يا در طول فرايند برگزاري مناقصه مناقصه يکيف يزيابرا حين در که يصورت در (13

 اتاثبـ و يـا مناقصات يبرگزار قانون 1ماده  موضوع يهادستگاه از ييک در (يد )خلع ياحرفه صالحيتسوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه يهاشرکت از ييک يا و دهنده سياه صالحيت

 .ايدمن محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزارمناقصه ،يدولت معامالت در مداخله ممنوعيت

از اتمام زمان مقرر در سامانه بارگذاري شده باشند. ضمنًا مسئوليت عدم كسب بايست به نحوي بارگذاري  گردد كه تا قبل ان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مياري  اسناد هم( مهلت  بارگذ14

 باشد.گر ميگر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقصهقصهباشد و از طرف منامي به ارائه اسناد مربوطهها نياز امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

اقـدام به همراه سـاير اسـناد  اجرايي گروه  مشاركت  بارگذاري  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت بايست نسبت بههاي مشاركتي )كنسرسيوم( مي( شركت15 

 نمايند.

معاون محتـرم مهندسـي،  28/12/95مورخ  617708/95نعت نفت )نامه شماره اي صحلهو دو مر ايي در مناقصات يک مرحلههاي متناسب پيشنهادروش ارزيابي مالي بر اساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت( 16

  باشد.آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطالع رساني مناقصات مي 12رگزاري مناقصات و بند ب ماده ون بقان 20نين بند ب ماده پژوهش و فناوري( و همچ

 . باشد يپيشنهاد قيمت )پاکت ج( مفقره  3 اقله؛ حدات مناقصبازگشايي پاک يب الزم براحد نصا (17

ائـه صـورتهاي ت عـدم ارت در صورداد الزامي است. بديهي اسحسابداران رسمي( در زمان انعقاد قرار حسابرسي يا اعضاي جامعهارائه آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده )حسابرسي شده توسط سازمان ( 18

  نمايد.اع کار پيمانکار برنده اقدام ضمانتنامه شرکت در فرآيند ارجقرارداد تلقي و کارفرما مجاز است نسبت به ضبط  د آن در سامانه پرديس به منزله امتناع از امضاءمالي حسابرسي شده يا عدم تايي

 مجاز در سامانه بارگذاري نمايند.، دانلود نموده و پس از تاييد و مهر و امضا، زنده  توسط صاحبان امضاء  tender.spgc.irرس مع به آدنماي مجتن  اين راهنما را  در تارگرامناقصهضروريست ( 19
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 گرانچك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

نام فرم 

 ارزيابي
 عنوان 

ار گزصهوسط مناقوضعيت كنترل ت گرمناقصه وضعيت كنترل توسط

 )كارفرما(
 توضيحات

ارائه 

 گرديد

ارائه 

 نگرديد

 تعداد

 صفحات

ارائه 

 گرديد

ارائه 

 نگرديد
 تكميل/ناقص

سا
صه

ناق
  م

ي
كيف

ي 
ياب

رز
  ا

ي
وم

عم
ك 

ار
مد

 و 
اد

ن
ن

را
گ

 

        گر جهت شركت در مناقصهمناقصه /نامه درخواست شركت متقاضي

        شركت اساسنامه

        رسميمجاز شركت از دفاتر اسناد امضاء  ناء صاحباگواهي امض

        سيس شركتأتروزنامه رسمي آگهي 

        تغييرات شركتن ريآخروزنامه رسمي آگهي 

        شركت ه آخرين اعضاء هيأت مديرو كارت ملي  شناسنامه تصوير

        گرتصوير كد اقتصادي شركت مناقصه

        ملي شركتتصوير شناسه 

 صالحيت پيمانکاري از سازمان برنامه و بودجه كشور، حداقل  ارائه گواهينامه

 هي( در رشته ابن5ه پنج )يپاحداقل و و نيررشته در ( 5) پنجپايه 
       

        ه اجتماعيتعاون، كار و رفاني امور پيمانكاري از اداره نامه تأييد صالحيت ايمگواهي

        نرژي پارسقتصادي اه ويژه اتأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطق

گزار تكميل صهگزار" توسط مناقوضعيت كنترل توسط مناقصه" يهاگر )متقاضي( تكميل گردد و ستونصفحات چك ليست توسط مناقصه گر" همههاي "وضعيت كنترل توسط مناقصه: ضروري است ستونتوضيح مهم

 گردد.مي
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 گراني مناقصهچك ليست اسناد و مدارك ارسال

م فرم ان

 ارزيابي
 عنوان 

 رفرما(گزار )كاوضعيت كنترل توسط مناقصه گروضعيت كنترل توسط مناقصه

ارائه  توضيحات

 گرديد

ارائه 

 نگرديد

 تعداد

 صفحات

ه ارائ

 ديدگر
 تكميل/ناقص ارائه نگرديد

ي ت
ياب

رز
ا

ي
راي

اج
ق 

واب
 س

به
جر

 

 نسخ  پيمان مشابه  با موضوع مناقصه 

 ه حاضر(ازانتشار آگهي مناقص قبل سال 5ار اعتب)با 
       

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

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

 كار مشابه( 4د نسخ پيمان غير مشابه )در صورت عدم وجو

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

 شامل: کاالو تدارک  نيدر تام الزم تجربهاز  يمستندات مربوط به برخوردار

 تامين شده توسط شرکت يکاالهابق سوامشخصات و 

 تامين کاال اد در خصوصطرف قرارد يشرکتها و سازمانها

       

ن 
حس

ي  
ياب

رز
ا

ي
قبل

ق 
واب

س
 

 ز كارفرمايان قبلي.ناقصه  اموضوع م گواهي حسن سابقه كار انجام شده معتبر و مشابه با

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

 سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر( 5با اعتبار )

       

 به با موضوع مناقصه  از كارفرمايان قبلي.حسن سابقه كار انجام شده معتبر و نيمه مشاهي گوا

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

 سال قبل ازانتشار آگهي مناقصه حاضر( 5)با اعتبار 

       

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

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

 ر(.اقصه حاضسال قبل ازانتشار آگهي من 5)با اعتبار 

       

 كپي نسخ پيمان مشابه  مرتبط با گواهي صادر شده.

        

      

        تبط با گواهي صادر شده.نيمه مشابه  مركپي نسخ پيمان 

 رتبط با گواهي صادر شده.غير مشابه  م كپي نسخ پيمان

 

      

        صادر شده. هايواهيذكر در گالهاي فوقدرج شماره تلفن، فكس و آدرس كارفرمايان پيمان
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 گرانچك ليست اسناد و مدارك ارسالي مناقصه

 اسناد انعنو نام فرم ارزيابي

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

ارائه  توضيحات

 گرديد

ارائه 

 نگرديد

 تعداد

 صفحات

ارائه 

 گرديد

ارائه 

 نگرديد
 ناقصتكميل/

ي
مال

ن 
وا

ي  ت
ياب

رز
ا

 

        سال قبل   5مستندات  مربوط به مبلغ ماليات پرداختي  مربوط به 

ده حساب( بيمه تامين اجتماعي قطعي ياعلي الحساب پرداخت ش )مفاصا مستندات

 سال قبل. 5مربوط به 
       

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

 ارزش داراييهاي ثابت.
       

سقف مبلغ  ييد اعتبار از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تااصل تأ

 دو( ارهشم گزار.)مطابق نمونه پيوستموضوع مناقصه به مناقصه
       

        آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده  

HSE 4ره مستندات درخواستي مندرج در فرم شما        
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 : ارزيابي تجربه )سوابق اجرايي(1فرم شماره 
 توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم:

ر بازه زمـاني قـانوني انجـام و تنها به آن قسمت از قرارداد كه د انجام شده باشند مناقصه آخرين مهلت بارگذاريسال قبل از  5در  ت صرفًابايسميگردد منعكس مي  سامانهجداول  كه در يپيمانهاياطالعات  .1

ماقبـل  آن بـر اسـاس  و  1397خاتمه يافته  در سال هـاي  ه خواهد گرديد. مبالغ قرارداد هايبرآورد ساليانه مناقصه محاسبرفت.امتياز اين بخش بر اساس شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گ

 تاريخ خاتمه قرارداد به روز گرديده و محاسبه نمرات  بر اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گرديد. سال اخير  و با توجه به  5ميانگين  نرخ تورم ساالنه 

خـارج از معتبر و راردادهاي غيرق اظهار و بارگذاري بنابراين از . و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت ن مالك امتيازدهي نخواهند بودچ عنوابه هي پيش از بازه مورد اشاره در رديف يكانجام شده  هايمانيپ .2

 اين مدت اكيدًا خودداري نماييد.

فاقـد بارگذاري در سـامانه صرف در غير اينصورت  .نمايندعي و ...(را بارگذاري فاصا حساب تامين اجتماموثر )دفترچه پيمان ،مرا تكميل و  ساير مدارك مثبته  تجربه ي هاي ارزياببايست فرمگران ميمناقصه .3

 وده و امتيازي داده نخواهد شد.اعتبار ب

 نماييد.سامانه بارگذاري در را د نباشباالترين مبلغ مي كه دارايهايي را اطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشدميها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، مشابه كه موضوع پيمان درصورتي .4

 نماييد. سامانه بارگذاريدر را د نباشمبلغ ميراي باالترين هايي را كه دااطالعات پيمان منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشدمشابه مينيمه صه مورد نظر كارفرما، ها با موضوع مناقكه موضوع پيمان درصورتي .5
 

 .نماييد سامانه بارگذاريدر  را اطالعات مربوط به دو پيمان داراي باالترين مبلغ تر،منظور كسب امتياز بااله ب، باشدمشابه ميغير ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،كه موضوع پيمان صورتيرد .6

 يابد.كاهش ميشده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب  اظهار و بارگذاري تر از موضوع مناقصه توسط پيمانكارگردد كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشير صورتي احراز محداكثر امتياز د .7

در وضـوح ه بپيمان مبلغ  يخ شروع و خاتمه و ار،تمشخصات طرفين، مدت، شماره پيمان، موضوع پيمانكه  طوريه د بمهر و امضاء طرفين باشنداراي و   خوانابه صورت بايست مي بارگذاري شدههاي كليه پيمان .8

 ن ذكر نشده باشد ،ضررورت دارد نامه ابالغ كار صادره توسط كارفرما در خصوص آن پيمان بارگذاري گردد.در صورتيكه تاريخ شروع كار در دفترچه پيما .باشدمشخص پيمان 

و در  باشـدرد قبـول نميبخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مو بارگذاريدمات موضوع مناقصه، توجه به لزوم مطابقت شرح كار قراردادهاي ارائه شده با شرح خ اب .9

 صورت عدم ارائه مناقصه گذار مختار به رد يا قبول تجربه ارائه شده خواهد بود.

هاي انجام شـده پرداخت هاي پيمان ياگر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمتاقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصهخدمات موضوع من عالوه بر ارائه پيمان هاي اظهار شده در صورتي كه موضوع سوابق  .10

 .گرددمشابه لحاظ ميه صورت غيربقه بمستندات موصوف امتياز سا بارگذاري. در صورت عدم باشدبابت هر بخشي از كار مي

در غيـر اينصـورت  .سليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشندنامه تمين اجتماعي باشند يا در اظهارأمنعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان ت خصوصي با بخش  رگقراردادهايي كه مناقصه .11

 گردد.در ارزيابي لحاظ نمي

وجـود نداشـته  هـامطابقت داشته باشد و تناقضي بين آنتأمين اجتماعي يا مفاصاحساب شده   بارگذاري پيمان)قرارداد( هاي در  بايست با اطالعات مندرجمندرج در فرم ارزيابي تجربه ميطالعات تمامي ا .12

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

 

 جرايي(يار تجربه )سوابق انحوه امتياز دهي مع

 تعداد شرح رديف

 انپيم 4حداكثر  امتياز( 25)حداكثر هر پيمان  ر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصهشابه با حجم كمتپيمان در رشته م 1

 پيمان 2حداكثر   امتياز در سابقه مشابه( درصد70ر پيمان پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه )حداكثر ه 2

 پيمان 1حداكثر  مشابه( سابقهامتياز پيمان در درصد  30ن در رشته غير مشابه )به ازاي هر پيمان ماپي 3

 ................................. (100تا  0گر پس از بررسي اسناد و مدارك )امتياز بين سب شده مناقصهامتياز ك

 فرمول محاسبه  كارهاي مشابه:

 

  = Pدر خصوص كار مورد نظر.پس از بروز رساني  گران صهقراردادهاي مناق مبلغ 

Pest    =ظر.برآورد كارفرما در خصوص كار مورد ن موثر  مبلغ 

 شوددر نظر گرفته نمي وسوم جدول فوق را به صورت كامل كسب نموده باشد، امتياز رديف دوم 1گر امتياز رديف در صورتيكه مناقصه

 باشد.گزار مير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصهي است كه از نظر موضوع، حجم، مقاديتوضيح: منظور از كار مشابه، كارهاي

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  15صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزيابي تجربه )سوابق قبلي(
 تشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد.سال قبل از ان 5فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و ل رويت باشد قيد شده و قاب ارساليبايست در پيمان تمامي اطالعات خواسته شده مي

 خير بلي     باشد؟      كاري ميگر محترم: آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافهمناقصه خير  بلي     ؟      تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است /گر محترم: آيا كپيمناقصه

 (1سابقه پيمان شماره يك )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  رف قرارداد(فرما )طنام كار 7 (شمسيماه  )                   معادل    سال                مدت كل پيمان 6

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  يشماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فور 10

  آدرس كارفرما 12

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

 مشابه است ناقصهپيمان با موضوع م 

 مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

 ارسال شده است  مرتبط پي پيمانك 

 است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان 

 ستارسال شده ا  كاريالحاقيه/اضافه 

 امضاء اعضاء كميته فني بازرگانيل مح                 شده است نارسال   كاريالحاقيه/اضافه 

  توضيحات

 

  .................. امتياز است. ..   گر در خصوص معيارهاي فوقامتياز كسب شده مناقصهمجموع 

 
 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  16صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 فرم ارزيابي تجربه )سوابق قبلي(
 سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد. 5ط به پيمانهاي عات مربوفقط اطالو قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان يتمامي اطالعات خواسته شده م

 خير بلي      باشد؟     كاري ميالحاقيه يا اضافه گر محترم: آيا پيمان ذيل دارايمناقصه خير  بلي     صوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟      ت /گر محترم: آيا كپيمناقصه

 (2) دوشماره پيمان سابقه 

  موضوع پيمان 1

 ل اجرادر حا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  ي پيماناجرامحل  5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددتكميل ميما( )كارفرط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي مت توساين قس

 مشابه است پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه است      غير ا موضوع مناقصهپيمان ب 

 ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان 

 است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان 

 ارسال شده است  كاريالحاقيه/اضافه 

 محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                 شده است نارسال   يكارالحاقيه/اضافه 

  توضيحات

 

  .................... امتياز است.    گر در خصوص معيارهاي فوقه مناقصهامتياز كسب شدمجموع 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  17صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ق قبلي(فرم ارزيابي تجربه )سواب
 گردد.سال قبل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج  5فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان تمامي اطالعات خواسته شده مي

 خير بلي     باشد؟      يكاري مگر محترم: آيا پيمان ذيل داراي الحاقيه يا اضافهاقصهنم خير  بلي     تصوير پيمان ذيل به پيوست ارائه شده است؟       /گر محترم: آيا كپيمناقصه

 (3) سهسابقه پيمان شماره 

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          پيمانوضعيت اجرايي  3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 (شمسيماه  )                   معادل    سال                يمانمدت كل پ 6

  تاريخ اتمام پيمان 9  شروع پيمانتاريخ  8

  جهت تماسشماره فكس كارفرما  11  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددتكميل مي)كارفرما( ني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگا

 مشابه است پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استنيمه  ضوع مناقصهپيمان با مو 

 مشابه است      غير پيمان با موضوع مناقصه 

 است  ارسال شده مرتبط كپي پيمان 

 است نشدهارسال  مرتبط كپي پيمان 

 ارسال شده است  كاريالحاقيه/اضافه 

 انيمحل امضاء اعضاء كميته فني بازرگ                 شده است نارسال   كاريالحاقيه/اضافه 

  توضيحات

 

  ز است. .................... امتيا   گر در خصوص معيارهاي فوقامتياز كسب شده مناقصهمجموع 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  18صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 فرم ارزيابي تجربه )سوابق قبلي(
 ل از انتشار آگهي مناقصه در جدول درج گردد.سال قب 5فقط اطالعات مربوط به پيمانهاي و قيد شده و قابل رويت باشد  ارساليبايست در پيمان خواسته شده ميتمامي اطالعات 

 خير بلي     باشد؟      كاري مياضافهان ذيل داراي الحاقيه يا گر محترم: آيا پيممناقصه خير  بلي     رائه شده است؟      تصوير پيمان ذيل به پيوست ا /گر محترم: آيا كپيمناقصه

 (4) چهارسابقه پيمان شماره 

  پيمانموضوع  1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  ا جهت تماس فوريشماره تلفن هاي كارفرم 10

  رفرماآدرس كا 12

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

 مشابه است ا موضوع مناقصهپيمان ب 

 مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه 

 است  مشابهغير پيمان با موضوع مناقصه      

 ارسال شده است  مرتبط كپي پيمان 

 است نشدهارسال  بطمرت كپي پيمان 

 ارسال شده است  كاريالحاقيه/اضافه 

 محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني                 شده است نارسال   كاريالحاقيه/اضافه 

  توضيحات

 

  .................... امتياز است.    ارهاي فوقگر در خصوص معيامتياز كسب شده مناقصهمجموع 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  19صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي  : 2ه فرم شمار
 توضيحات و تذكرات مهم قبل از تكميل فرم:

 اب تامين اجتماعي و ...( را بارگذاري نمايند .هاي ارزيابي حسن سابقه را تكميل و ساير مدارك مثبته)دفترچه پيمان ،گواهي حسن انجام كار ،مفاصا حسرمبايست فگران ميمناقصه .1

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجـام  ام شده باشندانج مناقصهآخرين مهلت بارگذاري اين سال قبل  5بايست صرفًا در ميگردد منعكس مي  سامانهجداول  كه در يهايپيماناطالعات  .2

 امتياز تعلق خواهد گرفت. شده باشد به صورت متناسب

خارج از ايـن معتبر و قراردادهاي غير بارگذاري اظهار و  اين ازبنابر. و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود رديف دوورد اشاره در پيش از بازه مانجام شده  هايپيمان .3

 مدت اكيدًا خودداري نماييد.

ورد بررسـي كميتـه بلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و ...( مگر )شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مهريك از سوابق پيماني، پس از تكميل دقيق توسط مناقصهربوطه به اطالعات م .4

 ر محاسبه و ثبت خواهد شد.گزاهمناقص تشخيص هاي ذكر شده، امتياز مربوطه بابلي در خصوص پيمانهاي شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قفني و بازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالم

. 

. 

 باشد.گر ميم از كارفرمايان قبلي، بر عهده مناقصهگزار در اخذ استعالنتيجتًا عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصهرت عدم درج و عدم ارائه صحيح اطالعات و مسئوليت عدم محاسبه و كسب امتياز، در صو .7

 .است باشد گر در بخش تجربه ارائه نمودهاي كه مناقصهيافته حسن سوابق ارائه شده بايد ترجيحًا از سوابق خاتمه .8

. 

 باشد.ميتجربه هاي در نظر گرفته شده در بخش با وضعيتدهي به حسن سابقه، كارهاي قبلي مطابق نحوه امتياز -8-1

 سب با نصف مبلغ برآوردي  يكساله مناقصه محاسبه خواهد گرديد. رهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناامتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كا -2-8

 .گرديد پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد %70امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل  -3-8

 .دپيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گردي %30ر مشابه معادل امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غي-4-8

و در صورت داشتن سوابق با شركت مجتمع باشد ها، ادارات و نهادها داراي اولويت مياز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتحسن سوابق كارهاي انجام شده در شركت مجتمع گ -5-8

 .باشدار ميگر مختته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهتوسط مناقصه گر و عدم بارگذاري  ، كمي گاز پارس جنوبي و  اظهار

.            



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  20صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

. 

 

12. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مناقصات خدماتي( زات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبليجدول امتيا

 شرح

  )سوابق قبلي( معيارهاي امتياز دهي هر پيمان

 كيفيت كادر فني /غيرفني كيفيت كار انجام شده
رعايت قوانين كار و تامين 

 اجتماعي از كارفرمايان قبلي 
 جمع امتياز هر سابقه

 25 3 8 14 يمان )سابقه قبلي مشابه(حداكثر امتياز ارزيابي هر پ

  (100تا  0ن گر پس از بررسي اسناد و مدارك )امتياز بيامتياز كسب شده مناقصه

حداكثر  مشابهنيمه هاي  حسن سوابق پيمانپيمان مشابه، نسبت به  4پيمان و در صورت عدم وجود  4سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  سنح بارگذاريبايست نسبت به گرمي: مناقصه1 توضيح

 اقدام نمايد. يمانپ 1حداكثر  غيرمشابه پيمان و يا بارگذاري حسن سوابق 2

 واهد شد.توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي محاسبه خ 8-5تا  8-1بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه غيرو  نيمه مشابهامتياز حسن سوابق قبلي  :2توضيح 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  21صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

و  فنيت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيردرج موضوع، مبلغ، مدباشند و دهي ميمناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  5فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

 ميست. هاي صادره ارائه شده الزادر گواهي 

 (1حسن سابقه پيمان شماره يك )

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  سشماره فكس كارفرما جهت تما 11  شماره تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوري 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددتكميل ميفرما( )كارپارس جنوبي اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز 

 (امتياز 8 فني )حداكثر كفايت كادر فني/غير (امتياز 14كيفيت اجراي كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان
 

 مشابه است پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استنيمه  وع مناقصهپيمان با موض 

 مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه 

 

 ( 14عالي            )امتياز  ( امتيا   5متوسط)ز 

  ( 9خوب            )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( امتياز  8عالي   )          ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز    امتياز(  0 )ضعيف 

 ( 3عالي     )امتياز                 ( 1متوسط  )امتياز 

 ( 2خوب       )امتياز                 امتياز(  0) ضعيف 

 ميته فني بازرگانيمحل امضاء اعضاء ك توضيحات نام و نام خانوادگي استعالم شونده

 آقاي/خانم:

 :سمت
 

 

  .................... امتياز است.    ر خصوص معيارهاي فوقگر دامتياز كسب شده مناقصهمجموع 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  22صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
 خير         بلي                رائه شده است؟          ترم آيا گواهي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست اگر محمناقصه

و  فنييفيت اجراي پيمان و كفايت كادر فني/ غيردرج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كباشند و دهي ميمناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  5مربوط به گواهي پيمانهاي فقط اطالعات 

 هاي صادره ارائه شده الزاميست. در گواهي 

 (2) دوسابقه پيمان شماره حسن 

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 (شمسيماه  )                 دل  معا  سال                 مدت كل پيمان 6

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  تلفن هاي كارفرما جهت تماس فوريشماره  10

  كارفرماآدرس  12

 گرددتكميل ميكارفرما( )اين قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 (امتياز 8 كفايت كادر فني/غير فني )حداكثر (امتياز 14كيفيت اجراي كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان
 

 مشابه است پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استمه ني پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه 

 

 ( 14عالي            )امتياز  ( 5متوسط   )امتياز 

 ( 9 خوب            )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 8عالي     )امتياز          ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 3عالي     )امتياز                 ( 1متوسط  )امتياز 

 ( 2خوب       )امتياز                 ( 0ضعيف  )امتياز 

 رگانيمحل امضاء اعضاء كميته فني باز توضيحات نام و نام خانوادگي استعالم شونده

 آقاي/خانم:

 :سمت
 

 

  .................... امتياز است.    هاي فوقگر در خصوص معيارامتياز كسب شده مناقصهمجموع 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  23صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 فرم ارزيابي حسن سوابق قبلي               
 خير         بلي                ؟          ي حسن انجام كار صادره  از كارفرماي قبلي اين پيمان به پيوست ارائه شده استگر محترم آيا گواهمناقصه

و  فنييمان و كفايت كادر فني/ غيردرج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پباشند و دهي ميمناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  5هي پيمانهاي فقط اطالعات مربوط به گوا

 هاي صادره ارائه شده الزاميست. در گواهي 

 (3) سهشماره حسن سابقه پيمان 

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  محل اجراي پيمان 5 ريال                                                              يمانمبلغ كل پ 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  فرما جهت تماس فوريشماره تلفن هاي كار 10

  آدرس كارفرما 12

 گردديل ميتكم)كارفرما( ن قسمت توسط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اي

 (امتياز 8 كفايت كادر فني/غير فني )حداكثر (امتياز 14كيفيت اجراي كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان
 

 مشابه است پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استغير  پيمان با موضوع مناقصه 

 

 ( 14عالي            )امتياز  ( 5متوسط   )امتياز 

  ( 9خوب   )امتياز            ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 8عالي     )امتياز          ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 3عالي     )امتياز                 ( 1متوسط  )امتياز 

 ( 2خوب       )امتياز                 ( 0ضعيف  )امتياز 

 محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني توضيحات خانوادگي استعالم شوندهنام و نام 

 خانم:آقاي/

 :سمت
 

 

  .................. امتياز است. ..   گر در خصوص معيارهاي فوقامتياز كسب شده مناقصهمجموع 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  24صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

و  فنيكادر فني/ غير درج موضوع، مبلغ، مدت و نحوه و كيفيت اجراي پيمان و كفايتباشند و دهي ميمناقصه قابل امتيازسال قبل از انتشار آگهي  5فقط اطالعات مربوط به گواهي پيمانهاي 

 هاي صادره ارائه شده الزاميست. در گواهي 

 (4) چهارحسن سابقه پيمان شماره 

  موضوع پيمان 1

 در حال اجرا  اتمام يافته          وضعيت اجرايي پيمان 3  شماره پيمان 2

  پيمان محل اجراي 5 ريال                                                              مبلغ كل پيمان 4

  نام كارفرما )طرف قرارداد( 7 (شمسياه  )م                 معادل    سال                 مدت كل پيمان 6

  تاريخ اتمام پيمان 9  تاريخ شروع پيمان 8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11  ماس فوريشماره تلفن هاي كارفرما جهت ت 10

  آدرس كارفرما 12

 گرددتكميل مي)كارفرما( ط كميته فني بازرگاني شركت مجتمع گاز پارس جنوبي اين قسمت توس

 (امتياز 8 كفايت كادر فني/غير فني )حداكثر (امتياز 14كيفيت اجراي كار پيمان )حداكثر  مشابهت موضوع پيمان
 

 مشابه است وضوع مناقصهپيمان با م 

 مشابه استنيمه  پيمان با موضوع مناقصه 

 مشابه استغير  ا موضوع مناقصهپيمان ب 

 

 ( 14عالي            )امتياز  ( 5متوسط   )امتياز 

  ( 9خوب            )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 8عالي     )امتياز          ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب             )امتياز   ( 0 ضعيف  )امتياز 

 ( 3عالي     )امتياز                 ( 1متوسط  )امتياز 

 ( 2خوب       )امتياز                 ( 0ضعيف  )امتياز 

 محل امضاء اعضاء كميته فني بازرگاني توضيحات ستعالم شوندهنام و نام خانوادگي ا

 آقاي/خانم:

 :سمت
 

 

  ........ امتياز است. ............   گر در خصوص معيارهاي فوقامتياز كسب شده مناقصهمجموع 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  25صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزيابي توان مالي :3فرم شماره 
 توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تكميل فرم:

 نمايند.  را بارگذاريهمراه مستندات مربوطه  ست فرم ارزيابي توان مالي را به صورت كامل و خوانا و دقيق تكميل نموده و بهبايگران ميمناقصه .1

  هاي قبل از آن مالك محاسبه امتياز نخواهد بود. سال گذشته باشد و سال 5بايست مربوط به اطالعات ارائه شده صرفًا مي .2

 . ضروري است مستندات مرتبط )گواهي ماليات پرداخت شده در پنج سال اخير( رگذاريبا  مبلغ ماليات متوسطدر خصوص  .3

سال گذشته ضروري  5الحساب پرداخت شده در مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي اريبارگذ مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شدهدر خصوص  .4

 د.باشمي

 باشد.سال گذشته ضروري مي 5ها يا كپي دفاتر قانوني در دارايي اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه بارگذاري درآمد ناخالص ساليانهدر خصوص  .5

 باشد.موقت ممهور به مهر سازمان مالياتي مي ياهاي قطعي مستند به صورت وضعيت ،انهيالص  سالدرآمد ناخ .6

 دفاتر يا  هاهاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائياظهارنامهمستند به ، هاي ثابتدارايي .7

 که شد خواهد احراز يصورت در ازيامتارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر  جهتف مبلغ موضوع مناقصه،  فوق و يا  تأييد اعتبار بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري تا سق مدارك از يکي حداقل بارگذاري .8

 . ابدييم کاهش تناسب به يمال از توانيامت صورت نيا ريغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغبه شرح فوق معادل يا بيشتر از  مبالغ ارائه شده

 باشد: ميروش محاسبه امتياز به شرح ذيل  .9

 شود در نظر گرفته مي  (100مالي مناقصه ) توان  حداكثر امتيازباشد آنگاه  Pكوچكتر يا مساوي  Pestاگر 

 ه ميگردد:باشد آنگاه امتياز از طريق فرمول زير محاسب Pبزرگتر از   Pest اينصورت اگر در غير

Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر = 

P  شده جدول فوق= باالترين مبلغ محاسبه 

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

  ارائه گردد. يد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان و همچنين تاي  مجاز امضاي و مهر با و خوردگي خط بدون

  

 «الزاميست. ياز جامعه حسابداران رسم هاي مالي حسابرسي شدهتارائه آخرين صور»

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  26صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ارزيابي توان مالي – 3فرم شماره 

 

 عنوان معيار رديف

(1) 

 غ ماليات متوسطمبل

 )ريال(

(2) 

پنجاه برابر مبلغ 

 ماليات متوسط

 )ريال( 

(3) 

 مينألغ بيمه تمب

 اجتماعي قطعي يا

 الحسابعلي

 پرداخت شده

 

(4) 

هفتاد برابر بيمه تامين 

اجتماعي قطعي يا علي 

رداخت شده الحساب پ

 )ريال(

(5) 

درآمد ناخالص 

 ساليانه 

 )ريال(

(6) 

الص سه برابر درآمد ناخ

ساالنه مستند به 

هاي وضعيتصورت

 قطعي يا موقت 

 )ريال(

(7) 

هاي ثابت يمبلغ داراي

 )ريال(

(8) 

هاي پنج برابر دارايي

ثابت مستند به اظهارنامه 

مالياتي يا گواهي بيمه 

داراييها يا دفاتر قانوني 

 )ريال(

تاييد اعتبار صادر شده 

ها يا از طرف بانك

موسسات مالي و 

 براعتباري معت

 قبليك سال  1
 

 
   

 
 

 

 

 قبل دو سال  2
 

 
   

 
 

 

 قبل سه سال  3
 

 
   

 
 

 

 قبل چهار سال  4
 

 
   

 
 

 

 قبل پنج سال  5
 

 
   

 
 

 

 
 ميانگين مبلغ 

  (2ستون )
ميانگين مبلغ        

 (4ستون )
مبلغ         باالترين 

  (6ستون )
مبلغ         باالترين

   (8ستون )

 ريال                                                  ترين مبلغ محاسبه شده:                                                باال

باشد يكي از اسناد موردنياز جهت احراز امتياز توان مالي مورد قبول مي، تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان شماره دو تباري معتبر طبق نمونه پيوستتذكر مهم: اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اع

 بايست بدون خط خوردگي و با مهر و امضاي مجاز باشد.ميكه 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  27صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  4فرم شماره 

مدارك مورد نياز نيز ذياًل و به ترتيب باشد. همچنين نحوه امتيازدهي به هر معيار و به شرح جدول ذيل ميتورالعمل هاي موجود در پيوست دسبندي پيمانگروه با توجه به ي كيفي و ميزان وزن آنهامعيارهاي ارزياب

 ر هر گروه ارائه گرديده است.هاي بدون سوابق قبلي" دهاي با سوابق قبلي و شركتهر يك از معيارها بر اساس"شركت

 د.تكميل گرد مربوطهبايست مستندات و جداول مي ، صرفا  باشدمي HSE زيابيار اولگروه با توجه به اينكه اين مناقصه شامل 

 

 گرمناقصه HSE: ميزان امتيازات هر يك از معيارهاي ارزيابي جدول اصلي

 شرح رديف

 (Aضريب وزني هر معيار )

 گروه مرتبط (Bي هر معيار )امتياز اكتساب
امتياز تراز شده   

/100(B)*(A) 

 (1ه )طبق پيوست هاي گروپيمان

1 2 3 4 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

ق
واب

 س
با

 

بد
ق

واب
 س

ن
و

 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

 

ق
واب

 س
با

ق 
واب

 س
ن

دو
ب

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

  2و  1ي هامخصوص گروه 2طبق جدول  - - - - HSE 5 8 5 9ارزيابي چارت سازماني  2

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

  هاتمام گروهمخصوص  4طبق جدول  - 60 - 60 - 25 - 20 هاي قبليدر پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد  4

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

6 
ات و گر در خصوص شناسايي خطرارزيابي مناقصه

 راهكارهاي 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

 
 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  28صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ( 2و  1هاي هاي گروهصرفاً پيمانابي سيستم مديريت )زي: ار 1
 : باشدسيستم مديريت به شرح ذيل ميعيار نحوه ارزيابي م

 

 (2و  1هاي گروههاي پيمان: ارزيابي سيستم مديريت )صرفاً  1جدول 
 امه سيستمهاي مديريتي اخذ شدهليست گواهي ن

 امتياز كسب شده تاريخ اعتبار هنام شركت گواهي دهند نام سيستم مديريتي رديف

1     

2     

3     

4     

  جمع

 

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

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

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

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

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

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

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

 باشند.مي

 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  29صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و  1هاي هاي گروه)صرفاً پيمان  HSEاني: ارزيابي چارت سازم 2
 باشد :زماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مينحوه ارزيابي معيار چارت سا

 

 (2و  1هاي هاي گروه: زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني )صرفاً پيمان 2جدول 
 امتياز كسب شده پارامتر رديف

  در ساختار سازماني HSEجايگاه  1

  وه استقرار نفرات در سازمانينح 2

  جمع 

 

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

 

 امتياز( 50)حداكثر   HSEرات بر روي چارت سازماني استقرار نف امتياز( 50در ساختار سازماني )حداكثر  HSEجايگاه 

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

 امتياز 10 مسئول ايمني امتياز 10 قيمًا زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيارمست HSEقرار داشتن واحد 

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

 امتياز 10 يستمسئول محيط ز 

 

زيابي موثر درصد در ار 90درصد و بخش اجرا به ميزان  10فًا بخش مهندسي و اجرا در ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان باشند صرگراني كه به صورت كنسرسيوم مي: مناقصهتبصره

 باشند.مي

 

 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  30صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 HSE: ارزيابي نيروي انساني  3

 (2و  1هاي )گروه HSEارهاي ارزيابي نيروي انساني : زير معي 1-3جدول 
 ب شدهامتياز كس شرح رديف

  با مدرك تحصيلي مرتبط HSE داشتن نماينده  1

  HSEساير كاركنان شاغل در بخش  2

  جمع

 

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

 امتياز HSE 40سئول صالحيت م رديف

1 
پيمانكاران  HSEاسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته مندرج در پيوست دستورالعمل هاي كارشنتحصيالت مرتبط: فارغ التحصيل در رشته

 با توجه به موضوع مناقصه
 امتياز 16

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

 امتياز HSE 8توسط مسئول  HSEآموزشي مرتبط با هاي گذراندن دوره 3

 امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEغل در صالحيت ساير كاركنان شا
 امتياز 20فر و به ازاي هر نفر ن 3حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه  4

 امتياز 10نفر و به ازاي هر نفر  2حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEزه كاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حو 5

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

7 
هاي يت در اين حوزه و گذراندن دورهداراي سابقه فعال HSEشاغل در بخش  HSEه وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه كاركنان پار

 آموزشي مرتبط

 امتياز 5/2اي هر نفر نفر و به از 1حداكثر 

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

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  31صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

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

 امتياز كسب شده شرح رديف

  با مدرك تحصيلي مرتبط HSEداشتن نماينده  1

  جمع

 

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

 

 متيازا 100 با مدرك تحصيلي مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEورالعمل استقرار نفرات مطابق دست

 امتياز 70 با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط HSEينده پيمانكاران و با داشتن نما HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

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

 

 الزامي است : موارد زير HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

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

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

 پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEهاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستورالعمل فارغ التحصيل در رشتهتحصيالت مرتبط :  .3

 باشد.پيمانكاران نمي HSEهاي مهندسي كه مطابق دستورالعمل ل در ساير رشتهتحصيالت نيمه مرتبط : فارغ التحصي .4

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

 شود.اين خصوص پذيرفته نمي گونه اعتراضي درمدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ .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 مي گراني كه به صورت كنسرسيومتبصره : مناقصه

 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  32صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 گر جهت ارزيابي كيفيلي معرفي شده توسط مناقصههاي قبدر پروژه HSE: ارزيابي حسن عملكرد 4
اين فرم را به كارفرمايان قبلي خود ارائه و پس از  گراين دستورالعمل براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد.بنابراين الزم است مناقصه HSE-FO-107/1(0)-92گران بر اساس فرم قصهارزيابي تجربه عملي منا

 اه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد.تكميل و تاييد آن به همر

 گرهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSEملكرد :امتياز اكتسابي حسن ع4جدول شماره 
 امتياز كسب شده كارفرما HSEنامه از ه و تاريخ رضايتشمار تاريخ خاتمه نام و نشاني كارفرما عنوان چهار پروژه قبلي رديف

1      

2      

3      

4      

  جمع

 

 معيار امتياز دهي:

 مورد 4گواهي حسن سابقه 

 امتياز 25نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا هر رضايت به ازاي

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

 تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(. هايي كه اجراي كار را به عهده دارند )مجري( مي باشند. )بهز شركت/شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتيا: در شركت1جهتو

شركت دريافت و ارائه نمايد.  HSEرا براي كليه پروژه ها از امور  HSEيت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه گر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعال: چنانچه مناقصه2توجه

 گر در اين پروژه ها مي باشد.قه مناقصهطبعًا در ارزيابي اولويت با گواهي حسن ساب

 آن پروژه رسيده باشد.ييد باالترين مقام كارفرما أمي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به ت : در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز3توجه

 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  33صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 گواهي حسن انجام كار

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

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر  5انهاي جداول ذيل صرفًا مي بايست در خصوص پيمان هاي به همراه ساير مدارك ارائه نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيم كارفرماي پروژه مزبور HSEمسئول 

 بل از آن،مالك امتياز دهي نخواهد بود.باشد و پيمانهاي انجام شده ق

 

  HSEگر از نظر ر خصوص پيمان قبلي مناقصهگواهي حسن انجام كار )رضايت نامه( د

 كميل گردد( گر ت)اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پيمان 1

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

  حل اجراي پيمانم 5  شماره پيمان 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9 ريال                                                              HSE هزينه  8

  ماسشماره فكس كارفرما جهت ت 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 تكميل گردد( HSEشاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما )لطفأ اين قسمت توسط مسئول 

 در پيمان HSEكفايت كادر  در پيمان HSEرعايت معيارهايكيفيت 
ن،پيمانكار حادثه مهم آيا در مدت اجراي پيما

 بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته است؟

 محل مهر و امضا تائيد كننده 25از: سقف امتي

 يا نماينده كارفرما(: HSE)مسئول 

 ( 8عالي    )امتياز   ( 4متوسط  )امتياز 

امتياز(  6) خوب     ( 0ضعيف )امتياز 

 ( 8عالي       )امتياز  ( ا  4متوسط)متياز 

 ( 6خوب       )امتياز ( 0ضعيف )امتياز 

 )بله )صفر  امتياز 

 ( 9خير            )امتياز 

  مجموع امتياز محاسبه شده:

  توضيحات

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  34صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEدستورالعمل ارزيابي عملكرد  تعريف شده است. بر اين اساس مطابق HSE-IN-104شركت ملي گاز ايران به شماره  .حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث1

گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد. مناقصه HSEزيابي گراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ار، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصهHSE-CH-106ليست مربوطه به شماره  و چك  106

 عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شركت ارسال گردد.نتايج ارزيابي 

 گرآموزشي مناقصه ارزيابي عملكرد : 5
ر در گكاركنان نشان دهد. بدين منظور عملكرد آموزشي مناقصه HSEد را به امر آموزشگر ميزان اهتمام خوالزم است مديريت مناقصه HSEبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در استقرار فرهنگ 

توسط كارفرمايان قبلي HSE-FO-107/2(0)-92  گردد.بدين منظور الزم است فرم شماره باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي ميمي  HSEهاي قبلي شاخصي براي ينجش ميزان شناخت اهميت آموزش پروژه

 به همراه ساير اسناد ارائه گردد. تأييد و
 

 گرهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهگر در پروژهمناقصه: امتياز اكتسابي عملكرد آموزشي  5جدول 
 امتياز كسب شده پارامتر رديف

  سرانه آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي 1

  جمع

 

 حوه امتياز دهي به شكل زير است:امتياز منظور گردد و ن 100معيار امتياز دهي: حداكثر 

 امتياز( 2.5هر يك ساعت آموزش  يه در پروژه قبلي )به ازاسرانه آموزشي ارائه شد : 2و1براي گروه هاي 

 امتياز( 5هر يك ساعت آموزش  يسرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي)به ازا : 4و3 براي گروه هاي

 گر الزم است بخش هاي مشخص شده با عالمت ستاره در فرم مزبئر را بهاقصهالزامي است. من HSE-FO-107/2(0)-92كارفرماي قبلي طبق فرم  HSEاز سوي واحد  : ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي1تبصره 

بور به همراه ساير مدارك ارائه نمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به كارفرماي پروژه مز HSEصورت جداگانه و صرفًا براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تاييد مسئول 

 ر آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمان هاي انجام شده قبل از آن، مالك امتياز دهي نخواهد بود.سال قبل از انتشا 5نهاي جداول ذيل، صرفًا مي بايست در خصوص پيمان هاي پيما

 هاي مذكور الزامي است.آموزشي و تصوير گواهينامه: ارائه ليست دوره هاي 2تبصره

 ه اجراي كار را به عهده دارند)مجري(مي باشند.)به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي ك: در شركت هايي كه 3تبصره 

 

 



 
 6032/99  شماره مناقصه: گرانارزيابي كيفي مناقصه استعالم فرم

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 42  از  35صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 در پروژه هاي قبليهاي آموزشي گواهي تأييديه برگزاري دوره
 گر تكميل گردد()اين قسمت توسط مناقصه

 كارفرما:

 مدت پيمان محل اجراي پيمان: پيمان: موضوع

 آموزشي:هزينه هاي  نام نماينده كارفرما:

 آدرس كارفرما: تلفن كارفرما:

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

...................ساعت سرانه آموزشي جهت كاركنان شاغل ...............................در طول اجراي پيمان .................مي گردد شركت ....................................پيمانكار پروژه ........بدينوسيله تأييد 

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

1- 

2- 

3- 

4- 

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

HSE-FO-107/2(0)-92 
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و1 هايهاي گروهيي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير)صرفاً پيمانگر در خصوص شناساارزيابي مناقصه :6
رد ن ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند. بدين منظور نحوه عملكپيش گيري و كنترل آنها در پروژه اي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقص گرا با توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي

 اين بخش تعيين مي گردد.گر در دو پروژه اخير با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناقه گر در مناقصه

 

 (2و1هاي گروههاي پيمان )صرفاً يي خطرات و راهكارهاي اصالحيگر در خصوص شناسا: امتياز اكتسابي از مناقصه6جدول
 جمع امتياز كسب شده 2امتياز پروژه 1امتياز پروژه رامترپا رديف

    شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك 1

    كنترل خطرات 2

    جمع
 

 بود: امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد 50وژه حداكثر امتياز منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پر 100حداكثر  عيار امتياز دهي:م
 

 امتياز( 30كثر ها در هر پروژه )حداكنترل خطرات و رفع عدم انطباق امتياز( 20شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه )حداكثر 

 متيازا 5 داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات امتياز 5 رات و ارزيابي ريسكهاي اجرايي مربوط به شناسايي خطها 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 ودنجامع ب

 امتياز 5 اهاجرايي شدن كنترل امتياز 5 مستند سازي

  
 امتياز 5 ارزيابي اثر بخشي كنترل ها

 امتياز 5 هاسك بعد از اعمال كنترلارزيابي مجدد ري
 

 ست.: ارائه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و كنترل خطرات الزامي ا1تبصره

 . )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.ن امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند )مجري( مي باشد: در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگي2تبصره
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 (2و1هاي گروههاي پيمان )صرفاً ( در پيمان موضوع مناقصهHSE PLANارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست) : 7
ٌ  به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظا پيمان مي  HSEگر از الزامات مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصهگر در زمان اجراي م مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصهاين طرح صرفًا

 7 لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شمارهبيني و در قيمت خود را بصورت واقعي پيش HSEهاي مربوط به رعايت موازين ينهها و هزگر فعاليتباشد. اينكه چگونه مناقصه

 به صورت كامل، همراه با جزئيات به تأييد دستگاه نظارت برساند. گر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشنهاد شده و، مي بايست از سوي مناقصهHSE PLANآمده و امتياز بندي شده است. به هر حال

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

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

 

 (2و  1هاي گروههاي پيماندر پيمان موضوع مناقصه)صرفاً  HSE PLANدر خصوص :امتياز اكتسابي 7جدول

 سابيامتياز اكت حداكثر امتياز سرفصل HSEعناصر  رديف

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

2 
2-1 

 مشي و اهداف استراتژيك خط
  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 4،سرپرستان و مسئوالن شرايط بحرانيمديرانHSEآموزش 3-2

  HSE 4آموزش عمومي 3-3

  4 صول اطمينان از صالحيت افرادح 3-4

  4 فرايند مديريت پيمانكاران 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 ت ايمني و تجهيزات حفاظت فرديخطرا 4-3

  4 خطرات حمل و نقل 4-4
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

  4 يست محيطيخطرات ز 4-5

  4 خطرات امنيتي 4-6

  4 خطرات مسئوليت اجتماعي 4-7

5 

5-1 

 برنامه ريزي و روش ها

  HSE 4نظامنامه عملياتي 

  3 يكپارچه 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 

 رداجرا و پايش عملك

  4 هاي فعال كاريو پايش شاخص HSE-MSاجراي 

  HSE 4يهاي عملكردشاخص 6-2

  HSE 4پايش عملكرد  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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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

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

 

 ران گمناقصهجدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي 

 معيارهاي ارزيابي رديف
 (100تا  0امتيازات كسب شده )

 ياز فرمهاي ارزياب
 امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها ضريب  وزني معيارها

  35  ه )سابقه اجرائي(تجرب 1

  30  حسن سابقه در كارهاي قبلي 2

  30  توان مالي 3

6 HSE  5  

  100  

 .......... گرمجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

 امتياز 60گران و تحويل اسناد مناقصه =  مناقصهحداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت 
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 

 صدور حسن انجام كار واهيگفرم  -پيوست يك 

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

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

.با سالم

 

 ارزيابي گرديده است.     عالي   خوب        متوسط            ضعيف                                      شركت  از نظر كيفيت كار در حد         •

 عالي       ارزيابي گرديده است. خوب        متوسط        ضعيف                    ر كفايت كادر فني/غيرفني در حد    شركت  از نظ •

 ارزيابي گرديده است.    عالي    خوب        متوسط        ضعيف                   ين اجتماعيمأن کار و تينت قوارعاي شركت  از نظر •

 .باشدمي عالي        خوب        متوسط     ضعيف          در حد   الذکرفوق قرارداد در گفتهپيش شرکت کارکرد از شرکت اين يزيابار مجموع در •

 ق به اين شركت ارايه گرديده است.ط به قرارداد فوريال مربو                                                                             به مبلغ     /         /                  مورخ                                          اصا حساب شماره  ضمنا اصل مف

 نام و نام خانوادگي

 پيمانها خدماتمهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاريخ

 مهر و امضاء گردد. ماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل وگر توجه نمناقصه/هاي متقاضيشركت
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 42  از  41صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 

 

 

 اعالميه تاييد اعتبار بانكي  -پيوست دو 
 شماره:

 تاريخ:

 

:  موضوع مناقصه

  : به شماره مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 با سالم 

اعالم و بهره برداري الزم آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع ضور در مناقصات متقاضي حگر مناقصه                                                                                                        نكي و اعتبار شركتهاي  بادر ذيل اطالعات حساب

 گردد.مي

 يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكي براي دوره زماني                                                                                                                                  شركتفعال اطالعات گردش حسابهاي  (1

 ل(ميانگين حساب )ريا بستانكار )ريال( بدهكار )ريال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 

 ريال                                                                                  ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با            (2

 )به حروف( ريال نزد                                                                            )به عدد( ريال                                                           شركت مذكور داراي اعتبار مالي تا سقف                                                               (3

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

 مهر و امضاء مجاز  بانك / موسسه مالي و اعتباري  ه گرمهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقص

 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي

 مضاء مهر و ا

 :تاريخ
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 گر:مجاز مناقصه مهر و امضاء

 ئيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته باشدشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تاباموسسه مالي و اعتباري  نزدحساب شركت مناقصه گر  صورتيكهدر 

 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 

 

دقيق قرار مورد مطالعه را تناسب با موضوع مناقصه م شركت مجتمع گاز پارس جنوبي )فرم حاضر(اي ارزيابي كيفي ارائه شده در سايت نمايد كه كليه فرمهاين شركت اعالم مي

آن زومه منسجم به در قالب يك ربه همراه ساير مدارك را الذكر ثبت و اسناد الزم ليست فوقدر چكرا ها تندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمو وضعيت كليه مسداده 

 است. نموده ارائهشركت محترم 

تغييرات كهوسيلهبدين

يمي كه در ذيل آن مهمور و به تعداد ............ برگ اسناد تقدء/به عنوان صاحب

و با نماييممذكور را به منظور نماييم و اسنادرا تأييد مي باشدامضاء اينجانب/اينجانبان نيز مي

 .پذيريمحقوقي ناشي از آن را مي كيفري و هرگونه مسئوليت واقع و يا ارائه اطالعات خالف ارائه اسناد غير واقعي وقوف به عواقب احتمالي

 نام شركت : 

 نام و نام خانوادگي :

 پست سازماني : /سمت

 ره كد ملي : شما

 :تاريخ  

       : مهر و امضاء

 

 


