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 گرانارزيابي كيفي مناقصهو دستورالعمل  راهنما
 شركت مجتمع گاز پارس جنوبيپااليشگاه سوم 

 3078/99شماره مناقصه :

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران پااليشگاه سوم یتهيه و طبخ ، بسته بند موضوع مناقصه :

 ایيك مرحله–عمومينوع مناقصه : 

 شمسي سال يك: مدت اوليه پيمان 

 اقدام گردد.توصيه مي گردد اين دستورالعمل بدقت مطالعه گردد و سپس نسبت به تكميل جداول در سامانه، با توجه به مفاد اين دستورالعمل 
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 اطالعات كلي موضوع مناقصه

 3078/99 شماره مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران پااليشگاه سوم یتهيه و طبخ ، بسته بند موضوع مناقصه

 ایيك مرحله–عمومي نوع مناقصه

 شمسي سال يك ی پيمانمدت اجرا

 ) برآورد ريالي كارفرما(خدماتانجام مبلغ براورد 

 

 ريال 835/078/977/184

  فرايند ارجاع كارتضمين شركت در  و نوع  مبلغ
 ريال 000/000/400/6به مبلغ  

 هيأت وزيران 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402نامه تضمين معامالت دولتي شماره به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آئين

 هيات وزيران . 22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402تضامين قابل قبول وفق آئين نامه تضمين شماره  يكي از درصد مبلغ اوليه پيمان/ بصورت10 پيش پرداخت و نوع تضمين ميزان 

 پااليشگاه سوم  منابع انساني دستگاه نظارت

 منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس  2و1و محدوده سايت  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي سوم پااليشگاه محل اجرای موضوع مناقصه

 توضيحات/گواهينامه ها و تاييديه های مورد نياز جهت شركت در مناقصه 

 گواهي صالحيت پيمانكاری  -1

 . مي باشدالزامي كشور از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي " امور آشپزخانه و رستورانارائه گواهي تاييد صالحيت معتبر و دارای اعتبار زماني در 

 باشند. عدم بارگذاری تاييديه مذكور باعث عدم تاييد ارزيابي كيفي مي باشد.در سامانه  مي فوقگران موظف به بارگذاری گواهينامه مناقصه

موظف  و گواهينامه به صورت مشروط باشد گواهينامه ها سه ساله مي باشد شركتهايي که بيش از يكسال از زمان تاريخ صدور گواهينامه آنان گذشته باشد يباتوجه به اينكه اعتبار برخ

باشد. در صورت عدم ارائه گواهي مذكور صالحيت  باشند، در غير اينصورت اصل گواهينامه نيز فاقد اعتبار بوده و مورد قبول نمي يم یبه ارايه نامه تمديد اعتبار مربوط به سال جار

 مناقصه گر مورد تاييد قرار نخواهدگرفت.

 گواهينامه صالحيت ايمني  -2
 د. عدم بارگذارینباشمي در سامانه عي گران موظف به بارگذاری گواهينامه تأييد صالحيت ايمني معتبر و دارای اعتبار زماني امور پيمانكاری از اداره تعاون، كار و رفاه اجتمامناقصه

 تاييديه مذكور باعث عدم تاييد ارزيابي كيفي مي باشد.

       تأييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه  -3

 ويژه اقتصادی انرژی پارس

موظف به ارائه تاييديه مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس )مختص اين  در صورت تاييد پس از فرايند ارزيابي كيفي و دريافت دعوتنامه ، مناقصه گران

 فت.مناقصه( تا تاريخ سررسيد ارائه پيشنهاد قيمت در پاكت ب مي باشند. در صورت عدم ارائه تاييديه مذكور پاكت مالي آنها گشايش نخواهد يا
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 برنامه زمانبندي مناقصه

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران پااليشگاه سوم یتهيه و طبخ ، بسته بند مناقصه: عنوان

  در سامانه  مستندات بارگذاری كميل فرم های ارزيابي كيفي وتاعالم آمادگي ، ثبت نام ، آخرين مهلت
آگهي روزنامه و سايت مطابق 

 مجتمع گاز پارس جنوبي

روز پس از اتمام مهلت ثبت نام 14 گرانكيفي و بررسي صالحيت مناقصه ارزيابي  

ارزيابي كيفي  فرايند پس از اتمام  نامه برای واجدين صالحيت برای دريافت اسناد مناقصه  )توزيع اسناد مناقصه(ارسال دعوت  

دعوتنامه  آگهي روزنامه/ های پيشنهاد قيمتآخرين مهلت تحويل پاكت  

دعوتنامه  آگهي روزنامه / های پيشنهاد قيمتگشايش پاكتتاريخ   

 گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصهاسناد  بارگذاريچگونگي 

 را پس از دريافت از همين سامانه تكميل و  نامه اعالم آمادگي همچنينبارگذاری شده تكميل و   tender.spgc.irبايست به همراه كليه ضمائم و مستندات مربوطه با رعايت مهلت مقرر در سامانه ارزيابي كيفي مي فرم

 عدم اعالم آمادگي در مناقصه به منزله عدم شركت در مناقصه مي باشد.. ج گرديده، به نشاني ذيل تحويل گردددر پاكت دربسته كه مشخصات كامل شركت بر روی آن دراصل آن را 

 ها    پيمانخدمات  -پااليشگاه سومـ شهرستان عسلويه ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ استان بوشهر آدرس : 

 077-31315705فكس:          077-31315629-5065: تلفن      

 

 

 

 

 



 
 99/3078مناقصه -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    4صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 و بارگذاري مستنداتارزيابي مناقصه فرمها ي دستورالعمل نحوه  تكميل 
 : اقدام نمايند در آن، شده ذکر توضيحات و شرايط مطابق و مطالعه نموده دقت به را دستورالعمل اين ،کيفي و بارگذاری اسناد ارزيابي فرمهای تکميل از قبل شود مي درخواست محترم گرانمناقصه از

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

 صه گر به لحاظ شكلي خواهد بود(بان امضاء مجاز )توجه:در صورت عدم ارائه گواهي امضاء توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقارائه گواهي امضاء محضری صاح -1-  1

به مناقصـه گـزار  اصل آن نيزمي بايست در مهلت مقررمناقصه، عالوه بر بارگذاری در سامانه ، با قيد موضوع و شماره ) مطابق فرمت موجود در سامانه(  )اعالم آمادگي( نامه درخواست شركت در مناقصه   -2-1

 تحويل گردد .

 های مرتبط.گواهينامه( و ساير سازمان برنامه و بودجه كشور /شورای عالي انفورماتيك /ها و تأييد صالحيت الزم از مراجع ذيصالح )اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعيگواهينامه -1-3

 قرارداد مشابه با موضوع مناقصه( 4تعداد  كثر)حدا. مستندات مربوط به سوابق قراردادهای مشابه اجرا شده قبلي -4-1 

 م داشتن قرارداد مشابه با موضوع مناقصه(با موضوع مناقصه در صورت عد نيمه مشابه قرارداد 2تعداد  حداكثر) .اجرا شده قبلي نيمه مشابهمستندات مربوط به سوابق قراردادهای   -5-1

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

 مشابه با موضوع مناقصه(مربوط به قرارداد سابقه حسن  4 كثر تعداد)حدا .قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مشابهنامه كارفرمايان مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت -7-1

 مشابه با موضوع مناقصه(مربوط به قرارداد نيمه بقه ساحسن  2 كثر تعداد)حدا .مشابهنيمه نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت  -8-1

 مشابه با موضوع مناقصه(مربوط به قرارداد غير حسن سابقه 1 كثر تعداد)حدا .مستندات مربوط به حسن سوابق و رضايت نامه كارفرمايان قبلي و گواهي صدور حسن انجام كارمربوط به سوابق غيرمشابه  -9-1

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

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

 ريزی(م ارزيابي فني و برنامهمطابق اسناد خواسته شده در فر بارگذاریريزی )مستندات مربوط به توان فني و برنامه -12-1

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

فاقد مستندات از  و اطالعات اظهاراتهر گونه  ،باشد. در غير اينصورتميتبار اع ها قابل قبول و دارایمرتبط با آن و مستنداتمدارك  بارگذاریتنها با  كيفي ، های ارزيابيفرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات (2

 .ر تعلق نخواهد گرفتگدرجه اعتبار ساقط بوده و امتيازی به مناقصه

 کامـل هـا، پاسـخگویاسناد مرتبط با آن و مدارک اسناد ارزيابي و در شده قيد اظهارات و توضيحات ای کهگونه بوده، به کيفي اسناد ارزيابي در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل لومسؤ گر( مناقصه3

 باشد. کيفي ارزيابي الزامات
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قبال كسـ   در وليتيئمس ارگزمناقصه هرحال در گر گردد.صالحيت مناقصهرد  ممكن است نهايتًا منجر به و  ثر بودهؤگر مبه 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 گر به دليل نقص يا فقدان مداركصالحيت مناقصهرد امتياز كمتر يا 

و يـا بارگذاری  گزار مكاتبه و مدارك تكميلي را ها، بايد تا قبل از اتمام مهلت بارگذاری )رزومه(، به صورت کتبي با مناقصهگران( در صورت نياز جهت رفع هرگونه ابهام در اسناد يا  تكميل آنمتقاضيان )مناقصه( 5

 نمايند. ارائه

 اطالع موضوع را كتبًا به بايست در اسرع وقتگر ميايجاد گردد، مناقصه شده  بارگذاری شده مدارک و اسناد در تغييری يا و اظهارشده اطالعات در تغييری گرانکيفي مناقصه ارزيابي طي مراحل در ( چنانچه6

 گر خواهد بود.برساند. در غير اينصورت مسئوليت عواق  بعدی بر عهده مناقصه گزارمناقصه

 معتبر، ناقص و ناخوانا جدًا خودداری نمايد.های ارزيابي، غيرمرتبط با فرمبايست از بارگذاری هر گونه اسناد و مدارك غيرگر ميهای ارزيابي، مناقصهح اسناد مرتبط با فرم( با توجه به اهميت بارگذاری صحي7

 باشد.باشد؛ در غير اينصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار ميممنوع ميها گر 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 امضـاء زنـده ها / تأييد صالحيت ها  و تمام صفحات  اسناد ارزيابي كيفي ميكليه مدارك بارگذاری شده  اعم از گواهينامه( 9

 صه گر به لحاظ شكلي خواهد بود(دد. )توجه:در صورت عدم امضاء  و مهر زنده بصورت توام توسط مناقصه گران ،كميته فني بازرگاني مختار به رد يا قبول ارزيابي كيفي مناقگر

 .اق موضوع مناقصه با موضوع 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 انطب10

حين يا پس از عقد باشد.هرگاه در كيفي بر عهده مناقصه گر مي ( مسئوليت صحت و اصالت  كليه مستندات ومدارك موثر)به تشخيص كارفرما( در ارزيابي كيفي و اعالم برنده شدن در مناقصه از زمان ارزيابي11

ميع ورشوه شودكه پيمانكارمدارك جعلي يااطالعات خالف واقع در ارزيابي كيفي و يا ديگر مراحل انجام مناقصه به كارفرما ارائه داده وياازتهديد،تط قرارداد با استعالم از مراجع ذيصالح مرجع صدور سندمشخص

دادن نام ما مجازخواهد بود تا ضمن فسخ قرارداد، اقدامات قانوني در خصوص ضبط تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار/ تضمين انجام تعهدات و نيز قراربرای قبولي در ارزيابي كيفي استفاده نموده است، كارفر

های ممنوع المعامله و ساير اقدامات قانوني را عليه پيمانكار انجام دهد.پيمانكار در ليست شركت  

بـه  واقـع خـالف اطالعـات يـا جعلي مدارک که شود مشخص هرگاه باشد.مي گرانمناقصه شده بر عهده ارائه مدارک و مستندات و کيفي ارزيابي استعالم در شده کرذ مطال  اصالت و صحت ( مسئوليت13

 ارزيابي کيفي )مطابق بند ت ماده فرآيند ادامه از را فوق اعمال مرتک  گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزاراست، مناقصه شده استفاده پيشنهادها قبول برای رشوه و تطميع تهديد، از يا و گرديده ارائه گزارمناقصه

 .نمايد( محروم 12 ماده بند ج اجرايي نامهآيين 9

 درج بر مبني اطالعاتي و يا باشد و فاقد اعتبار الزم مي ابطال گرانمناقصه صالحيت تشخيص مشخص گردد كه  گواهي گران،و يا در طول فرايند برگزاری مناقصه کيفي مناقصه ارزيابي حين در که صورتي ( در14

 موضوع هایدستگاه از يکي در (يد )خلع ایحرفه صالحيتسوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت وزارت زيرمجموعه هایشرکت از يکي يا و دهنده سياه صالحيت ليست در گرمناقصه نام

 .نمايد محروم مناقصه فرآيند ادامه از را گرمناقصه تا بود خواهد مجاز گزارمناقصه دولتي، معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات ياو  مناقصات برگزاری قانون 1ماده 

سامانه بارگذاری   شده باشـند.  دريست به نحوی بارگذاری  گردد كه تا قبل از اتمام زمان مقرر بابارگذاری  اسناد همان مهلت و تاريخ ذكر شده در آگهي مناقصه در سايت مجتمع بوده و كليه مدارك مي ( مهلت 15

 باشد.گر مينگردد، با مناقصه بارگذاریگر به هر دليل باشد و از طرف مناقصهها نياز به ارائه اسناد مربوطه ميضمنًا مسئوليت عدم كس  امتياز مواردی كه جهت اثبات آن
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

رايي گروه  مشاركت به همراه بايست نسبت به بارگذاری  قرارداد مشاركت مدني تأييد شده در دفاتر اسناد رسمي في مابين با قيد تاريخ  ، مدت ، تعهدات طرفين چارت اجهای مشاركتي )كنسرسيوم( ميشركت( 17 

 ساير اسناد  اقدام نمايند.

گر بـوده و طبـق قـوانين و های ناشي از عواق  به عهده مناقصهگزار ارائه گرديده، مسئوليتموثق و يا ادعای نادرستي به مناقصهواقع، غيركه اطالعات غيركه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود ( در صورتي18

 .مقررات رفتار خواهد شد

 توسط صاحبان امضاء مجاز در سامانه بارگذاری نمايند. و مهر و امضا، زنده  وده و پس از تاييددانلود نم ، tender.spgc.irبه آدرس  در تارنمای مجتمع اين راهنما را   گرانمناقصهضروريست ( 19
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 (اجراييارزيابي تجربه )سوابق  :1فرم شماره 
 :قبل از تكميل فرم و تذكرات مهم  توضيحات

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام شده  انجام شده باشند مناقصه آخرين مهلت بارگذاریسال قبل از  5بايست صرفًا در ميگردد منعكس مي سامانهجداول  يكه درپيمانهاياطالعات  .1

 ميـانگين  و  ماقبل  آن بر اساس 8139داد های خاتمه يافته  در سال های امتياز اين بخش بر اساس برآورد ساليانه مناقصه محاسبه خواهد گرديد. مبالغ قرار.باشد به صورت متناس  امتياز تعلق خواهد گرفت

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

خـارج از معتبر و قراردادهای غير بارگذاریاظهار و  بنابراين از . أثيری در ارزيابي نخواهند داشتو ت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود يكمورد اشاره در رديف پيش از بازه انجام شده  هایپيمان .2

 .اين مدت اكيدًا خودداری نماييد

فاقـد ارگذاری در سامانه بصرف در غير اينصورت  .نمايندموثر )دفترچه پيمان ،مفاصا حساب تامين اجتماعي و ...(را بارگذاری را تكميل و  ساير مدارك مثبته  تجربه های ارزيابي بايست فرمگران ميمناقصه .3

 اعتبار بوده و امتيازی داده نخواهد شد.

 .نماييدسامانه بارگذاری در را د نباشهايي را كه دارای باالترين مبلغ ميعات پيماناطال،منظور كس  امتياز باالتره ب ،باشدميمشابه  ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرمادرصورتيكه موضوع پيمان .4

 نماييد. بارگذاریسامانه در را د نباشهايي را كه دارای باالترين مبلغ ميمنظور كس  امتياز باالتر،اطالعات پيمانه ب ،باشدمشابه مينيمه ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرما، درصورتيكه موضوع پيمان .5
 

 نماييد.سامانه بارگذاری در را د نباشهايي را كه دارای باالترين مبلغ مياطالعات پيمان ،منظور كس  امتياز باالتره ب ،باشدميمشابه غير ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر كارفرمادرصورتيكه موضوع پيمان .6

 .يابدامتياز تجربه به تناس  كاهش مي،شده باشد و برای مقادير كمتر اظهار و بارگذاری كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار گرددميحداكثر امتياز در صورتي احراز  .7

در وضـوح ه بپيمان مبلغ  ،تاريخ شروع و خاتمه و مدت ،مشخصات طرفين،شماره پيمان ،موضوع پيمانطوريكه ه مهر و امضاء طرفين باشند بدارای و  خواناصورت ه ب بايستمي بارگذاری شدههای كليه پيمان .8

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

و در  باشـدبخش شرح كار پيمان نيز الزاميست و قيد عنوان و موضوع كلي پيمان به تنهايي مورد قبول نمي بارگذاری،كار قراردادهای ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه با توجه به لزوم مطابقت شرح .9

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

های انجام شده های پيمان يا پرداختگر موظف به ارائه جداول تفكيك قيمتعالوه بر ارائه خدمات موضوع مناقصه خدماتي ديگر را نيز شامل شود مناقصه مان های اظهار شده پيدر صورتي كه موضوع سوابق  .10

 .گرددميمشابه لحاظ ه صورت غيرمستندات موصوف امتياز سابقه ب بارگذاری. در صورت عدم باشدبابت هر بخشي از كار مي

.در غير اينصورت در نامه تسليم شده به سازمان امور مالياتي قيد شده باشندمين اجتماعي باشند يا در اظهارأمنعقد نموده است بايد دارای مفاصاحساب از سازمان ت خصوصي گر با بخش قراردادهايي كه مناقصه .11

 گردد.ارزيابي لحاظ نمي

هـا وجـود نداشـته مطابقت داشته باشد و تناقضي بين آنمين اجتماعي أتيا مفاصاحساب بارگذاری شده پيمان)قرارداد( های با اطالعات مندرج در  بايستميتمامي اطالعات مندرج در فرم ارزيابي تجربه  .12

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

 تعداد شرح رديف

 پيمان 4حداكثر  امتياز( 25پيمان در رشته مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه)حداكثر هر پيمان  1

 پيمان 2حداكثر  امتياز در سابقه مشابه( درصد70پيمان در رشته نيمه مشابه با حجم كمتر، معادل يا بيشتر از مبلغ برآورد موضوع مناقصه )حداكثر هر پيمان  2

 پيمان 1حداكثر  مشابه( سابقهامتياز پيمان در درصد  30پيمان در رشته غير مشابه )به ازای هر پيمان  3

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

 فرمول محاسبه  كارهای مشابه:

 

  = Pدر خصوص كار مورد نظر.پس از بروز رساني  گران قراردادهای مناقصه مبلغ 

Pest  =برآورد كارفرما در خصوص كار مورد نظر. موثر  مبلغ 

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

 باشد.گزار ميي است كه از نظر موضوع، حجم، مقادير و مبلغ ريالي مشابه با شرايط موضوع مناقصه، مناقصهيكارها، منظور از كار مشابهتوضيح: 

 از كار نيمه مشابه، منظور 

 منظور از كار غيرمشابه، 
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 ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي  :2فرم شماره 
 توضيحات و تذكرات مهم قبل از تكميل فرم:

 تامين اجتماعي و ...(را بارگذاری نمايند.)دفترچه پيمان ،گواهي حسن انجام كار ،مفاصا حساب ساير مدارك مثبتهو را تكميل ارزيابي حسن سابقه های بايست فرمگران ميمناقصه .1

و تنها به آن قسمت از قرارداد كه در بازه زماني قانوني انجام شده  شده باشندانجام  مناقصهاين آخرين مهلت بارگذاريسال قبل  5بايست صرفًا در ميگردد منعكس مي سامانهجداول  يكه درهايپيماناطالعات  .2

 .تعلق خواهد گرفتباشد به صورت متناس  امتياز 

خارج از اين معتبر و قراردادهای غير اظهار و بارگذاری بنابراين از. و تأثيری در ارزيابي نخواهند داشت به هيچ عنوان مالك امتيازدهي نخواهند بود مورد اشاره در رديف دوپيش از بازه انجام شده  هایپيمان .3

 مدت اكيدًا خودداری نماييد.

مورد بررسي كميتـه )شماره پيمان، نام كارفرما، آدرس، شماره تلفن، مبلغ پيمان، زمان اجرا، مفاصاحساب، كپي پيمان و ...( گر پس از تكميل دقيق توسط مناقصه، هريك از سوابق پيمانياطالعات مربوطه به  .4

 گزارمحاسبه و ثبت خواهد شد.مناقصه های ذكر شده، امتياز مربوطه باتشخيصخصوص پيمانتبي از كارفرمايان قبلي در و يا كهای شفاهي بازرگاني قرارگرفته و پس از اخذ استعالمو  فني

 .است الزامي (رعايت قوانين کار و تأمين اجتماعيکليدی، کارکنان ،کفايتشده کارانجام کيفيت بالحاظ) قبلي کارفرمايان( قرارداد کاروخاتمه حين) پايانکاروارزيابي نامه،گواهيهانامهتصويررضايت ارائه .5

هايي كه تاريخ آن گذشـته اسـت در صـورت . به گواهيو بارگذار ی گردد الذكر منعكس و به مهر و امضاء كارفرمای قبلي رسانده شودبايست در گواهي مربوطه در بند فوقنحوه كيفيت ارزيابي بند قبل مي .6

 شود.ترتي  اثر داده مي ،استعالم و اخذ پاسخ

مسئوليت عدم محاسبه و كس  امتياز، در صورت عـدم درج و عـدم بايست به طور دقيق و با ذكر اطالعات صحيح و قابل پيگيری تكميل گردد.های حسن سابقه ميگر در فرمسط مناقصهكليه اطالعات مندرج تو .7

 باشد.گر ميقبلي، بر عهده مناقصه گزار در اخذ استعالم از كارفرمايانارائه صحيح اطالعات و نتيجتًا عدم دسترسي كميته فني بازرگاني مناقصه

 .گر در بخش تجربه ارائه نموده است باشدای كه مناقصهاز سوابق خاتمه يافته حسن سوابق ارائه شده بايد ترجيحًا .8

 .خواهدشد گزارتعيينمناقصه وباتشخيص قبلي ازکارفرمايان اخذشده نظرات به باتوجه فوق هایرديف امتيازبرای .9

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

 خواهد گرديد.با نصف مبلغ برآوردی  يكساله مناقصه محاسبه امتيازحسن سوابق قراردادهای قبلي برای كارهای مشابه با موضوع مناقصه به صورت متناس   -2-9

 .پيمان های مشابه محاسبه خواهد گرديد %70حسن سوابق قراردادهای قبلي برای كارهای نيمه مشابه معادل امتياز  -3-9

 .پيمان های مشابه محاسبه خواهد گرديد %30امتياز حسن سوابق قراردادهای قبلي برای كارهای غير مشابه معادل -4-9

باشد و در صورت داشتن سوابق با شركت مجتمع ها، ادارات و نهادها دارای اولويت مينوبي نسبت به حسن سوابق ارائه شده در ساير شركتحسن سوابق كارهای انجام شده در شركت مجتمع گاز پارس ج -5-9

 .باشدميگر مختار ، كميته فني بازرگاني در خصوص استعالم و جايگزيني اظهارات مناقصهاظهار توسط مناقصه گر و عدم بارگذاری   گاز پارس جنوبي و 

بارگذاری فني، رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي ضروری است لذافرم گواهي صدور حسن سابقه )مطابق نمونه کادرفني/ غير شده،کفايت کارانجام برکيفيت حسن سابقه از کارفرمايان قبلي مبني گواهي ارايه .10

 گردد.بارگذاری مذكور  بايست تكميل و به همراه پيمان(  مربوط به هر سابقه پيماني ميشده
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گردد. در صورت منفي شدن امتياز درصد از كل امتياز حسن سابقه به ازای هر اخطار كتبي مي 50، باعث کسر سال منتهي به تاريخ مناقصه دوهرگونه اخطار كتبي مستند به مکاتبات شرکت و يا مراجع قانوني در  .11

 گردد.شود و عدد صفر محاسبه مي، امتياز منفي در جمع كل امتيازها در نظر گرفته نمياين بخش

از ساير نمرات مكتسبه در معيارهای ديگر ارزيابي كيفي  ،مورد تاييد قـرار نخواهنـد  فارغبدليل اخطار دريافتي از سوی كارفرما ،نمره حسن سابقه صفر گردد،در صورتيكه پس از اعمال كسر امتياز حسن سابقه  .12

 گرفت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مناقصات خدماتي( جدول امتيازات و نحوه محاسبه امتياز نهايي حسن سوابق قبلي

 شرح

  )سوابق قبلي(معيارهای 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 حداكثر امتياز ارزيابي هر پيمان )سابقه قبلي مشابه(

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

حداكثر  مشابهنيمه های  حسن سوابق پيمانبارگذاری  پيمان مشابه، نسبت به  4پيمان و در صورت عدم وجود  4حسن سوابق قبلي مشابه با موضوع مناقصه و به تعداد  بارگذاریبايست نسبت به گرمي: مناقصه1 توضيح

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

 توضيحات ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي محاسبه خواهد شد. 9-5تا9-1بر اساس بند مشابه با موضوع مناقصه غيرنيمه مشابه و امتياز حسن سوابق قبلي  :2توضيح 
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 ارزيابي توان مالي :3فرم شماره 
 :قبل از تكميل فرم توضيحات و تذكرات مهم 

 .نمايند را بارگذاری مربوطهمستندات  به همراهتكميل نموده و صورت كامل و خوانا و دقيق ه را بارزيابي توان مالي فرم  بايستميران گمناقصه .1

 .امتياز نخواهد بودمحاسبه های قبل از آن مالك سال گذشته باشد و سال 5مربوط به  بايستمياطالعات ارائه شده صرفًا .2

 .ستا ضروری(در پنج سال اخير ندات مرتبط )گواهي ماليات پرداخت شدهمست بارگذاری ماليات متوسطمبلغ در خصوص  .3

ضروری  سال گذشته 5الحساب پرداخت شده در مين اجتماعي قطعي يا عليأمين اجتماعي يا گواهي بيمه تأمفاصا حساب ت بارگذاری مبلغ بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شدهدر خصوص  .4

 .باشدمي

 .باشدسال گذشته ضروری مي 5ها يا كپي دفاتر قانوني در نامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايياظهار بارگذاری درآمد ناخالص ساليانهدر خصوص  .5

 .باشدميموقت ممهور به مهر سازمان مالياتي  ياهای قطعي مستند به صورت وضعيت ،انهيدرآمد ناخالص  سال .6

 دفاتر يا  هاهای مالياتي يا گواهي بيمه دارائيمستند به اظهارنامه، ثابت هایدارايي .7

مبالغ  ازدرصورتي احرازخواهدشدکهيامتارزيابي توان مالي الزامي است  و حداكثر  جهت،سسات مالي و اعتباری تا سقف مبلغ موضوع مناقصهؤييد اعتبار بانك يا مأفوق و يا  ت ازمدارك کيي حداقل بارگذاری .8

 . ابديمي کاهش تناس  به مالي از توانيامت نصورتيرايدرغ،باشد مناقصه برآوردی مبلغشرح فوق معادل يا بيشتر از ه ارائه شده ب

 : باشدميشرح ذيل ه روش محاسبه امتياز ب .9

  شود(در نظر گرفته مي100حداكثر امتيازتوان مالي مناقصه )آنگاه  باشد Pكوچكتر يا مساوی  Pestاگر 

 امتياز از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد: باشد آنگاه Pبزرگتراز Pestدر غير اينصورت اگر

Pestمبلغ برآورد مناقصه مورد نظر = 

P باالترين مبلغ محاسبه شده جدول فوق = 

بايست باشدكه ميمبلغ موضوع مناقصه به عنوان يكي از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالي ميمهم: اصل تأييد اعتبار از سوی بانك يا مؤسسات مالي و اعتباری معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف 

 ارائه گردد.و همچنين تاييد توسط رئيس حوزه و يا سرپرستي استان مجاز وبامهروامضای خوردگي خط بدون
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 : ارزيابي توان تجهيزاتي4فرم شماره           
 تكميل نموده و مستندات مرتبط با آنها را كه شامل )سند مالكيت،بخش قيد گرديده  اينبايست اطالعات فرم مربوطه را با توجه به وسايل و تجهيزات مورد نظر كارفرما كه درگران ميتوان تجهيزاتي ، مناقصهمنظور ارزيابي ه ب .1

 نمايند . در صورت عدم بارگذاری هيچ گونه امتيازی تعلق نمي گيرد.ن آالت و تجهيزات ( را بارگذاری ياجاره نامه ،فاكتور خريد ماشقولنامه ،

 آالت مذكور را فراهم آورند. گزار ضروری تشخيص دهد زمينه بازديد از تجهيزات و ماشينگران موظفند هر زمان كه مناقصهمناقصه .2

 باشد:به شرح ذيل مي اين بخشيف ردهر  فرمول محاسبه امتياز .3

 هر رديف = امتياز((استيجاری تاييدتجهيزات  دتعدا استيجاری* ضري )+(شده ملكي تاييد شده عداد تجهيزاتت))امتياز هر دستگاه*

 محاسبه امتياز كلي توان تجهيزاتي حاصل جمع تمام رديف های اين بخش مي باشد. •

 هيچگونه امتيازی به وی تعلق نخواهد گرفت. ،آالت مورد نظر كارفرما اقدام خواهد نموديا اجاره ماشين گر صرفًا اظهار نظر نمايد كه در صورت برنده شدن در مناقصه، نسبت به خريددر صورتي كه مناقصه •

 توضيحات مهم:

و نمره استيجاری به آن تعلق نياز به ارائه اجاره نامه نداشته  مديره باشد استيجاری تلقي شده ورتيكه مالكيت از آن اعضای هيئت ماشين آالت و تجهيزاتي كه اسناد مالكيت آنها بنام شركت باشد ملكي تلقي مي گردد و در صمنحصرا "  -1

 مي گيرد.

 لق نخواهد گرفت.تعبند ذيل محقق نگردد،امتيازی  2مي باشد مشروط به رعايت  تمام شرايط ذيل به آن ها امتياز تعلق ميگيرد و در صورتيكه هر كدام از ماشين آالت و تجهيزاتي كه استيجاری -2

 ارائه و بارگذاری مستندات مالكيت اجاره دهنده. -1          

 ارائه و بارگذاری قرارداد اجاره معتبر  مابين اجاره دهنده و اجاره گيرنده)مناقصه گر(.-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 99/3078مناقصه -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    13صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دي
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 نياز كارفرماآالت موردشرح  تجهيزات و ماشين

 تعداد

 مورد نياز

(N) 

امتياز به 

 ازاء هر

 دستگاه

امتياز 

 كل

 آالتمالكيت تجهيزات و ماشين ضري 

 ایاجاره
 ملكي

 گر()در مالكيت مناقصه 

 100 80 50 1 به باال 94وانت سردخانه دار  مدل  1

 50 1 وانت سرپوشيده جهت حمل مواد غير پروتئيني 2
80 100 
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 ريزيفني و برنامه: ارزيابي توان 5شماره  فرم
 شود:ريزی پيمانكاران بر اساس معيار كفايت كاركنان كليدی انجام ميارزيابي توان فني و برنامه

 :كفايت كاركنان كليدی

و سابقه كار،كه در اين بخش قيد گرديده  ، يو نام خانوادگي، سمت سازماننام  :شاملكه  گر به نفرات كاركنان كليدی مناقصهبايست اطالعات مربوطه گران مي، مناقصه فني و برنامه ريزی منظور ارزيابي توانه ب-1

 تكميل نمايند و مستندات مرتبط با آنها را بارگذاری نمايند.

 جدول فهرست نفرات كاركنان كليدی
 

 جدول فهرست نفرات كاركنان كليدي 

 امتياز كل رديف 2پرسنل نوع  1پرسنل نوع  تعداد  سمت سازماني رديف

 امتياز %100سال 5سابقه باالی  1 نماينده پيمانكار دارای حداقل مدرك ليسانس 1
% امتياز )كمتر از  50سال 5سال تا  2بين  

 سال صفر امتياز( 2
30 

2 

 
 امتياز %100سال 5سابقه باالی  1 مسئول برنامه ريزی و حسابدار  حداقل با مدرك ليسانس

% امتياز )كمتر از  50سال 5سال تا  2بين  

 سال صفر امتياز( 2
20 

 امتياز %100سال 5سابقه باالی  1 سرآشپز ارشد 3
% امتياز )كمتر از  50سال 5سال تا  2بين  

 سال صفر امتياز( 2
50 
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 HSEمعيارها و امتياز ارزيابي :  6فرم شماره 

های بدون سوابق قبلي" در اين گروه ارائه های با سوابق قبلي و شركتباشد. همچنين نحوه امتيازدهي هر يك از معيارها بر اساس"شركتجدول فوق ميمعيارهای ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به شرح 

 رددبايست مستندات و جداول مربوطه تكميل گ، صرفاً  ميباشدمي  HSEارزيابي چهارگروه با توجه به اينكه اين مناقصه شامل گرديده است.

 

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

 شرح رديف

 (Aضري  وزني هر معيار )

 گروه مرتبط (Bامتياز اكتسابي هر معيار )
امتياز تراز شده   

/100(B)*(A) 

 (1های گروه )طبق پيوست پيمان

1 2 3 4 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ن
دو
ب

 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ن
دو
ب

 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ن
دو
ب

 

ق
واب
 س
با

ق 
واب
 س
ن
دو
ب

 

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

  2و  1های 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 نيروی انساني  3

  هامخصوص تمام گروه 4طبق جدول  - 60 - 60 - 25 - 20 های قبليدر پيمان HSEارزيابي حسن عملكرد  4

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

6 
خطرات و  گر در خصوص شناساييارزيابي مناقصه

 راهكارهای اصالحي در دو پروژه اخير
 2و  1های مخصوص گروه 6طبق جدول  - - - - - 5 - 5

 

7 HSE PLAN 25 42 15 28 - - - -  2و  1های مخصوص گروه 7طبق جدول  

    100 100 100 100 جمع كل
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 ابي سيستم مديريت : ارزي 1
 باشد : نحوه ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي

 

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

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

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

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

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

 شركت الزامي است. HSEارجي ، خط مشي و آخرين گزارش مميزی خنظامنامه بارگذاری: 2تبصره 

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

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

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

 امتياز( 50در ساختار سازماني )حداكثر  HSEجايگاه 

 امتياز(30در ساختار سازماني شركت) HSEوجود واحد  •

 امتياز(10مستقيمًا 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 روی چارت سازماني 

 امتيازHSE(20 )رئيس  •

 امتياز( 10مسئول ايمني) •

 امتياز( 10مسئول بهداشت) •

 (امتياز 10مسئول محيط زيست) •

 الزامي مي باشد و در غير اين صورت امتيازی تعلق نخواهد گرفت. HSEبارگذاری چارت سازماني و چارت واحد 

رد و يا در صورت ناقص بودن به تناس  امتياز كاهش بايد مشخصات پرسنل كه شامل نام و نام خانوادگي ،مدرك تحصيلي و سابقه كار مي باشد ثبت شده باشد ،در غير اين صورت امتيازی تعلق نميگ  HSEدر چارت 

 مي يابد.
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 HSE: ارزيابي نيروي انساني  3

 

 گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است:امتياز منظور مي 100: حداكثر  (2و  1های )گروهمعيار امتياز دهي

 امتياز HSE 40صالحيت مسئول 

 امتياز(   16پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه پيمانكاران با توجه به موضوع  مناقصه ) HSEهای كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترای رشته مندرج در پيوست دستورالعمل تحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته 

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

 امتياز( 16)توسط مسئول  HSEهای آموزشي مرتبط با گذراندن دوره

 امتياز 60مطابق با چارت سازماني  HSEصالحيت ساير كاركنان شاغل در 

 امتياز( 20نفر و به ازای هر نفر  3)حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 امتياز( 10نفر و به ازای هر نفر  2)حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزه 

 امتياز( 5نفر و به ازای هر نفر  2)حداكثر HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

 امتياز( 2.5زای هر نفر نفر و به ا 1های آموزشي مرتبط)حداكثر دارای سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن دوره HSEشاغل در بخش  HSEكاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حوزه 

 

 گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است.امتياز منظور مي 100: حداكثر (4و  3های )گروه معيار امتياز دهي

 

 امتياز( 100)با مدرك تحصيلي مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

 امتياز( 70)با مدرك تحصيلي نيمه مرتبط HSEپيمانكاران و با داشتن نماينده  HSEاستقرار نفرات مطابق دستورالعمل 

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

 موارد زير الزامي است : HSEدر ارزيابي نيروی انساني 

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

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

 .پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEتورالعمل های كارشناسي، كارشناسي ارشد و مطابق دستحصيالت مرتبط : فارغ التحصيل در رشته .3

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

 .بارگزاری گرددكپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برابر اصل شده و  .5

 شود.گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نميك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچمداردر صورت عدم بارگزاری مدارك خواسته شده ،  .6
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 گر جهت ارزيابي كيفيهاي قبلي معرفي شده توسط مناقصهدر پروژه HSEارزيابي حسن عملكرد  :4
 معيار امتياز دهي:

كارفرمای پروژه مزبور به همراه ساير مدارك بارگذاری  HSEگر الزم است صرفًا برای پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي نموده فرم گواهي حسن سابقه را تكميل و پس از تأييد توسط مسئول مناقصه

های انجام شده قبل از آن،مالك امتياز سال قبل از آخرين مهلت بارگذاری مناقصه حاضر باشد و پيمان 5های اظهار شده  ذيل صرفًا مي بايست در خصوص پيمان های نمايد.الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمان

 دهي نخواهد بود.

 امتياز 25نامه از كارفرمای قبلي حداكثر تا به ازای هر رضايت

 مستندات مربوط به رضايت نامه از كارفرمای قبلي الزامي است.بارگذاری 

 باشند. )به تناس  سهم شراكت در كنسرسيوم(.هايي كه اجرای كار را به عهده دارند )مجری( مي هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركت: در شركت1توجه

نمايد.  بارگذاریشركت دريافت و HSEرا برای كليه پروژه ها از امور  HSEگر در پنج سال گذشته در شركت ملي گاز ايران در يك يا چند پروژه فعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه : چنانچه مناقصه2توجه

 گر در اين پروژه ها مي باشد.واهي حسن سابقه مناقصهطبعًا در ارزيابي اولويت با گ

 ييد باالترين مقام كارفرما آن پروژه رسيده باشد.أ: در صورتي كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه های خارج از شركت ملي گاز مي باشد،الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به ت3توجه
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 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    20صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

  HSEگر از نظر يت نامه( در خصوص پيمان قبلي مناقصهگواهي حسن انجام كار )رضا

 گر تكميل گردد( )اين قسمت توسط مناقصه

  موضوع پيمان 1

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

  محل اجرای پيمان 5  شماره پيمان 4

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

  تاريخ اتمام پيمان 9 ريال HSE هزينه  8

  شماره فكس كارفرما جهت تماس 11 سال  معادل   ماه  )شمسي(  مدت كل پيمان 10

  شماره تلفن های كارفرما جهت تماس فوری 13  تاريخ شروع پيمان 12

  آدرس كارفرما 14

 كارفرمای پروژه تكميل گردد( HSEشاخصهای امتيازدهي از سوی كارفرما )لطفأ اين قسمت توسط مسئول 

 در پيمان HSEكفايت كادر  در پيمان HSEكيفيت رعايت معيارهای
آيا در مدت اجرای پيمان،پيمانكار حادثه مهم 

 بهداشتي،ايمني و زيست محيطي داشته است؟

 امضا تائيد كنندهمحل مهر و  25سقف امتياز: 

 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

-HSE-INپيمانكاران به شماره  HSEتعريف شده است. بر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد  HSE-IN-104.حادثه مهم: در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره 1

گران برای مناقصات آتي اعمال خواهد گرديد. مناقصه HSEگراني كه در پيمان های قبلي شركت فعاليت داشته اند، در ارزيابي ، نتايج ارزيابي عملكرد مناقصهHSE-CH-106و چك ليست مربوطه به شماره   106

 نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصوي  برای مدير عامل شركت ارسال گردد.
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 گرارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه : 5
 امتياز منظور گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است: 100معيار امتياز دهي: حداكثر 

 كارفرما مجدداه بارگذاری نمايد.و اخذ تاييديه مناقصه گر بايستي نمونه فرم گواهي تاييديه برگزاری دوره های آموزشي در پروژه های قبلي را از اين قسمت دريافت نموده و پس از تكميل 

 امتياز( 2.5هر يك ساعت آموزش  ی:سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي )به ازا 2و1برای گروه های 

 امتياز( 5هر يك ساعت آموزش  ی:سرانه آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي)به ازا 4و3برای گروه های 

صرفا برای پروژه هايي كه جهت ارزيابي كيفي معرفي در  گر الزم است الزامي است. مناقصه HSE-FO-107/2(0)-92كارفرمای قبلي طبق فرم  HSEز سوی واحد : ارائه تأييديه نفر ساعت آموزشي ا1تبصره 

خصوص های جداول ذيل، صرفًا مي بايست در است اطالعات مربوط به پيمان نمايد. الزم بذكر بارگذاریكارفرمای پروژه مزبور به همراه ساير مدارك  HSEمعرفي نموده تكميل و پس از تاييد مسئول  بخش تجربه

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

 مي است.های مذكور الزاليست دوره های آموزشي و تصوير گواهينامه بارگذاری :2تبصره

 ند.)به تناس  سهم شراكت در كنسرسيوم(.: در شركت هايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند مالك قضاوت،ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجرای كار را به عهده دارند)مجری(مي باش3تبصره 
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 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    22صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

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

 كارفرما:

 مدت پيمان محل اجرای پيمان: موضوع پيمان:

 هزينه های آموزشي: نام نماينده كارفرما:

 آدرس كارفرما: تلفن كارفرما:

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

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

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

1- 

2- 

3- 

4- 

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

HSE-FO-107/2(0)-92 
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 29از    23صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 (2و1 هايهاي گروهگر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير)صرفاً پيمانارزيابي مناقصه :6
گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند. بدين منظور نحوه عملكرد  های شركت ملي گاز ايران الزم است مناقصهبا توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهای پيش گيری و كنترل آنها در پروژه 

امتياز منظور مي گردد و به ازای  100در اين بخش حداكثر  ه گر در اين بخش تعيين مي گردد.صدر جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناقگر در دو پروژه اخير با توجه به معيارهای امتياز دهي ذيل تعيين و مناقصه

 امتياز تعلق مي گيرد و نحوه امتيازدهي به شكل زير خواهد بود: 50مستندات هر پروژه حداكثر 

 امتياز( 20 شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك برای هر پروژه)حداكثر

 امتياز( 5امتياز(، مستند سازی)  5امتياز(، جامع بودن)  5امتياز(، روشهای مورد استفاده)  5های اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك ) ها و روشداشتن دستورالعمل

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

امتياز(، ارزيابي اثر  5ها) امتياز(، اجرايي شدن كنترل 5امتياز(، مستند سازی)  5های كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندی ريسك) امتياز(، ارتباط برنامه 5ه برای كنترل خطرات ) داشتن هدف و برنام

 امتياز( 5بخشي كنترل ها) 

 ي ريسك و كنترل خطرات الزامي است.مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزياب بارگذاری: 1تبصره

 باشد. )به تناس  سهم شراكت در كنسرسيوم(.: در شركتهايي كه به صورت كنسرسيوم مي باشند، مالك قضاوت، ميانگين امتياز شركت/شركتهايي كه اجرای كار را به عهده دارند )مجری( مي 2تبصره
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 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    24صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 (2و1هاي گروههاي پيمان( در پيمان موضوع مناقصه)صرفاً HSE PLANارزيابي طرح بهداشت،ايمني و محيط زيست) : 7
ٌ  به عنوان مبنايي برای ارزيابي نظام مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست پيشنهادی مناقصه پيمان مي  HSEگر از الزامات ناقصهگر در زمان اجرای مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي ماين طرح صرفًا

 7بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايد. موضوعات كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره را بصورت واقعي پيش HSEهای مربوط به رعايت موازين ها و هزينهگر فعاليتباشد. اينكه چگونه مناقصه

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

گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان دهند. بدين منظور در شناسايي خطرات و راهكارهای پيش گيری و كنترل آنها در پروژه های شركت ملي گاز ايران بوده و الزم است مناقصه HSE PLANاهميت

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

 

 (2و  1هاي گروههاي پيماندر پيمان موضوع مناقصه)صرفاً  HSE PLAN:امتياز اكتسابي در خصوص 7جدول
 امتياز اكتسابي حداكثر امتياز سرفصل HSEعناصر  رديف

  4 از طريق رهبری HSEتعهد به جنبه های  رهبری و تعهد 1-1 1

2 
2-1 

 خط مشي و اهداف استراتژيك
  3 مستندات خط مشي

  HSE 3اهداف استراتژيك  2-2

3 

3-1 

سازمان،مسئوليت ها،منابع،استانداردها،مدارم و 

 مستندات

  HSE 3ساختار سازماني برای مديريت

  HSE 4مديران،سرپرستان و مسئوالن شرايط بحرانيHSEآموزش 3-2

  HSE 4آموزش عمومي 3-3

  4 حصول اطمينان از صالحيت افراد 3-4

  4 فرايند مديريت پيمانكاران 3-5

  HSE 4استانداردهای 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 فردی 4-3
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 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    25صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

  4 خطرات حمل و نقل 4-4

  4 خطرات زيست محيطي 4-5

  4 خطرات امنيتي 4-6

  4 خطرات مسئوليت اجتماعي 4-7

5 

5-1 

 برنامه ريزی و روش ها

  HSE 4نظامنامه عملياتي 

  3 يكپارچه سازی زير ساخت ها و تجهيزات 5-2

  4 مديريت تغيير 5-3

  4 برنامه ريزی واكنش در شرايط اضطراری 5-4

6 

6-1 

 اجرا و پايش عملكرد

  4 های فعال كاریو پايش شاخص HSE-MSاجرای 

  HSE 4های عملكردیشاخص 6-2

  HSE 4پايش عملكرد  6-3

  HSE 4تحقيق و پيگيری حوادث 6-4

7 
7-1 

 و بازنگری مديريت HSEهای مميزی
  4 و پيگيری ها HSEمميزی های 

  4 بازنگری مديريت 7-2

  100 جمع
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

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

 
  

 ران گمناقصهجدول وضعيت نهايي ارزيابي كيفي 

 معيارهای ارزيابي رديف
 (100تا  0امتيازات كس  شده )

 از فرمهای ارزيابي
 امتياز نهايي  پس از اعمال درصد وزني معيارها ضري   وزني معيارها

  30  (تجربه )سابقه اجرائي 1

  40  حسن سابقه در كارهای قبلي 2

  20  توان مالي 3

  2  توان تجهيزاتي 4

  3  توان فني و برنامه ريزی 5

  5  (HSE ايمني ) 6

  100  جمع

  :گرمجموع امتياز نهايي  كس  شده مناقصه

 امتياز 60گران و تحويل اسناد مناقصه =  حداقل امتياز قابل قبول برای تاييد صالحيت مناقصه
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 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 )مناقصات خدماتي(انجام كارواهي صدور حسن گفرم  -پيوست يك 

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

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

...   با اين شركت قرارداد )موضوع(: .......................در سال .........  ......................................................................................شركت رساندبه استحضار مياحترامًا .با سالم

................................   به مدت ....................... از تاريخ  ......... با شماره پيمان............................................................................................................................

.................................... ريال  ................................................................................ با مبلغ كل )به عدد( .......................... لغايت ......................................................

 .رساند......................... ريال داشته  و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است/مي..........)به حروف( ................................................................................................

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

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

 عالي      ارزيابي گرديده است. خوب        متوسط        ضعيف         ن اجتماعييمأن کار و تيوانت قرعايشركت  از نظر •

 .باشدعالي   مي خوب   متوسط ضعيف الذکردر حد  فوق قرارداد در گفتهپيش ازکارکردشرکت شرکت اين ارزيابي درمجموع •

 ق به اين شركت ارايه گرديده است.به مبلغ ريال مربوط به قرارداد فو    /         /                  ضمنا اصل مفاصا حساب شماره        مورخ  

 نام و نام خانوادگي

 هاپيمانامورمهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاريخ

 قراردادهای متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.گر توجه نماييد كه در صورت داشتن مناقصه/های متقاضيشركت

 

 

 

 

 



 
 99/3078مناقصه -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    28صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 

 

 

 )مناقصات پروژه اي(واهي صدور حسن انجام كارگفرم  -پيوست يك 

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

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

رداد )موضوع(: ...   با اين شركت قرا.......................در سال .........  ......................................................................................شركت رساند احترامًا به استحضار مي .با سالم

......... با شماره پيمان ................................   به مدت ....................... از تاريخ ............................................................................................................................

.................................... ريال  ................................................................................ با مبلغ كل )به عدد( .......................... لغايت ......................................................

 .رساند......................... ريال داشته  و قرارداد مذكور را به اتمام رسانده است/مي.........................................................................)به حروف( .................................

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

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

 عالي      ارزيابي گرديده است. خوب        متوسط        ضعيف        زمان بندی پروژه                                           شركت  از نظر  •

 .باشدعالي   مي خوب   متوسط ضعيف الذکردر حد  گفتهدرقراردادفوقدرمجموعارزيابياينشرکتازکارکردشرکتپيش •

 اين شركت ارايه گرديده است.ق به به مبلغ ريال مربوط به قرارداد فو    /         /                  ضمنا اصل مفاصا حساب شماره        مورخ  

 نام و نام خانوادگي

 هاپيمانامورمهر وامضاء 

 تاريخ:

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء دستگاه نظارت

 :تاريخ

 گر توجه نماييد كه در صورت داشتن قراردادهای متعدد، جهت هر قرارداد فرم مجزا تكميل و مهر و امضاء گردد.مناقصه/های متقاضيشركت

 

 



 
 99/3078مناقصه -گراناستعالم ارزيابي كيفي مناقصه راهنماي

 SPGC-HDQ-FO-MGT-CTR-024شماره فرم : 

 29از    29صفحه  01ويرايش : 
 

 گر:مهر و امضاءمجاز مناقصه

 

 

 اعالميه تاييد اعتبار بانكي  -پيوست دو 
 شماره:

 تاريخ:

 موضوع مناقصه: 

 به شماره مناقصه:

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 با سالم 

 گردد.اعالم ميو بهره برداری الزم آن شركت نزد اين بانك، جهت اطالع متقاضي حضور در مناقصات گر های  بانكي و اعتبار شركت                                                                                           مناقصهدر ذيل اطالعات حساب

 زماني يك سال قبل از تاريخ صدور نامه تاييد اعتبار بانكيشركتبرای دوره فعال اطالعات گردش حسابهای  (1

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

     

     

     

 ريال                   ميزان ضمانت نامه های فعال برابر است با                                                                           (2

 ف( ريال نزد)به حرو                                                                                                                        شركت مذكور دارای اعتبار مالي تا سقف                                                              )به عدد( ريال                (3

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

 حوزهياسرپرستي بانك / موسسه مالي اعتباریمهر و امضاء مجاز   مهر و امضاء مجاز  بانك / موسسه مالي و اعتباری  مناقصه گرمهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء 

 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضاء 

 تاريخ:

 :نام و نام خانوادگي

 :مهر و امضاء

 :تاريخ

 :نام و نام خانوادگي

 :مهر و امضاء

 تاريخ

اعالميه تاييد اعتبار بانكي با دو امضاء مجاز و مهر بانك و همچنين  اسالمي ايران قرار گرفته باشد مناقصه گر نزد موسسه مالي و اعتباری باشد، الزم است تا نام آن  موسسه مالي و اعتباری در ليست موسسات مورد تائيد بانك مركزی جمهوریدر صورتيكه حساب شركت 

 از درجه اعتبار ساقط مي باشد.  مورد پذيرش دستگاه مناقصه گذار خواهد بود،در غير اين صورترپرستي  شع  / موسسه مالي و اعتباری و همچنين تاييد  حوزه يا س صادر كننده 

 


