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 گرانراهنماي ارزيابي كيفي مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................گر : نام شركت مناقصه

 8011/99      شماره مناقصه :  

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه هشتم توزيع، سرو غذا و اداره رستوران  ،يتهيه و طبخ، بسته بند    موضوع مناقصه : 

 ايعمومي يك مرحله          نوع مناقصه : 

 سال يك  مدت اوليه پيمان :

بايست در سامانه پيمانه )سامانه مناقصات و قراردادها( مندرج در سايت اينترنتي شركت مجتمع گاز پارس متقاضيان شركت در مناقصه مي

تکميل و مستندات ثبت نام و فرم هاي اين مناقصه را در سامانه پيمانه، مطابق دستورالعمل حاضر  WWW.SPGC.IRجنوبي به نشاني 

مربوطه را بارگذاري نمايند. جهت اعالم آمادگي، فرم نامه اعالم آمادگي مندرج در سامانه پيمانه را دانلود و پس از تکميل و گواهي 

 امضاء در دفترخانه اسناد رسمي روي آن، در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاي پااليشگاه هشتم تسليم نماييد.

http://www.spgc.ir/
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 موضوع مناقصهاطالعات كلي 

 8011/99 شماره مناقصه

 يتوزيع، سرو غذا و اداره رستوران پااليشگاه هشتم شركت مجتمع گاز پارس جنوب ،يتهيه و طبخ، بسته بند موضوع مناقصه

 اييك مرحله – عمومي نوع مناقصه

 سال يك مدت اجراي پيمان

 ريال 185/243/561/87 كارفرما تقريبي برآوردمبلغ 

مبلغ تضمين شركت در فرايند 

 ارجاع كار 
 ريال 000/000/379/4

به صورت يکي از تضامين قابل قبول وفق گران تأييد صالحيت شده )پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت(، مناقصه

، در داخل پاكت  هيأت وزيران 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره آئين

 پيشنهادي خود ارائه خواهند نمود. "الف"

 پيمان مطابق مفاد كتابچه پيمان اوليهدرصد مبلغ  10معادل  ميزان پيش پرداخت 

 پااليشگاه هشتم رئيس منابع انساني دستگاه نظارت

 مجتمع گاز پارس جنوبيشركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس،  ،عسلويهاستان بوشهر،  محل اجراي موضوع مناقصه

نامه و ساير مدارك معتبر گواهي

مورد نياز جهت ارزيابي صالحيت 

 گرانمناقصه

از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي بوده و  "امور آشپزخانه و رستوران"تاييد صالحيت معتبر و داراي اعتبار زماني در رشته  نامهبارگذاري گواهي

 گواهينامه تاييد صالحيت، مناقصه گر مربوطه مورد ارزيابي كيفي قرار نمي گيرد. يدر صورت عدم بارگذار ارزيابي كيفي است.شرط الزم براي 

ن يخ صدور و يا  آخريآن دسته از مناقصه گراني كه گواهي نامه آنها با مدت اعتبار چند سال و به شرط تمديد اعتبار ساليانه، صادر شده باشد و يك سال از تار

مي باشند. در صورت عدم   tender.spgc.ir تمديد گواهينامه آنان گذشته باشد ، موظف به بارگذاري گواهي تمديد اعتبار  داراي اعتبار زماني در سامانه

 بارگذاري  تمديديه، مناقصه گر مربوطه مورد ارزيابي كيفي قرار نمي گيرد. 

گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانکاري از 

 اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي

الزامي  tender.spgc.irبارگذاري گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکاري  معتبر و داراي اعتبار زماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سامانه 

 . در صورت عدم بارگذاري، مناقصه گر مربوطه مورد ارزيابي كيفي قرار نمي گيرد.است

تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال 

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

موظف به ارائه تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )مختص اين مناقصه( در مناقصه گران تأييد صالحيت شده در مناقصه 

 تاييديه مذكور پاكت مالي مناقصه گر مربوطه گشايش نخواهد يافت. داخل پاكت )ب( پيشنهاد قيمت مي باشند. در صورت عدم ارائه
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 برنامه زمانبندي مناقصه

 تاريخ عنوان 

 در سامانهآخرين مهلت بارگذاري مستندات ارزيابي كيفي 

  به خدمات پيمانهاي پااليشگاه هشتم نامه اعالم آمادگيتسليم و  
15/11/1399 

 25/11/1399 گرانمناقصهارزيابي كيفي و بررسي صالحيت 

برنامه زماني تحويل و دريافت اسناد مناقصه جهت پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكات  نامه براي واجدين صالحيت براي دريافت اسناد مناقصه  )توزيع اسناد مناقصه(ارسال دعوت

پيشنهاد و ساير اطالعات مربوطه )پس از فرايند تعيين صالحيت( در اسناد مناقصه 

 تحويلي به شركتهاي تأييد صالحيت شده اعالم خواهد شد.

 هاي پيشنهاد قيمتآخرين مهلت تسليم پاكت

 هاي پيشنهاد قيمتتاريخ گشايش پاكت

 گرانچگونگي بارگذاري اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه

آمادگي گواهي  متقاضيان مي بايست نامه اعالم آمادگي موجود در سامانه را دريافت و تکميل نموده و در دفترخانه اسناد رسمي گواهي نمايند و فرم اعالم

، در پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روي آن درج گرديده، تا قبل از اتمام مهلت  TENDER.SPGC.IRشده را عالوه بر بارگذاري در سامانه  

 مقرر در سامانه به نشاني ذيل تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. 

شکلي خواهد بود همچني صه گر به لحاظ  صه گران، منجر به رد مناق سط مناق شرح فوق تو سليم نامه اعالم آمادگي به  سليم نامه توجه: عدم ت صورت ت ن در 

 اعالم آمادگي  پس از مهلت مقرر  در سامانه، مناقصه گر  مورد ارزيابي كيفي قرار نخواهد گرفت.

 077-31319207فاكس:   077-31319681-2: تلفن ،خدمات پيمانها ،( شركت مجتمع گاز پارس جنوبي21و20پااليشگاه هشتم )فاز  ،شهرستان عسلويه ،آدرس : استان بوشهر

 

http://www.spgc.irشركت/
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 دستورالعمل نحوه  تکميل فرمها ي ارزيابي مناقصه و بارگذاري مستندات
 اقدام نمايند. توضيحات ذكرشده درآن، مطابق شرايط و به دقت مطالعه نموده و اين دستورالعمل را گران محترم درخواست مي شود قبل از تکميل فرمهاي ارزيابي كيفي و بارگذاري اسناد،از مناقصه

 فهرست اهم اسناد و مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه برگزاري مناقصات عبارتند از : (1

 كيفي مناقصه گر به لحاظ شکلي خواهد بود(در صورت عدم ارائه گواهي امضاء توسط مناقصه گران ،مناقصه گزار مختار به رد ارزيابي  ارائه گواهي امضاء محضري صاحبان امضاء مجاز )توجه: -1- 1

صه   -2-1 شماره مناق ضوع و  سمي، نامه اعالم آمادگي  با قيد مو سناد ر شده در دفترخانه ا صورت گواهي  سامانه ،و به  صل آن عالوه بر بارگذاري در  ست ا قبل از آخرين مهلت اعالم  مي باي

 عدم تسليم نامه  اعالم آمادگي  به شرح فوق توسط مناقصه گر ،منجر به رد مناقصه گر به لحاظ شکلي خواهد بود(. مندرج در اسناد تسليم گردد. )توجه: نشانيبه  آمادگي،

 هاي مرتبط.( و ساير گواهينامهرسازمان برنامه و بودجه كشو /شوراي عالي انفورماتيك /ها يا اسناد تأييد صالحيت معتبر الزم  از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعيگواهينامه -1-3

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

 با موضوع مناقصه در صورت نداشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( نيمه مشابه قرارداد 3تعداد مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي نيمه مشابه اجرا شده قبلي. )حداكثر   -1-5

 با موضوع مناقصه در صورت نداشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( غيرمشابه قرارداد 2تعداد مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي غيرمشابه اجرا شده قبلي. )حداكثر   -1-6

سوابق و  -1-7 سن  ستندات مربوط به ح ضايتم شابه. )حداكثر ر سوابق م سن انجام كارمربوط به  صدور ح سابقه 4تعداد نامه كارفرمايان قبلي و گواهي  سن  شابهمربوط به قرارداد  ح با  م

 موضوع مناقصه(

با  نيمه مشابهمربوط به قرارداد  حسن سابقه  3تعداد )حداكثر نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق نيمه مشابه. مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -1-8

 موضوع مناقصه(

شابه. )حداكثر   -1-9 سابقه 2تعداد مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرم شابه مربوط به قرارداد  حسن  با  غيرم

 موضوع مناقصه(

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

 مستندات مربوط به توان تجهيزاتي. )بارگذاري مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي توان تجهيزاتي(  -11-1

 ريزي(مطابق اسناد خواسته شده در فرم ارزيابي فني و برنامهريزي )بارگذاري مستندات مربوط به توان فني و برنامه -12-1

 گر )مطابق اسناد خواسته شده در اين بخش(( مناقصهHSEزيست )مستندات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط  -13-1

 رسمي( هاي مالي حسابرسي شده. )حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابدارانآخرين صورت  -14-1
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شده  و اطالعات اظهارات(  2 ستندات مرتبط با آنمدارك  هاي ارزيابي كيفي، تنها با بارگذاريدرفرمارائه  صورت، هر گونه مياعتبار  ها قابل قبول و دارايو م شد. در غير اين و اطالعات فاقد  اظهاراتبا

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

سامانه پ يبر اساس اطالعات ارائه شده از طرف مناقصه گران در فرم ها يابيارز سامانه ارزيابي ر يبايست فرم هاگران ميصحت آنها( انجام خواهد شد؛ مناقصه ي)پس از بررس مانهيمناقصه در  ا در 

ص مانهيپ سامانه پ يصرفاً برا ورتتکميل و  مدارك مثبته هر فرم را در همان بخش بارگذاري نمايند. در غير اين شده در  ستندات بارگذاري   ليتکم يبدون ارتباط با فرمها ايفرم و  لي)بدون تکم مانهيم

 تعلق نخواهد گرفت. ازيشده فاقد مستندات مثبته امت ليتکم يفرم ها يبرا نيشده( امتيازي داده نخواهد شد. همچن

 ها، پاسخگوياسناد مرتبط با آن و مدارك اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات اي كهگونه بوده، به كيفي اسناد ارزيابي در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل گر( مناقصه3

 باشد. كيفي ارزيابي الزامات كامل

 در مسئوليتي گزارمناقصه هرحال در گر گردد.گر مؤثر بوده و ممکن است نهايتاً منجر به رد  صالحيت مناقصهبه طور مستقيم در روند ارزيابي كيفي مناقصه مناقصه اسناد تکميل عدم مدارك يا ( نقص4

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

صه5 ضيان )مناق سناد يا  تکميل آن( متقا صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در ا صه 72ها، بايد حداكثر گران( در  صورت كتبي با مناق گزار مکاتبه و ساعت تا قبل از اتمام مهلت بارگذاري )رزومه(، به 

 مدارك تکميلي را بارگذاري نمايند.

 موضوع را كتباً به بايست در اسرع وقتگر ميبارگذاري شده ايجاد گردد، مناقصه مدارك و اسناد در تغييري يا و اظهارشده اطالعات در تغييري گرانكيفي مناقصه ارزيابي طي مراحل در ( چنانچه6

 البته هيچ گونه اطالعات و مدرك امتياز آور جديدي از مناقصه گران دريافت نخواهد شد.گر خواهد بود. يت عواقب بعدي بر عهده مناقصهبرساند. در غير اينصورت مسئول گزارمناقصه اطالع

معتبر، ناقص و ناخوانا جداً خودداري هاي ارزيابي، غيررممرتبط با فبايست از بارگذاري هر گونه اسناد و مدارك غيرگر ميهاي ارزيابي، مناقصه( با توجه به اهميت بارگذاري صحيح اسناد مرتبط با فرم7

 نمايد.

 باشد.باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار ميها ممنوع ميگر بوده و استفاده از اسناد ساير شركتبايست به نام شركت مناقصه( تمامي اسناد و مدارك مي8

بايست توسط صاحبان امضاء مجاز مندرج در اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات ،مهر و امضاء ها / تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابي كيفي ميگواهينامه( كليه مدارك بارگذاري شده  اعم از 9

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

 .مناقصه گر رد صالحيت خواهد شد همخواني و مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انطباق،موضوع مناقصه با  گواهينامه صالحيت شركت بايدرتبه  وو كد شركت اساسنامه  فعاليت مناقصه گر در ( موضوع10
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 مدارك كه شود مشخص هرگاه باشد.مي گرانمناقصه شده بر عهده بارگذاري مدارك و مستنداتدر سامانه پيمانه و  كيفي ارزيابي استعالمفرم هاي  در شده اعالم مطالب اصالت و صحت ( مسئوليت11

 از را فوق اعمال مرتکب گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول براي رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه گزاربه مناقصه واقع خالف اطالعات يا جعلي

 نمايد( محروم 12 ماده بند ج اجرايي نامهآيين 9 ارزيابي كيفي )مطابق بند ت ماده فرآيند ادامه

هرگاه در حين يا پس  باشد.ه شدن در مناقصه از زمان ارزيابي كيفي بر عهده مناقصه گر ميمسئوليت صحت و اصالت  كليه مستندات ومدارك موثر)به تشخيص كارفرما( در ارزيابي كيفي و اعالم برند (12

يا  ده وو يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما ارائه دااز عقد قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سند مشخص شود كه پيمانکار مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي 

خواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند  تطميع و رشوه براي قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفرما/ مناقصه گزار مجاز تهديد، از

 .ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانوني را عليه پيمانکار انجام دهدهاي ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قراردادن نام پيمانکار در ليست شركت

صه ارزيابي حين در كه صورتي ( در13 صه كيفي مناق شخص گردد كه  گواهي گران،و يا در طول فرايند برگزاري مناق شخيص م صه صالحيت ت شد و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گرانمناق  اطالعاتي و يا با

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

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

ي شده بايست به نحوي بارگذاري  گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر در سامانه بارگذار( مهلت  بارگذاري  اسناد همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي14

 باشد.گر ميگر به هر دليل بارگذاري نگردد، با مناقصهباشد و از طرف مناقصهها نياز به ارائه اسناد مربوطه ميباشند. ضمناً مسئوليت عدم كسب امتياز مواردي كه جهت اثبات آن

 در اين مناقصه مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت و به درخواست متقاضيان مشاركتي ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشاركتي )كنسرسيوم( حضور ( 15

گر بوده و طبق قوانين ه مناقصههاي ناشي از عواقب به عهدگزار ارائه گرديده، مسئوليتموثق و يا ادعاي نادرستي به مناقصهواقع، غيركه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود كه اطالعات غير( در صورتي16

  و مقررات رفتار خواهد شد.

 ، دانلود نموده و پس از تاييد و مهر و امضا، زنده  توسط صاحبان امضاء مجاز مجددا در سامانه بارگذاري نمايند.tender.spgc.irگران اين راهنما را از تارنماي مجتمع به آدرس ( ضروريست مناقصه17
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 به شرح جدول ذيل است: معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن هر يك از معيارها( 18 

 گردد.توجه: اين فرم توسط مناقصه گزار شركت مجتمع گاز پارس جنوبي تکميل مي
 

  

 گران جدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي مناقصه

 امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها ضريب  وزني معيارها ( از فرمهاي ارزيابي100تا  0امتيازات كسب شده ) معيارهاي ارزيابي رديف

  30  تجربه )سابقه اجرائي( 1

  40  حسن سابقه در كارهاي قبلي 2

  20  توان مالي 3

  2  توان تجهيزاتي 4

  3  توان فني و برنامه ريزي 5

  5   ( HSEايمني ) 6
  گر:مجموع امتياز نهايي  كسب شده مناقصه

 امتياز  60  گران و تحويل اسناد مناقصه    =  حداقل امتياز قابل قبول براي تاييد صالحيت مناقصه
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 : ارزيابي تجربه )سوابق اجرايي( 1فرم شماره 

 توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تکميل فرم:

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه  انجام شده باشند مناقصهآخرين مهلت بارگذاري سال قبل از  5بايست صرفاً در ميگردد سامانه منعکس ميجداول  كه در يپيمانهاياطالعات  .1

 زماني قانوني انجام شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت. 

سبه خواهد گرديد.  صه محا ساليانه مناق ساس برآورد  سال هاي  ي كه اجراي آنهاقرارداد هايمبالغ امتياز اين بخش بر ا ست و  ماقبل آن 1398در  سيده ا ساس   به پايان ر ابتدا بر ا

ساليانه  ضوع به تاريخ و با توجه  براي هر سال در نظر گرفته شده است %21كه معادل سال اخير   5ميانگين نرخ تورم  به روز گرديده و محاسبه نمرات   قراردادپايان اجراي كارهاي مو

 اساس مبالغ به روز شده انجام خواهد گرديد. بر

ساس نرخ ارز در  ساني قيمت قراردادهاي ارزي ، ابتدا مبلغ قرارداد بر ا ضوع قراردادبراي به روز ر سپس همانند قراردادهاي  تاريخ پايان اجراي كارهاي مو شده و  سبه  به ريال محا

 تاريخ پايان اجراي كارهاي موضوع قراردادبراي هر سال( به روز رساني خواهد شد. در محاسبه مبلغ ريالي قرارداد ، اگر  %21ريالي به شرح فوق بر اساس نرخ تورم ميانگين ساليانه)

ساس نرخ ارز 20/05/1397تاريخ  سبه مبلغ ريالي قرارداد بر ا شد محا سان گاهيدر پا نيمايي و بعد از آن با ضوع قراردادپايان اجراي كارهاي روز براي   يبانك مركز ياطالع ر  مو

و قبل از آن باشد محاسبه مبلغ ريالي قرارداد بر اساس نرخ ارز دولتي روز خاتمه قرارداد  19/05/1397تاريخ  تاريخ پايان اجراي كارهاي موضوع قراردادمحاسبه خواهد شد و اگر 

 در پايگاه اطالع رساني بانك مركزي محاسبه خواهد شد.

قراردادهاي  اظهار و بارگذاري بنابراين از . و تأثيري در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود  1پيش از بازه مورد اشاره در رديف انجام شده  هايپيمان .2

 خارج از اين مدت اكيداً خودداري نماييد.معتبر و غير

صه .3 ست فرمگران ميمناق ساب تامين اجتماعي مدارك مثبته موثر )دفترچه پيمان،هاي ارزيابي تجربه را تکميل و  باي صا ح شروع به كار، مفا گواهي پايان كار، نامه ابالغ  ، نامه ابالغ 

 .فاقد اعتبار بوده و امتيازي داده نخواهد شدتکميل فرم اطالعات در سامانه پيمانه صرف در غيراينصورت  را بارگذاري نمايند. و ...(تمديد، الحاقيه ها 

ضوع پيمان .4 صورتيکه مو صه مورد نظر كارفرما، مشابه ميدر ضوع مناق شدها با مو سب امتياز باالتر،ه ب ،با سامانه در را د نباشهايي را كه داراي باالترين مبلغ مياطالعات پيمان منظور ك

 بارگذاري نماييد.
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ضوع پيمان .5 صورتيکه مو صه مورد نظر كارفرما، در ضوع مناق شابه نيمه ها با مو شدميم سب امتياز باالتر،اطالعات پيمانه ب ،با شهايي را كه داراي باالترين مبلغ ميمنظور ك در را د نبا

 سامانه بارگذاري نماييد.

سامانه بارگذاري در  را باالترين مبلغاطالعات مربوط به پيمان داراي  منظور كسب امتياز باالتر،ه ب ،باشدمشابه ميها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما،غيردرصورتيکه موضوع پيمان .6

 .نماييد

كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانکار اظهار و بارگذاري  شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به  چهار گردد كهحداكثر امتياز در صورتي احراز مي .7

 يابد.تناسب كاهش مي

شده هاي كليه پيمان .8 ستميبارگذاري  صورت  باي شند بداراي خوانا و به  ضاء طرفين با ضوع پيمانطوريکه ه مهر و ام شماره پيمان،مو صات طرفين، مدت،  شخ شروع و خاتمه و م  ،تاريخ 

ه ابالغ كار صادره توسط كارفرما در خصوص آن پيمان در صورتيکه تاريخ شروع كار در دفترچه پيمان ذكر نشده باشد ،ضررورت دارد نام .باشدمشخص در پيمان وضوح ه بپيمان مبلغ 

 بارگذاري گردد.

صه، .9 ضوع مناق شرح خدمات مو شده با  شرح كار قراردادهاي ارائه  ضوع كلي پيمان به تنهايي  با توجه به لزوم مطابقت  ست و قيد عنوان و مو شرح كار پيمان نيز الزامي بارگذاري بخش 

 رائه مناقصه گذار مختار به رد يا قبول تجربه ارائه شده خواهد بود.باشد و در صورت عدم امورد قبول نمي

هاي پيمان يا گر موظف به ارائه جداول تفکيك قيمتدر صورتي كه موضوع سوابق پيمان هاي اظهار شده  عالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه .10

 .گردد. در صورت عدم بارگذاري مستندات موصوف امتياز سابقه به صورت غيرمشابه لحاظ ميباشدشي از كار ميهاي انجام شده بابت هر بخپرداخت

قيد شده نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي گر با بخش خصوصي  منعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي باشند يا در اظهارقراردادهايي كه مناقصه .11

و يا سازمان هاي  شركت خصوصي طرف قرارداد مناقصه گر، داراي سهامدار دولتي کهدر صورتي .گردد و امتيازي به آن تعلق نمي گيرددر غير اينصورت در ارزيابي لحاظ نمي .باشند

ستگي و ...(  عمومي ش صندوق هاي بازن سازمان تامين اجتماعي،  شركت هاي دولتي، نهادها،  شد  %5بيش از سهم با )نظير  ص براي قرارداد مربوطهبا صو شركت خ صه گر با آن   ،يمناق

 نمي باشد. نامه مالياتينياز به ارئه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي يا اظهار

شده يا تمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه مي .12 ست با اطالعات مندرج در پيمان)قرارداد( هاي بارگذاري  ضي بين باي شد و تناق شته با ساب تأمين اجتماعي مطابقت دا صاح مفا

 ها وجود نداشته باشد. در صورت وجود تناقض مبلغ مفاصاحساب مالك محاسبه خواهد بود.آن
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 نحوه امتياز دهي معيار تجربه )سوابق اجرايي(

 تعداد شرح رديف

 پيمان 4حداكثر  امتياز( 25  پيمان در رشته مشابه )هر پيمان حداكثر 1

 پيمان 3حداكثر  درصد امتياز پيمان مشابه( 70پيمان در رشته نيمه مشابه )به ازاي هر پيمان  2 پيمان 4 جمعاً 

 پيمان 2حداكثر  درصد امتياز پيمان مشابه(  30پيمان در رشته غير مشابه )به ازاي هر پيمان  3

 .................... ( 100تا  0گر پس از بررسي اسناد و مدارك )امتياز بين امتياز مکتسبه مناقصه

 توضيحات :

 پيمان به شرح زير اقدام نمايد:  4بايست نسبت به بارگذاري قراردادهاي خود در حد معامالت بزرگ )عمده( و در مجموع حداكثر به تعداد گر مي :  مناقصه1

 پيمان  4هاي مشابه حداكثر به تعداد بارگذاري پيمان •

 پيمان مشابه،  4پيمان در صورت عدم وجود  3هاي نيمه مشابه حداكثر بارگذاري پيمان •

 مشابه، مهين مانيپ 3 ايپيمان مشابه و  4در صورت عدم وجود پيمان  2هاي غيرمشابه حداكثر بارگذاري پيمان •

 فقره سابقه تجربه مورد ارزيابي و امتيازدهي قرار خواهد گرفت.  4به طور كلي :  2

 :  امتياز كارهاي مشابه با مبالغ كمتر به تناسب و طبق فرمول زير محاسبه خواهد شد:3

     P=  گران در خصوص كار مورد نظر پس از بروز رساني.قراردادهاي مشابه مناقصه ساليانه مبلغ 

  est= P  برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر. ساليانهمبلغ 
  

 باشد.گزار ايط موضوع مناقصه، مناقصه:  منظور از كار مشابه، عبارت است از قراردادهاي انجام كار توسط مناقصه گر كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شر 4

( بوده و تعداد سرو غذا و اداره رستوران) ( وطبخ( ، )اوليهمواد تهيه ) كه شامل هر سه بخشدر زمينه تهيه مواد اوليه طبخ و سرو غذا قراردادهاي انجام كار توسط مناقصه گر   :  سوابق مشابه : 1-4 

 در كتابچه قرارداد درج شده باشد.پرسيون ساالنه و مبلغ كل قرارداد 

 ونيتعداد پرس نباشد و يا)سرو غذا و اداره رستوران(  يا( ، )طبخ( يسه بخش )تهيه مواد مصرف يکي ازكه شامل طبخ غذا  نهيدر زمانجام كار توسط مناقصه گر  يقراردادها : سوابق نيمه مشابه: 2-4

 شده باشد.نو مبلغ كل قرارداد در كتابچه قرارداد درج غذاها ساالنه 

 توسط مناقصه گر با موضوعات ديگر غيرمشابه لحاظ خواهد شد.خدماتي مستمر ساير قراردادهاي انجام كار  :  : سوابق غيرمشابه 3-4

 قرارداد مشابه( محاسبه خواهد شد. %30مشابه )قرارداد مشابه( و امتياز قرارداد غير %70: امتياز قرارداد نيمه مشابه ) 5
 

25× P 
=bi 

estP 
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 :  ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي2فرم شماره 

 توضيحات و تذكرات مهم قبل از تکميل فرم:

آدرس و شماره تلفن  موضوع پيمان، مبلغ پيمان، تاريخ شروع و خاتمه پيمان، نام كارفرما، پيمان ، نظير شماره)اطالعات هر يك از حسن سوابق بايست ميمتقاضيان  .1

سناد م و ...( راكارفرما  سامانه پيمانه درج نمايند و ا صورت كامل در  ساب تأمين به  صا ح سابقه كارفرماي قبلي، دفترچه پيمان، مفا سن  ثبته موثر ) نظير گواهي ح

شروع به كار، صرف تکميل فرم اطالعات در  بارگذاري نمايند. گواهي پايان كار، نامه ابالغ تمديد، الحاقيه ها و ...( را اجتماعي، نامه ابالغ  صورت  سامانه در غير اين

 و امتيازي تعلق نمي گيرد. پيمانه فاقد اعتبار بوده

صرفاً در ميگردد سامانه منعکس ميجداول  ي كه درهايپيماناطالعات  .2 ست  صهآخرين مهلت بارگذاري اين سال قبل  5باي سمت  انجام شده باشند مناق و تنها به آن ق

 از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام شده باشد به صورت متناسب امتياز تعلق خواهد گرفت.

شده  هايپيمان .3 شاره در رديف  زماني پيش از بازهانجام  ش به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود 2مورد ا اظهار  بنابراين از. تو تأثيري در ارزيابي نخواهند دا

 خارج از اين مدت اكيداً خودداري نماييد.معتبر و قراردادهاي غير و بارگذاري

سط مناقصــه .4 سوابق پيماني، پس از تکميل دقيق تو شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، اطالعات مربوطه به هريك از  شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس،  گر )

هاي ذكر شده، هاي شفاهي و يا كتبي از كارفرمايان قبلي در خصوص پيمانگرفته و پس از اخذ استعالم و ...( مورد بررسي مناقصه گزار قرارمفاصاحساب، كپي پيمان 

 محاسبه و ثبت خواهد شد. گزارمناقصه تشخيص با امتياز مربوطه

سابقه از كارفرمايان قبلي مبني بركيفيت كار .5 سن  شده، كفايت كادر فني/ غير ارايه گواهي ح ست لذا فرم انجام  ضروري ا فني، رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي 

بايست تکميل و به مهر و امضاء كارفرماي قبلي رسانده شود و به همراه پيمان گواهي صدور حسن سابقه )مطابق نمونه بارگذاري شده(  مربوط به هر سابقه پيماني مي

 مذكور بارگذاري گردد. 

 شود.هايي كه تاريخ آن گذشته است در صورت استعالم و اخذ پاسخ، ترتيب اثر داده ميبه گواهي
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نامه تسليم شده به گر با بخش خصوصي  منعقد نموده است بايد داراي مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي باشند يا در اظهارحسن سابقه قراردادهايي كه مناقصه .6

شندسازمان امور مالياتي  شده با صورت در ارزيابي لحاظ نميقيد  صي طرف قرارداد  گردد و امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.. در غير اين صو شركت خ صورتيکه  در 

  سهم بيش  و ...(  بامناقصه گر، داراي سهامدار دولتي و يا سازمان هاي عمومي )نظير شركت هاي دولتي، نهادها، سازمان تامين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي 

 نامه مالياتي نمي باشد.باشد براي قرارداد مربوطه مناقصه گر با آن شركت خصوصي، نياز به ارئه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي يا اظهار %5 از

صه گزار  .7 سي مناق صحيح اطالعات و نتيجتاً عدم دستر صورت عدم درج و عدم ارائه  سب امتياز، در  سئوليت عدم محاسبه و ك در اخذ استعالم از كارفرمايان قبلي، بر  م

 باشد.مي گرعهده مناقصه

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

 .ين خواهد شدگزار تعيهاي فوق باتوجه به نظرات اخذ شده ازكارفرمايان قبلي و با تشخيص مناقصهامتياز براي رديف .9

 باشد.مي هاي در نظر گرفته شده در بخش تجربهبا وضعيتدهي به حسن سابقه كارهاي قبلي مطابق نحوه امتياز -9-1

 مناقصه محاسبه خواهد گرديد. با نصف مبلغ برآوردي  يکسالهامتيازحسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناسب  -9-2

 پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد. %70امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي نيمه مشابه معادل  -3-9

 پيمان هاي مشابه محاسبه خواهد گرديد. %30امتياز حسن سوابق قراردادهاي قبلي براي كارهاي غير مشابه معادل -4-9

باشد ها، ادارات و نهادها داراي اولويت ميارهاي انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتحسن سوابق ك -5-9

صورت شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و   و در  سوابق با  شتن  صه گر و عدم بارگذاري عدم دا سط مناق ستنداتاظهار تو ستعالم صوص ا صه گزار در خ م و ، مناق

 .باشدگر مختار ميجايگزيني اظهارات مناقصه

درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازاي هر اخطار  50، باعث كسر هرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شركت ويا مراجع قانوني در دو سال منتهي به تاريخ مناقصه .10

 گردد.شود و عدد صفر محاسبه مير جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمي، امتياز منفي دگردد. در صورت منفي شدن امتياز اين بخشكتبي مي
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 جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

 شرح
  معيارهاي امتياز دهي هر گواهي حسن سابقه در پيمان هاي قبلي

 جمع امتياز هر سابقه تاييد كارفرمايان قبلي مبني بر رعايت قوانين كار و تامين اجتماعي  كيفيت كادر فني /غيرفني كيفيت كار انجام شده

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

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

 توضيحات :

 پيمان به شرح زير اقدام نمايد:  4بايست نسبت به بارگذاري گواهي حسن سوابق خود در قراردادهاي در حد معامالت بزرگ )عمده( و در مجموع حداكثر به تعداد گر مي : مناقصه1

 پيمان  4هاي مشابه حداكثر به تعداد بارگذاري گواهي حسن سوابق پيمان •

 پيمان مشابه،  4پيمان در صورت عدم وجود  3هاي نيمه مشابه حداكثر نبارگذاري  گواهي حسن سوابق پيما •

 ،پيمان نيمه مشابه 3و يا  پيمان مشابه 4پيمان  در صورت عدم وجود  2هاي غيرمشابه حداكثر بارگذاري  گواهي حسن سوابق  پيمان •

 فقره حسن سابقه مورد ارزيابي و امتيازدهي قرار خواهد گرفت.  4كلي :  به طور 2

توضيحات ارزيابي حسن سابقه محاسبه  9-5تا  9-1حسن سابقه مشابه( بر اساس بندهاي  %30مشابه  )حسن سابقه مشابه(  و  حسن سوابق غير %70:  امتياز حسن سوابق نيمه مشابه )3

 خواهد شد.

( ، )طبخ( و )سرو غذا و اداره رستوران( هيطبخ و سرو غذا كه شامل هر سه بخش )تهيه مواد اول هيمواد اول هيته نهيانجام كار توسط مناقصه گر در زم يدادهاقرار   : سوابق مشابه :   1-3

 ساالنه و مبلغ كل قرارداد در كتابچه قرارداد درج شده باشد. ونيبوده و تعداد پرس

 اي)سرو غذا و اداره رستوران( نباشد و  اي( ، )طبخ( ياز سه بخش )تهيه مواد مصرف يکيطبخ غذا كه شامل  نهيانجام كار توسط مناقصه گر در زم يقراردادها مشابه:  مهي: سوابق ن2-3

 ساالنه غذاها و مبلغ كل قرارداد در كتابچه قرارداد درج نشده باشد. ونيتعداد پرس

 مستمر توسط مناقصه گر با موضوعات ديگر غيرمشابه لحاظ خواهد شد. يقراردادهاي انجام كار خدمات ري:  سارمشابهي: سوابق غ 3-3
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 : ارزيابي توان مالي3فرم شماره 
 توضيحات و تذكرات مهم  قبل از تکميل فرم:

 همراه مستندات مربوطه را  بارگذاري نمايند.بايست فرم ارزيابي توان مالي را به صورت كامل و خوانا و دقيق تکميل نموده و به گران ميمناقصه .1

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

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

سال  5الحساب پرداخت شده در يا علي خصوص مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده بارگذاري مفاصا حساب تأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمين اجتماعي قطعيدر  .4

 باشد.گذشته ضروري مي

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

 باشد.هاي قطعي يا موقت ممهور به مهر سازمان مالياتي ميدرآمد ناخالص  ساليانه، مستند به صورت وضعيت .6

 ها يا دفاتر هاي مالياتي يا گواهي بيمه دارائيهاي ثابت، مستند به اظهارنامهدارايي .7

 خواهد صورتي احراز در ازيامتارزيابي توان مالي الزامي است و حداكثر  جهتفوق و يا تأييد اعتبار بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه،  مدارك از کيي حداقلبارگذاري  .8

 . ابديمي كاهش تناسب به مالي تواناز يامت نصورتيا ريغ درباشد،  مناقصه برآوردي مبلغمبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل يا بيشتر از  كه شد

 باشد: روش محاسبه امتياز به شرح ذيل مي .9

 شود (در نظر گرفته مي100باشد آنگاه حداكثر امتيازتوان مالي مناقصه ) Pكوچکتر يا مساوي  Pestاگر 

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

Pest برآورد مناقصه مورد نظر مي باشدتوان مالي= مبلغ موثر در محاسبه ، 

P باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق = 

 

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

 ارائه گردد. تاييد رئيس حوزه و يا سرپرستي استانضرورتاً با شعبه و  امضاء مجاز و مهر با بايست بدون خط خوردگي ومي

 

 «حسابداران رسمي الزاميست.هاي مالي حسابرسي شده از جامعه ارائه آخرين صورت»
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 : ارزيابي توان تجهيزاتي4فرم شماره 

جدول ذيل كه در  2و حداكثر به تعداد مندرج در ستون بايست اطالعات فرم مربوطه را با در نظر گرفتن وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما گران ميبه منظور ارزيابي توان تجهيزاتي مناقصه حاضر، مناقصه .1

 ي هيچ گونه امتيازي تعلق نمي گيرد.تجهيزات قيد گرديده  بر حسب توان و ماشين آالت و تجهيزات موجود خود تکميل و اسناد مربوطه را بارگذاري نمايند. در صورت عدم بارگذاربخش شرح 

 كور را فراهم آورند. آالت مذگزار ضروري تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشينگران موظفند هر زمان كه مناقصهمناقصه .2

 تکميل گردد. ( 2و )( 1گران محترم و با توجه به ستون هاي )بايست توسط مناقصه( جدول فوق مي4(، )3هاي )صرفاً اطالعات مربوط به ستون .3

 گر ضروري است.مناقصه آالت( از سويآالت )كپي سند مالکيت يا فاكتور خريد ماشينبارگذاري كليه مستندات مربوط به مالکيت تجهيزات و ماشين .4

 آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نمود، هيچگونه امتيازي به وي تعلق نخواهد گرفت.گر صرفاً اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خريد يا اجاره ماشيندر صورتيکه مناقصه .5

 متياز الزم تعلق خواهد گرفت.در صورت ارائه مستندات تجهيزات با نشان تجاري مشابه ا .6

 باشد:( به شرح ذيل مي6فرمول محاسبه امتياز ستون ) .7

امتياز = (
𝑴

𝑵
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

M   گرآالت موجود مناقصه= تعداد تجهيزات و ماشين 

   N براي هر رديف كه در محاسبه امتياز رديف مربوطه لحاظ خواهد شد  2آالت ، مندرج در ستون = حداكثر تعداد امکانات، تجهيزات و ماشين 

 ( مي باشد.100سبت به ن  7و به نسبت )حداكثر امتياز مذكور در ستون  6و  5( بر اساس امتياز حاصل از ستون هاي 8امتياز نهايي مربوط به تجهيزات هر رديف )در ستون   .8

 باشد .(مي8امتياز نهايي توان تجهيزاتي مناقصه گر مجموع امتياز رديف هاي ستون ) .9

گر در زمان ارزيابي كيفي به صورت استيجاري داراي تجهيزات الزم مي باشد          تجهيزات و ماشين آالت استيجاري اعالم شده از طرف مناقصه گر، در صورت بارگذاري مستنداتي كه ثابت كند مناقصه براي .10

 .گيرداز امتياز حالت مالکيت قطعي تعلق مي %50مابين اجاره دهنده و اجاره گيرنده )مناقصه گر(( به ازاي هر دستگاه استيجاري  )الف: بارگذاري مستندات مالکيت اجاره دهنده  ب: بارگذاري قرارداد اجاره معتبر 
 

 توضيحات مهم:

هيئت مديره باشد استيجاري تلقي شده  نياز به ارائه اجاره نامه نداشته و نمره منحصراً ماشين آالت و تجهيزاتي كه اسناد مالکيت آنها بنام شركت باشد ملکي تلقي مي گردد و در صورتيکه مالکيت از آن اعضاي  -1

 استيجاري به آن تعلق مي گيرد.

 يازي تعلق نخواهد گرفت.بند ذيل محقق نگردد، امت 2و تجهيزاتي كه استيجاري مي باشد مشروط به رعايت  تمام شرايط ذيل به آن ها امتياز تعلق ميگيرد و در صورتيکه هر كدام از  آالتماشين  -2

 (  ارائه و بارگذاري مستندات مالکيت اجاره دهنده. 1بند 

 (  ارائه و بارگذاري قرارداد اجاره معتبر  مابين اجاره دهنده و اجاره گيرنده)مناقصه گر(. 2بند 

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    16صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 جدول ارزيابي توان تجهيزاتي 

ف
دي

ر
 

(1 ) 

 و امکاناتآالت ماشين ،عنوان تجهيزات 

(2 ) 

تعداد 

 تجهيزات 

(N) 

(3) 

 تعداد

 موجود

(M) 

 (7)  نحوه امتياز دهي (     نوع مالکيت 4)

 سقف

 امتياز

 نهايي

(8 ) 

امتياز 

 نهايي 

 اجاره

 

 قطعي 

)در مالکيت 

 گر(مناقصه

برابريا بيشتر  ( تعداد اعالم شده5)

 امتياز( 100باشد )از تعداد مي

باشد       ( تعداد اعالم شده كمتر از تعداد مي6)

 گردد()امتياز طبق فرمول محاسبه مي

 امتياز مالکيت قطعي است. %50امتياز هر دستگاه استيجاري 

1 
با كانتينر مورد  باال به 94 مدلتن  5كاميون با ظرفيت حداقل 

 تاييد بهداشت مجهز به موتور سردخانه و ترموگراف
1      50  

  50      1  پروتئيني غير مواد حمل جهت باال به 96 مدل سرپوشيده وانت 2

  (8)مجموع امتياز رديفهاي ستون امتياز نهايي توان تجهيزاتي 
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 ريزي: ارزيابي توان فني و برنامه5فرم شماره 
 شود:ريزي پيمانکاران بر اساس معيار كفايت كاركنان كليدي انجام ميارزيابي توان فني و برنامه

 الف( كفايت كاركنان كليدي:

گر شامل: نام و نام خانوادگي، سمت سازمان، آخرين مدرك تحصيلي، سابقه كار، سابقه تامين كاركنان كليدي مناقصه مربوط به نفرات مستندات و مداركتکميل اطالعات و بارگذاري  -1

 .گيرد مي تعلق مستندات اين اساس بر امتياز و اجتماعي فرد  الزاميست

قبول براي نفرات كليدي نوع يك باشد، نفر كليدي نوع يك تلقي مي شود و  در صورتي كه نفر كليدي معرفي شده توامان حائز هر دو شرط حداقل تحصيالت و حداقل سابقه مورد -2

( محاسبه سقف امتياز رديف %100سقف امتياز رديف و جمعاً  %50هر كدام از شرايط امتياز تحصيالت و سابقه كار نفر كليدي مربوطه مطابق نسبت اعالم شده براي نفر كليدي نوع يك )

 خواهد شد.

باشد، نفر كليدي نوع دو تلقي مي شود و را نداشته يا حداقل سابقه مورد قبول براي نفرات كليدي نوع يك  تحصيالتيکي از دو شرط حداقل در صورتي كه نفر كليدي معرفي شده  -3

 محاسبه( رديف امتياز سقف %50 جمعاً و رديف امتياز سقف %25 رايطش از كدام هر)امتياز تحصيالت و سابقه كار نفر كليدي مربوطه مطابق نسبت اعالم شده براي نفر كليدي نوع دو 

باشد امتياز حداقل تحصيالت يا حداقل سابقه نفر مربوطه صفر لحاظ  دو نوع كليدي نفرات براي قبول مورد سابقه حداقل يا تحصيالت حداقل اگر نفر كليدي نوع دو فاقد .شد خواهد

 خواهد شد.

 ب ( توان برنامه ريزي و كنترل پروژه: 

 سال يك طول در ساعت نيم از بيش غذا سرو شروع در تاخير داراي هاي وعده )تعداد خصوص در سابقه را حسن گواهي فرم  4 بند در قبلي كارفرمايان گواهيبايست گر ميمناقصه -4

 مربوطه امتياز اين رديف صفر لحاظ خواهد شد. گواهي بارگذاري عدم در صورت پيمان( را اخذ و بارگذاري نمايد آخر

پيمان( را اخذ و  آخر سال يك طول در غذايي برنامه تغيير داراي هاي وعده )تعداد خصوص در سابقه را حسن گواهي فرم  5 بند در قبلي كارفرمايان بايست گواهيگر ميمناقصه -5

 اين رديف صفر لحاظ خواهد شد.مربوطه امتياز  گواهي بارگذاري عدم در صورت بارگذاري نمايد
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 ريزيجدول ارزيابي توان فني و برنامه

 زير معيار

ف
ردي

 

 عنوان 

 (يك نوع نفر نبود صورت در)حداقل شرايط قابل قبول براي نفر كليدي نوع دو  حداقل شرايط قابل قبول براي نفر كليدي نوع يك

سقف 

 امتياز

حداقل مدرك تحصيلي مورد 

كليدي نوع يك قبول براي نفر 

)امتياز مدرك تحصيلي مورد 

قبول نفر كليدي نوع يك، معادل 

 سقف امتياز رديف مربوطه( 50%

حداقل سابقه مورد قبول براي نفر 

 كليدي نوع يك

 مورد كار سابقه حداقل)امتياز داشتن 

نفر كليدي نوع يك، معادل  قبول

 سقف امتياز رديف مربوطه(  50%

مورد  تحصيلي مدركحداقل 

 قبول براي نفر كليدي نوع دو 

 مورد تحصيلي مدرك امتياز)

 معادل ،دو  نوع كليدي نفر قبول

 (مربوطه رديف امتياز سقف 25%

حداقل سابقه مورد قبول براي 

 نفر كليدي نوع دو 

 كار سابقه حداقل داشتن امتياز)

 دو، نوع كليدي نفر قبول مورد

 رديف امتياز سقف %25 معادل

 (مربوطه

 مربوطه رديف امتياز %50 حداكثر امتياز رديف مربوطه  %100حداكثر 

امتياز كفايت  )الف(

 كاركنان كليدي
 40 40 سال 5 فوق ديپلم سال 10 ليسانس نماينده پيمانكار 1

 )ب(

توان برنامه ريزي و 

 كنترل پروژه

2 

 خصوص تعداد وعده هاي داراي تاخير در شروع سرو غذا بيش از نيم ساعت در طول يك سال آخر پيمان. فرم گواهي حسن سابقه، در  4ارائه گواهي از كارفرمايان قبلي در بند 

 امتياز( 30)         غذا سرو شروع در بدون تاخير -

 (امتياز 20) غذا  سرو شروع در يك وعده تاخير  -

 (امتياز 10)     غذا سرو شروع در دو وعده تاخير -

 (امتياز  5)    غذا سرو شروع در سه وعده تاخير -

 (امتياز  0)غذا و يا عدم ارائه گواهي   سرو شروع در تاخير چهار وعده و يا بيشتر، -

30 

60 

3 

 .پيمان آخر سال يك طول در غذايي برنامه تغيير داراي هاي وعده تعداد خصوص در سابقه، حسن گواهي فرم  5 بند در قبلي كارفرمايان از گواهي ارائه

 (امتياز 30)        غذايي برنامه تغيير بدون -

 (امتياز 20)  غذايي برنامه تغيير وعده يك -

 (امتياز 10)    غذايي برنامه تغيير وعده دو -

 (امتياز  5)   غذايي برنامه تغيير وعده سه -

 (امتياز  0)  گواهي ارائه عدم يا و غذايي برنامه تغيير بيشتر، يا و وعده چهار -

30 

 100 جمع كل 4 
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 

 

 

 

 و كنترل پروژه يزيتوان برنامه ر و   مستندات    جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي

 نام و نام خانوادگی رديف
 سمت سازمانی 

 مطابق يکی از رديف های جدول فوق
 آخرين مدرک تحصيلی مرتبط و امتياز آور

 سابقه كار 

 )ماه(

سابقه بيمه 

تامين اجتماعی 

 )ماه(

1      

  .پيمان آخر سال يك طول در ساعت نيم از بيش غذا سرو شروع در تاخير داراي هاي وعده تعداد خصوص در سابقه، حسن گواهي فرم  4 بند در قبلي كارفرمايان از گواهي ارائه 2

  .پيمان آخر سال يك طول در غذايي برنامه تغيير داراي هاي وعده تعداد خصوص در سابقه، حسن گواهي فرم  5 بند در قبلي كارفرمايان از گواهي ارائه 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 HSE: معيارها و امتياز ارزيابي  4فرم شماره 

هاي بدون هاي با سوابق قبلي و شركتشركت"باشد. همچنين نحوه امتيازدهي هر يك از معيارها بر اساسمعيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به شرح جدول فوق مي

 .بايست مستندات و جداول مربوطه تکميل گردد، صرفاً  ميباشدمي  HSEارزيابي  چهارگروه   گروه ارائه گرديده است. با توجه به اينکه اين مناقصه شاملدر اين  "سوابق قبلي

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

ف
ردي

 

 شرح

هر امتياز اكتسابي  (Aضريب وزني هر معيار )

 (Bمعيار )
 گروه مرتبط

امتياز تراز شده   

/100(B)*(A) هاي گروه پيمان 

  4گروه  3 2گروه  1

   

ق
اب
سو

ا 
ب

ق 
اب
سو

ن 
دو

ب
 

ق
اب
سو

ا 
ب

ق 
اب
سو

ن 
دو

ب
 

ق
اب
سو

ا 
ب

ق 
اب
سو

ن 
دو

ب
 

ق
واب

 س
با

ق 
اب
سو

ن 
دو

ب
 

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

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

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

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

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

6 
گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي ارزيابي مناقصه

 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
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 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 : ارزيابي سيستم مديريت  1
 باشد : نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردد :امتياز منظور مي 100معيارهاي امتياز دهي:معيار امتياز دهي به شرح ذيل مي باشد و   حداكثر 

 امتياز( 50در ساختار سازماني )حداكثر  HSEجايگاه 

 امتياز(  30) در ساختار سازماني شركت HSEوجود واحد  •

 امتياز(  10)  مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار HSEقرار داشتن واحد  •

 امتيازHSE  (10   )داشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت و محيط زيست در ساختار  •

 امتياز( 50)حداكثر   HSEاستقرار نفرات بر روي چارت سازماني 

 امتيازHSE (20 )رئيس  •

 امتياز( 10) مسئول ايمني •

 امتياز( 10) مسئول بهداشت •

 (امتياز 10) مسئول محيط زيست •

 الزامي مي باشد و در غير اين صورت امتيازي تعلق نخواهد گرفت. HSEبارگذاري چارت سازماني و چارت واحد 

 بودن به تناسب امتياز كاهش مي يابد.رد و يا در صورت ناقص بايد مشخصات پرسنل كه شامل نام و نام خانوادگي ،مدرك تحصيلي و سابقه كار مي باشد ثبت شده باشد ،در غير اين صورت امتيازي تعلق نميگ  HSEدر چارت 
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 HSE: ارزيابي نيروي انساني  3

 

 

   است : يرز شکل به هيد زمتياا هنحوو  ددگر مي رمنظو زمتياا 100 كثراحد:   (4و3 يها وهگر) هيد زمتياا رمعيا

 ( زمتياا 100)  مرتبط تحصيلي ركدـم با HSE هنمايند شتندا باو  رانپيمانکا HSE لعملراستود مطابق HSE اتنفر ارستقرا •

 ( زمتياا 70)  مرتبط نيمهتحصيلي  ركدـم با HSE هنمايند شتندا باو  رانپيمانکا HSE لعملراستود مطابق HSE اتنفر ارستقرا •

 ( زمتياا 30)  مرتبط نيمهتحصيلي  ركدـم با HSE هنمايند شتندا باو  رانپيمانکا HSE لعملراستود مطابق HSE اتنفر ارستقرا •

 

 

 (4و3 يها وه)گر HSE نساني ا وينير يابيارز يهارمعيا يرز  2-3  ولجد

 هشد كسب زمتياا حشر يفرد

     مرتبط تحصيلي ركمد با HSE هنمايند شتندا 1

  جمع 2
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 گردد و نحوه امتياز دهي به شکل زير است:امتياز منظور مي 100( : حداكثر 2و  1هاي معيار امتياز دهي)گروه

 امتياز HSE   40صالحيت مسئول الف( 

با  بهداشت محيط،  محيط زيست يا عمران محيط زيست بهداشت عمومي،  بهداشت حرفه اي،مهندسي ايمني صنعتي، مهندسي شيمي،  يا باالتر در يکي از رشته هاي كارشناسيداشتن مدرك تحصيلي 

 امتياز(   16توجه به موضوع مناقصه پيمانکاران با توجه به موضوع  مناقصه )

 امتياز( 16)سال سابقه مفيد به عنوان مسئول  7داشتن حداقل 

 امتياز( 8)توسط مسئول  HSEهاي آموزشي مرتبط با گذراندن دوره

 امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در ب( 

 امتياز(  13نفر و به ازاي هر نفر  3)حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 امتياز(  6نفر و به ازاي هر نفر  2)حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 امتياز(  4نفر و به ازاي هر نفر  2)حداكثر  HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

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

 موارد زير الزامي است : HSEدر ارزيابي نيروي انساني 

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

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

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

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

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

 شود.گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نميدر صورت عدم بارگزاري مدارك خواسته شده ،مدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچ  .6

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

 (اثر داده نخواهد شد. بيترت يمشاركت انيقرار نخواهد گرفت و به درخواست متقاض رشيمناقصه مورد پذ نيحضور مشاركتي )كنسرسيوم( در ا) .است

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    24صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 گر جهت ارزيابي كيفيهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSE: ارزيابي حسن عملکرد 4

طبق فرم                                         معرفي نموده فرم گواهي حسن سابقه را در بخش هاي قبلي گر الزم است صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي مناقصه

92-(0 )1/107- HSE-FO  تأييد توسط مسئول تکميل و پس ازHSE .الزم بذكر است  كارفرماي پروژه مزبور به همراه ساير مدارك بارگذاري نمايد

هاي سال قبل از آخرين مهلت بارگذاري مناقصه حاضر باشد و پيمان 5هاي اظهار شده ذيل صرفاً مي بايست در خصوص پيمان هاي اطالعات مربوط به پيمان

 ياز دهي نخواهد بود.انجام شده قبل از آن،مالك امت

 (HSEمورد گواهي حسن سابقه  4)حداكثر  امتياز 25نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا به ازاي هر رضايت   معيار امتياز دهي:

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

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

  مي باشند. )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(.

 اثر داده نخواهد شد. بيترت يمشاركت انيست متقاضقرار نخواهد گرفت و به درخوا رشيمناقصه مورد پذ نيحضور مشاركتي )كنسرسيوم( در ا

را براي  HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه : چنانچه مناقصه2توجه

ي انجام شده گر در پروژه هااولويت با گواهي حسن سابقه مناقصهبارگذاري نمايد. طبعاً در ارزيابي  شركت دريافت و HSEكليه پروژه ها از امور 

 مي باشد. در شركت ملي گاز ايران

: در صورتي كه حسن عملکرد ارائه شده مربوط به پروژه هاي خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملکرد به تأييد 3توجه

 باشد.باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده 
 

 

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    25صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 HSE                 HSE-FO-107/1(0)-92 گر از نظر گواهي حسن انجام كار )رضايت نامه( در خصوص پيمان قبلي مناقصه

 گر تكميل گردد( )اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پيمان 1

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

  محل اجراي پيمان 5  پيمانشماره  4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9 لاير HSE هزينه  8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11 سال  معادل   ماه  )شمسي(  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 HSEكيفيت رعايت معيارهاي
آيا در مدت اجراي پيمان،پيمانكار حادثه مهم 

 بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته است؟
 25امتياز: سقف 

 محل مهر و امضا تائيد كننده

 يا نماينده كارفرما(: HSE)مسئول 

 ( 8عالي    )امتياز ( 4متوسط  )امتياز 

( 6خوب  )امتياز( 0ضعيف )امتياز 

 ( 8عالي       )امتياز  ( 4متوسط  )امتياز 

 ( 6خوب       )امتياز ( 0ضعيف )امتياز 

 )بله )صفر  امتياز 

 ( 9خير            )امتياز 

  مجموع امتياز محاسبه شده:

  توضيحات

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

HSE  پيمانكاران به شمارهHSE-IN-106   و چك ليست مربوطه به شمارهHSE-CH-106گراني كه در پيمان هاي قبلي شركت فعاليت داشته ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصه

 گران براي مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد. نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مدير عامل شركت ارسال گردد.مناقصه HSEاند، در ارزيابي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    26صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 گر:  ارزيابي عملکرد آموزشي مناقصه5

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

و اخذ تاييديه مناقصه گر بايستي نمونه فرم گواهي تاييديه برگزاري دوره هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي را از اين قسمت دريافت نموده و پس از تکميل 

 ارفرما مجدداه بارگذاري نمايد.ك

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

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

 

گر الزم است  الزامي است. مناقصه HSE-FO-107/2(0)-92كارفرماي قبلي طبق فرم  HSE: ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي از سوي واحد  1تبصره 

كارفرماي پروژه  HSEمعرفي نموده تکميل و پس از تاييد مسئول  هاي قبليصرفا براي پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي در بخش 

          هاي جداول ذيل، صرفاً مي بايست در خصوص ساير مدارك بارگذاري نمايد. الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانمزبور به همراه 

 مالك امتياز دهي نخواهد بود. هاي انجام شده قبل از آن،سال قبل از آخرين مهلت بارگذاري مناقصه حاضر باشد و پيمان 5پيمان هاي 

 هاي مذكور الزامي است.ت دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامهبارگذاري  ليس : 2 تبصره

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

 )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(. مي باشند.

 در اين مناقصه مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت و به درخواست متقاضيان مشاركتي ترتيب اثر داده نخواهد شد.مشاركتي )كنسرسيوم( حضور 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    27صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 HSE-FO-107/2(0)-92                          هاي آموزشي در پروژه هاي قبليگواهي تأييديه برگزاري دوره                     

      گر تکميل گردد(مناقصه)اين قسمت توسط 

 كارفرما:

 مدت پيمان محل اجراي پيمان: موضوع پيمان:

 هزينه هاي آموزشي: نام نماينده كارفرما:

 آدرس كارفرما: تلفن كارفرما:

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

در طول  ...............................................................................................................................................................................................................................  پيمانکار پروژه ........................................................................................................................بدينوسيله تأييد مي گردد شركت 

 ساعت سرانه آموزشي جهت كاركنان شاغل در پروژه مزبور برگزار نموده است.ليست عناوين آموزشي به شرح ذيل مي باشد. .....................................................................................................اجراي پيمان 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

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

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    28صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 (2و1هاي هاي گروه)صرفاً پيمان پروژه اخير 2گر در خصوص شناسايي خطرات و راهکارهاي اصالحي در ارزيابي مناقصه :  6

وانايي خود را در اين زمينه نشان دهند. بدين با توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهکارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران الزم است مناقصه گران ميزان ت

 ر جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناقصه گر در اين بخش تعيين مي گردد.پروژه اخير با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و د 2گر در منظور نحوه عملکرد مناقصه

 و نحوه امتيازدهي به شکل زير خواهد بود: امتياز تعلق مي گيرد 50منظور مي گردد و به ازاي مستندات هر پروژه حداكثر پروژه(  2 ي)حداكثر براامتياز  100در اين بخش حداكثر 

 به شرح ذيل  : امتياز( 20ريسك براي هر پروژه)حداكثر  شناسايي خطرات و ارزيابيالف( 

 امتياز( 5هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ) ها و روشداشتن دستورالعمل •

 امتياز( 5روشهاي مورد استفاده)  •

 امتياز( 5جامع بودن)  •

 امتياز( 5مستند سازي)  •

 امتياز( 30پروژه )حداكثر ها در هر كنترل خطرات و رفع عدم انطباقب (  

 امتياز( 5داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات )  •

 امتياز( 5هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك) ارتباط برنامه •

 امتياز( 5) مستندسازي •

 امتياز( 5)  هااجرايي شدن كنترل •

 امتياز( 5) ارزيابي اثر بخشي كنترل ها •

 ( زمتياا 5)  ريسك بعد از اعمال كنترل دارزيابي مجد •

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

 )مجري( مي باشد. )به تناسب سهم شراكت در كنسرسيوم(: در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجراي كار را به عهده دارند  2 تبصره

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    29صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 (2و1هاي هاي گروه( در پيمان موضوع مناقصه)صرفاً پيمانHSE PLAN:  ارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست)7

گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان ايمني و محيط زيست پيشنهادي مناقصه اين طرح صرفاً به عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشت،

بيني و در را بصورت واقعي پيش HSEهاي مربوط به رعايت موازين ها و هزينهگر فعاليتپيمان مي باشد. اينکه چگونه مناقصه HSEگر از الزامات آگاهي مناقصه

، مي بايست   HSE PLANآمده و امتياز بندي شده است. به هر حال 7وضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره قيمت خود لحاظ مي نمايد. م

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

گران ميزان توانايي خطرات و راهکارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران بوده و الزم است مناقصهدر شناسايي  HSE PLANاهميت

گر در پيمان موضوع مناقصه، با توجه به معيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول مناقصه HSE PLANخود را در اين زمينه نشان دهند. بدين منظور امتياز 

 مربوطه در اين بخش درج مي گردد.
 

 (2و  1هاي هاي گروهدر پيمان موضوع مناقصه)صرفاً پيمان HSE PLANامتياز اكتسابي در خصوص  : 7جدول

 امتياز اكتسابي حداكثر امتياز سرفصل HSEعناصر  رديف

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

2 
2-1 

 استراتژيك خط مشي و اهداف
  3 مستندات خط مشي

  HSE 3اهداف استراتژيك  2-2

3 

3-1 

 استانداردها، منابع، مسئوليت ها، سازمان،

 و مستندات كمدار

  HSE 3ساختار سازماني براي مديريت

  HSE 4سرپرستان و مسئوالن شرايط بحراني مديران، HSEآموزش 3-2

  HSE 4آموزش عمومي 3-3

  4 اطمينان از صالحيت افرادحصول  3-4

  4 فرايند مديريت پيمانکاران 3-5



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    30صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 

  HSE 4استانداردهاي 3-6

4 

4-1 

 مديريت ريسك

  4 ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن

  4 خطرات بهداشتي 4-2

  4 خطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فردي 4-3

  4 خطرات حمل و نقل 4-4

  4 محيطيخطرات زيست  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 يکپارچه سازي زير ساخت ها و تجهيزات 5-2

  4 مديريت تغيير 5-3

  4 برنامه ريزي واكنش در شرايط اضطراري 5-4

6 

6-1 

 اجرا و پايش عملکرد

  4 هاي فعال كاريو پايش شاخص HSE-MSاجراي 

  HSE 4هاي عملکرديشاخص 6-2

  HSE 4پايش عملکرد  6-3

  HSE 4تحقيق و پيگيري حوادث 6-4

7 
7-1 

 و بازنگري مديريت HSEهاي مميزي
  4 و پيگيري ها HSEمميزي هاي 

  4 بازنگري مديريت 7-2

  100 جمع



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    31صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 
 شماره: گواهي صدور حسن انجام كارفرم  -پيوست يك 

 تاريخ:

 

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

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

 

با   .............................................................................................................با این شركت قرارداد )موضوع(:    ................................... در سال ...................................................................................... شركت  بدینوسیله گواهی می شود با سالم.

لاير  )به حروف( ..................... .................................................................................................. با مبلغ كل )به عدد( .................................. لغایت ..................................از تاریخ ....................... به مدت   ................................ شماره پیمان 

 رساند.لاير داشته  و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است/مي..................................................... .........................................................................................................................................................................

 )مربوط به ارزيابي حسن سابقه( عالي      ارزيابي گرديده است.      خوب    متوسط               ضعيف                        شركت  از نظر كيفيت كار در حد          -1 •

•  

 )مربوط به ارزيابي حسن سابقه( عالي       ارزيابي گرديده است.      خوب    متوسط        ضعيف                  شركت  از نظر كفايت كادر فني/غيرفني در حد  -2 •

•  

 )مربوط به ارزيابي حسن سابقه( عالي      ارزيابي گرديده است.    خوب      متوسط        ضعيف             رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي شركت  از نظر -3 •

•  

 )مربوط به توان برنامه ريزي( .داشته است پيمان آخر سال يك طول در ساعت نيم از بيش غذا سرو شروع در تاخير       و يا بيشتر وعده  4          وعده   3        وعده  2         وعده   1         وعده  0    شركت -4 •

•  

 )مربوط به توان برنامه ريزي( .داشته است پيمان آخر سال يك طول در تغيير در برنامه غذايي اعالم شده،       وعده و يا بيشتر  4          وعده   3        وعده  2         وعده   1         وعده  0   تشرك -5 •

•  

 .مفاصا حساب شماره        مورخ         /         /               به مبلغ ريال مربوط به قرارداد فوق به اين شركت ارايه گرديده استضمنا اصل 

 نام و نام خانوادگي:

 مهر و امضاء دستگاه نظارت:

 :تاريخ

 جهت هر قرارداد فرم مجزا تکميل و مهر و امضاء گردد.گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهاي متعدد، مناقصه/هاي متقاضيشركت

 

 



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    32صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 اعالميه تاييد اعتبار بانکي  -پيوست دو 
 شماره:

 تاريخ:

 

    8011/99 : شماره مناقصه
 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 با سالم 

 :گرددگر متقاضي حضور در مناقصات آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم ميمناقصه ..................................................................................................هاي  بانکي و اعتبار شركت در ذيل اطالعات حساب

 

 از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانکياطالعات گردش حسابهاي فعال شركتبراي دوره زماني يك سال قبل  (1

 ميانگين حساب )لاير( بستانكار )لاير( بدهكار )لاير( شماره حساب نوع حساب

     

     

     
 

 .ريال ............................................................................................................................................................................. )به حروف( ريال .............................................................................. )به عدد(ميزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با  (2

 

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

 

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

 

 )ضروري( بانك / موسسه مالي اعتباري  شعب سرپرستي يا حوزهمهر و امضاء مجاز   مهر و امضاء مجاز  بانك / موسسه مالي و اعتباري  مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي:

 مهر و امضاء:

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي:

 :مهر و امضاء

 تاريخ

 .موسسه مالي و اعتباري در ليست موسسات مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته باشددر صورتيکه حساب شركت مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباري باشد، الزم است تا نام آن  

در غير  مناقصه گذار خواهد بود،موسسه مالي و اعتباري مورد پذيرش دستگاه  /بانك  تاييد حوزه يا سرپرستي  شعب با همچنين اعالميه تاييد اعتبار بانکي با دو امضاء مجاز و مهر بانك صادر كننده  و همچنين

 اين صورت  از درجه اعتبار ساقط مي باشد.



 
 8011/99 مناقصه - گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 33از    33صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 گواهي تأييد مناقصه گر در خصوص صحت اطالعات و اصالت اسناد بارگذاري شده در سامانه پيمانه
 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
مورد شركت مجتمع گاز پارس جنوبي را در سايت  مناقصه مندرج در سامانه پيمانهكليه فرمهاي ارزيابي كيفي دستورالعمل حاضر ، ساير اسناد مناقصه و نمايد كه اين شركت اعالم مي

 است. در قالب سامانه پيمانه بارگذاري نمودهبه همراه ساير مدارك را ها و اسناد الزم و وضعيت كليه مستندات و مدارك مرتبط مورد اشاره در فرمدقيق قرار داده مطالعه 

 

آگهي آخرين  كه مطابق..............................................................    به شماره ملي .........................................................................و ...............................................................  به شماره ملي .............................................................................اينجانب/اينجانبان وسيلهينبد

صحت اطالعات و اصالت اسناد بارگذاري شده ................................................................................................................ امضاء مجاز شركت  صاحبان/روزنامه رسمي كشور به عنوان صاحب....................................................... تغييرات مورخ 

و يا ارائه اطالعات خالف  ارائه اسناد غير واقعي قوف به عواقب احتماليو با و ارائه كرده ايم حاضرشركت در مناقصه  مذكور را به منظور نماييم و اسناددر سامانه پيمانه را تأييد مي

 .پذيريمكيفري و حقوقي ناشي از آن را مي هرگونه مسئوليت واقع،

 

 

 نام شركت :

 نام و نام خانوادگي :

 پست سازماني : /سمت

 شماره كد ملي : 

 مهر و امضاء :      

 تاريخ  :                                       

 


