
1 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 10R-3404898269  شماره تقاضا :    250/99SPGC -R10    شماره مناقصه :  

  ساخت داخل-کانکس سردخانه ای زير صفر و باالی صفرخريد   موضوع مناقصه :
 مناقصه گر:شركت  نام 

 

 

 مین كنندگان )سازنده / فروشنده(ـأی تـی كیفـرگ های استعالم ارزیابـب

 (انجام خواهد شد مناقصات  قانون برگزاری  ۱۲كیفی مناقصه گران  براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده  ارزیابی )

 خود ) فرم کنندگان تامین کیفی ارزیابی استعالم هاي برگ در مندرج شده درخواست اطالعات کلیه تکمیل» توجه : 

 مهربا مهر شده  و امضا مجاز صاحبان امضاي با مستندات و مدارك همراه ارسال به خوانا و دقیق صورت اظهاري ( به

 استعالم ارزیابی در کلیه صفحات مناقصه گر  درج مهر و امضاء مجاز شرکت در صورت عدم و   باشد می الزامی شرکت

مناقصه گران مکلف به  خواهد شد . مناقصه گر  رد صالحیت موجب کسر امتیاز یا  ، ه شدهدیگر مستندات ارائو کیفی 

برابر مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مندرج در روزنامه  20محاسبه امتیاز  در کلیه فرمهاي پیوست بر اساس 

 «می باشند 
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 :  اطالعات كلی مناقصه گزار

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبینام : 

 پارس جنوبی  (19 دهم )فازپاالیشگاه  -كنگاننشانی : 

 07731466283-07731466287  تلفن :

 10R-4048982693 شماره تقاضا : 250/99SPGC -R10 ماره مناقصه :  ش

 کانکس سردخانه ای زير صفر و باالی صفر خريد   موضوع مناقصه :
 
 

 

پاالیشگاه دهم  – کنگان –استان بوشهر  به آدرس مقرر موعد در کیفی ارزیابی نوفراخوا استعالم این شده درخواست مدارك انضمام به میبایست  کیفی ارزیابی استعالم شده تکمیل هاي برگه

 و مدارك یفی،ک ارزیابی استعالم شده تکمیل هاي برگه است خواهشمند محترم گران مناقصه از .گرددارسال  6شماره اتاق -اولطبقه -خدمات کاالساختمان  مجتمع گاز پارس جنوبی(19)فاز 

 که یمدارک به است بدیهی .دهند قرار جلد کتابچه صحافی شده  یک در گانه شش هاي جدول در شده درخواست مدارك وبه ترتیب جداگانه و منظم صورت به ار نیاز مورد مستندات
 باشد.  یقابل قبول نم (CD) همچنین ارائه اسناد بصورت لوح فشرده  .شود نمی داده اثر ترتیب شوند، دریافت مقرر وقت از خارج یا بوده ناقص

 :فروشنده/تامین كننده / سازندهاطالعات كلی 

 :فنتل :                                        شرکت تثب محل و تاریخ :                                                 شرکت ثبت شماره                                                                   :شرکت امن

 : نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شرکت فعالیت موضوع

 :اقتصادي دک                                                                                         :الکترونیک پست                                                                             :اینترنتی نشانی

 ماره پروانه بهره برداري:ش                                          : ملی شناسه :                                                                                                                              شرکت نشانی

 :صدور محل                                         : تولد محل و اریخت :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدیر خانوادگی ونام نام

 : تحصیلی شتهر                                                                         : تحصیلی مدرك                                            :همراه تلفن                            :                        ملی کد
 

 و ملی کارت تصویر ئهارا همچنین.است الزامی اقتصادي کد و ملی شناسه همراه به، پروانه بهره برداري  رسمی روزنامه در شرکت تغییرات آخرین و تأسیس آگهی اساسنامه، تصویر ارائه:  تذكر

 .شود هرساند شرکت مهر و تغییرات آخرین وآگهی اساسنامه طبق مجاز صاحبان /صاحب امضاء به باید کیفی ارزیابی استعالم هاي برگه تمامی .باشد می ضروري عامل مدیر شناسنامه

 

 : سازندهتامین كننده/  امضاء و مهر 
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 / فروشنده( سازندهمعیارهای ارزیابی کیفی )
 

 . پذیرد صورت می کنندگان تامین ارزیابی کیفی – صاتمناق قانون برگزاری 12 ماده ج بند نامه اجرایی آیین 24 ماده براساس

ف
دی

ر
 

 شرح معیارها
وزن شاخص) 

B) 

امتیاز كسب شده از 

 ((A 6تا   1فرمهای 

)توسط فروشنده 

محاسبه و تكمیل 

 شود(

 امتیاز كسب شده 

A× B /100 
)توسط فروشنده 

محاسبه و تكمیل 

 شود(

امتیاز كسب شده از 

 6تا   1فرمهای 

A)) 

ه توسط محاسبه شد

كمیته فنی 

 بازرگانی

امتیاز كسب شده 

 نهایی

A× B /100 

محاسبه شده توسط 

كمیته فنی 

 بازرگانی

 مالحظات

امتیازات از جداول و 

مدارک ذیل استخراج می 

 گردد.

 )صفحه ..  کتابچه(1 شماره فرم      20 مالی  توان 1

ه کاار باا شهرت  به همراه ساابق  سابقه و قبلی، حسن  مشتریان ارزیابی 2

 مراکز صنعتی معتبر خصوصاً وزارت نفت.
20   

 
 

 
 )صفحه ..  کتابچه(2 شماره فرم

 )صفحه ..  کتابچه(3 شماره فرم      10 و نظام کیفیتتولید  هاي استاندارد 3

 )صفحه ..  کتابچه(4 شماره فرم      30 و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه  تجربه، دانش داشتن 4

 )صفحه ..  کتابچه(5 شماره فرم      10 و خدمات )گارانتی و وارانتی( محصوالت کیفیت تضمیننحوه  5

 )صفحه ..  کتابچه(6 شماره فرم      10 تولید ظرفیت 6

      100 جمع 

 تماام که ودش می متعهد و بوده صحیح لحاظ هر از کنندگان تامین فیکی ارزیابی استعالم هاي دربرگ مندرج اطالعات و اظهارات : که نماید می اعالم فروشندهتامین کننده /  خاتمه در

 مختاردات نهاپیش قبول یا رد در سازمان و کرد نخواهد ایجاد مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي یا حق هیچگونه مربوطه مدارك و فرمها این ارائه و تکمیل .نماید ارائه را الزم مدارك

 .بود خواهد

 می باشد. 50بول حداقل امتیاز قابل ق

 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر 



 

4 
 

      کانکس سردخانه ای زير صفر و باالی صفر :موضوع   01R-3404898269 :  تقاضای شماره   بـرگ های استعالم ارزیابـی كیفـی    

   *  مالی توان ارزیابی : معیار1 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 شرح

 

امتیاز كسب   سال به مربوط ریال میلیون به مبالغ

)توسط  شده
فروشنده 

 محاسبه شود(

امتیاز نهایی 

 كسب شده
1394 1395 1396 1397 1398 

متوسط مالیات 

 ساله 5

1 
 اسناد به مستند ساالنه، متوسط مالیات برابر دیکص

 شده پرداخت الحساب علی و مالیاتهاي قطعی
     

   

2 
 به فروش  آخرین سال تولید  مستند درصد پنج و بیست

 شده تأیید مالی صورتهاي یا فروش اسناد و قراردادها
 

   

3 
 یا رسمی اظهارنامه به ثابت،مستند داراییهاي درصد ده

 داراییها مهبی گواهی
 

   

4 
 بانکها از آن اخذ به قادر گر مناقصه که اعتباري حداکثر

 باشد می معتبر اعتباري و مالی موسسات یا
 

   

 حد اکثر امتیازات
 

 .تبر می باشدايیديه ياد شده حد اكثر به مدت يک سال معتجنوبی ضروري می باشد. در صورت عدم  اعالم زمان اعتبار در نامه بانک  ارائه اصل تايیديه به نام مجتمع گاز پارس.گردد ارسال طبق فرم صفحه بعد  مربـوطه مالـی مؤسسه يا بانـک از تأيیديـه 4براي رديف 

 غیر شد،دربا4الی  1 ازمقادير رديفهاي يکی از كمتر يا و معادل صهر مبلغ ضمانت نامه مندرج در آگهی ارزيابی كیفی  مناقبیست براب  كه شد خواهد صورتی احراز در امتیاز اكثر حد .است مالی الزامی توان ارزيابی جهت جدول اين 4  الی 1رديفهاي  مدارك از يکی حداقل ارائه

دارائی و مدارک مستند  وبه مهر اداره مالیات ممهور سازمان امور مالیاتی كشور مربوط به سالهای مذكور ،  مالیات  قطعی عملكردارائه برگ  ضمن در  * .يابد می كاهش تناسب به مالی توان صورت امتیاز اين

 * .پرداخت مالیات الزامیست

 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر 
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، الزم است تا نام آن  موسسه مالی و اعتباري در لیست موسسات مورد تائید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در صورتیکه حساب شرکت مناقصه گر نزد موسسه مالی و اعتباري باشد

 * .قرار گرفته باشد

 شماره: اعالمیه تایید اعتبار بانكی

 تاریخ:

 موضوع مناقصه:

 به شماره: مناقصه:

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

 با سالم 

 گردد.م اعالم میبهره برداري الز وهت اطالع گر متقاضی حضور در مناقصات آن شرکت نزد این بانک، جشرکت                                                     مناقصه هاي  بانکی و اعتباردر ذیل اطالعات حساب

 انی یک سال قبل از تاریخ صدور نامه تایید اعتبار بانکیبراي دوره زم                                                                                                          اطالعات گردش حسابهاي فعال شرکت (1

 میانگین حساب )ریال( بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( شماره حساب نوع حساب

     

     

     

 ریال                                                                  میزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                            (2
 به حروف( ریال نزد)                             شرکت مذکور داراي اعتبار مالی تا سقف                                                              )به عدد( ریال                (3

 باشد.ید میالم شده مورد تائشرکت  تا سقف اع شعبه                                  به شماره                         بوده و اعتبار مالی آن                                            بانک        

 مهر و امضاء سرپرستی حوزه یا استان)بانک/موسسه مالی و اعتباري( ی و اعتباري مهر و امضاء مجاز  بانک / موسسه مال  مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

 نام و نام خانوادگی

 مهر وامضاء 

 تاریخ:

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

 :تاریخ

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء 

  تاریخ
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 شهرت وسابقه کار با مراکز صنعتی مخصوصاً وزارت نفت و شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی مرتبط با تقاضا: حسن ، قبلی مشتریان : ارزیابی2 شماره فرم

( و موارد مندرج تعهدات بموقع انجام و خدمات پشتیبانی کیفیت برداري، حسن انجام کار )کیفیت کاال، عملکرد در دوره بهره نظیر مواردي به باتوجه قبلی مشتریان ارزیابی ازامتی

 .بود خواهد یاد شده امتیاز تعیین مالك گذشته سال پنج حداکثردر  قبلی مشتریان ارزیابی امتیاز میانگین. در جدول ذیل تعیین میگردد

 ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم و با تشخیص مناقصه گزار قابل پذیرش می باشد.

ف
دی

ر
 

 فروش تاریخ رفته فروش كاالی شرح نام شركت صادر كننده ساخت/فروش قرارداد موضوع
 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاكس /تلفن

 خریدار

 وزن
 امتیاز كسب شده

(A) 

1       
25 
 

 

2       25  

3       25  

4       25  

  100 جمع امتیازات

 ه شود(ارائ یک برگ حسن سابقه جداگانه)براي هر پروژه انجام شده قبلی می بایست  با تعداد برگه هاي حسن انجام کارمتناسب  پنج سال گذشته،کار در چهار  -1

 اي حسن سابقه از شرکت هاي تابعه وزارت نفت ارائه گردد نمره کامل اختصاص خواهد یافتدر صورتیکه برگه ه  -2

 نمره اختصاص خواهد یافت. 20در صورت ارائه حسن سابقه از خریداران دولتی  براي هر برگه حسن سابقه حد اکثر   -3

 نمره اختصاص خواهد یافت. 10اکثر  براي هر برگه حسن سابقه حد  دیگر در صورت ارائه حسن سابقه از سایر  خریداران  -4

 آیتمهاي مندرج در جدول الزامیست. ارائه مستنداتو  تکمیل جدول -5

 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر   
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 و نظام کیفیت : استاندارد های تولید 3فرم شماره 

 قابل قبول عبارتند از:  کیفیتاستانداردهای   الف (

 .و سایر گواهینامه هاي معتبر کیفیت OHSAS 18000،ISO 9000،ISO 14000نظیر سري   کیفیتاستانداردهاي  

 قابل قبول  عبارتند از:  تولیدب( استانداردهای  

 .یکی از استانداردهاي ذیل می باشد حداقل ارزیابی استاندارد تولید منوط به احراز و ارائه 

 قات صنعتی ایران. (،  مؤسسه استاندارد و تحقی (IGS ,IPSاستانداردهاي وزارت نفت -1

 ,BS,JIS,DIN,ANSI,ASME,ASTM,API,IEC,ISO,IEEE,VDE,ASHARE 52.2, EN779,EN1568,NFPA, 60116,  استانداردهاي ملی یا تخصصی کشورهاي صنعتی مانند: -2

6016A و سایر استانداردها ملی و عالمتهاي استاندار تشویقی 

 د می باشد .مورد تاییکاالهایی که  ساخت داخل می باشند ، مرتبط با خرید در خصوص  مناقصات  , معدن و تجارت  از وزارت صنعت پروانه بهره برداريارائه  -1تبصره 

 امتیاز وزن هر معیار و كیفیت تولید های استانداردشرح    

  50  استاندارد کیفیت 1

  50  استاندارد تولید 2

  100  جمع

  : تذکر

 باشد.  قابل پذیرش می ناقصه گزاریق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم از قبیل : گواهینامه ها، استانداردها، دستور العمل ساخت و ... انجام و با تشخیص مارزیابی در این مرحله از طر  -1

 نمود . رد صالحیت رایط می توان شرکت مناقصه گر را بدون در نظر گرفتن سایر ش   عدم ارائه مدارك مربوط به حداقل استانداردهاي تولیددر صورت  -2

 جدول الزامی است. 1درج مشخصات گواهینامه هاي کیفیت در ردیف  - 3 

 .الزامی است 2درج استاندارد هاي تولید یا مشخصات پروانه بهره برداري در ردیف  -4
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 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر 

 (هذشتگ سال ر پنجمناقصه د موضوع با عمده مرتبط مشتریان با منعقده قراردادهای )ع مناقصهو سابقه كار مرتبط با موضو دانش ،تجربه داشتن : 4 شماره فرم

 

ف
دی

ر
 

 ساخت/فروش قرارداد موضوع
 قرارداد مبلغ

 )ریال میلیون)
 فروش تاریخ رفته فروش كاالی شرح

 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاكس /تلفن

 خریدار

 وزن هر معیار

(100-0) 

 امتیاز كسب شده

(A) 

1       25  

2       25  

3       25  

4       25  

  0 کفایت کارکنان کلیدي

  100 جمع امتیازات

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 25براي هر قرار داد مشابه متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر    -1

 یاز مشابه  تعلق خواهد گرفت. امت   %80براي هر قرار داد نیمه مشابه  متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر   -2

 امتیاز مشابه  تعلق خواهد گرفت.  % 30براي هر کار غیر مشابه متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر   -3

 .   الزامیست توسط  شرکت مناقصه گر  و ارائه مستندات آیتمهاي مندرج در جدولفوق    تکمیل جدول -4

  قابل پذیرش نمی باشد.یا غیر مشابه ( می توان ارائه نمود و اضافه نمودن ردیف به جدول فوق توسط مناقصه گر )اعم از مشابه ، نیمه مشابه   قرارداد 4حداکثر  -5
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 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر 

 

 امضاء قرارداد به مربوط وصفحه داد قرار مدت قرارداد، مبلغ، قرارداد موضوع ، قرارداد طرفین :هاي قسمت کننده مشخص که فوق جدول منعقده قراردادهاي از صفحاتی تصویر ارائه -1

 .است باشد،الزامی

ربه به تناسب ر، امتیاز تجو براي مقادیر کمت مناقصه گر انجام شده باشد یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط  معادل مبلغبا  چهار کار مشابهگردد که حداکثر امتیاز در صورتی احراز می.-ا

 یابد.کاهش می

را که داراي  سوابقی عات اطال منظور کسب امتیاز باالتر،ه ب ،باشدمی یا غیر مشابه  مشابه نیمه با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما،قرارداد ها و سوابق قبلی  ع که موضو صورتیدر  -3

 نمایید.در جداول درج را د نباشمی باالترین مبلغ

در وضوح ه ب قراردادمبلغ  وتاریخ مشخصات طرفین، ، قرارداد، شماره قراردادموضوع که  طوريه باشند ب هر و امضاء طرفینمداراي و   خواناصورت به بایست ارسالی می قراردادهاي کلیه  -4

 .باشدمشخص  قرارداد 

 فرمول محاسبه  کارهاي مشابه: -11

 
   

   = Pگران در خصوص کار مورد نظر.قراردادهاي مشابه مناقصه مبلغ 

Pest    =برابر مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(  20)  ا در خصوص کار مورد نظرمبلغ برآورد کارفرم 

            گزار باشد.مناقصه، مناقصهموضوع و مبلغ برآوردي مشابه با ؛  قراردادمبلغ ریالی و  موضوع،، کارهایی است که از نظر منظور از کار مشابه  -12

 نظار در ساال هار يبرا %21 معادل که  اخیر سال 5 سالیانه تورم نرخ میانگین اساس بر ابتدا  است رسیده پایان به آن ماقبل  و 1398 هاي سال در آنها اجراي که هایی قرارداد مبالغ -13

 . گردید خواهد انجام شده روز به مبالغ اساس بر  نمرات محاسبه و  گردیده روز بهابالغ قرارداد   تاریخ  به توجه با و است شده گرفته

 اساس بر فوق شرح به ریالی قراردادهاي همانند سپس و شده محاسبه ریال به قرارداد ابالغ  تاریخ در ارز نرخ اساس بر قرارداد مبلغ ابتدا ، ارزي قراردادهاي قیمت رسانی روز به براي -14

 .شد خواهد رسانی روز به( سال هر براي% 21)سالیانه میانگین تورم نرخ
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 ه: تامین كننده/ سازند امضاء و مهر 

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

 محصوالت و خدمات كیفیت تضمین امتیازدهی  شرح

 (A)امتیاز كسب شده  (0-100وزن هر معیار ) مستندات ورویه ها شرح ردیف

  40  تضمین محصوالت و گارانتی 1

  20  ز فروش )وارانتی( در محل استفادهتامین خدمات پس ا 2

  10  بسته بندي و حمل و نقل 3

  10  نصب و راه اندازي 4

  0  آموزش بهره برداري، نگهداري و تعمیرات 5

  20  تولید کننده بودن 6

  0  داشتن دفتر در شهرستان عسلویه 7

  100 جمع

 

 

 ی باشد. مالزامی این بخش جهت امتیاز دهی  تعهد کتبی شرکت مناقصه گر  در خصوص انجام تعهدات فوق ،خو د اظهاري و  ا یحداقل یکی از کارهاي انجام شده  ارائه مستندات 

 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر    
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 تولید : ظرفیت6 شماره فرم

 ظرفیت تولید آماده قرارداد های در دست اجرا امتیاز ظرفیت تولید ردیف

1   100    

 نهادات نمایندگی هاي وابسته به تولیدهاي معتبر داخلی مورد تائید است.پیش

 .خواهد گردید تعیین بازدید لزوم صحت خود اظهاري از طریق  بر اساس خود اظهاري تعیین می گردد درصورت و تولید مجوزهاي یا ها پروانه براساس تولید ظرفیت امتیاز

 .باشند داشته آماده ظرفیت تیبایس شده صالحیت تأیید شرکتهاي : 1 تبصره

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

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

 رفیت   به مناقصه گر امتیاز اختصاص می یابد.ظحد اکثر تا دو برابر  ،رفیت تولید آمادهمتناسب با  ظ : 3 تبصره

 تامین كننده/ سازنده:  امضاء و مهر  

 )اعضاء كمیته فنی بازرگانی (تایید كنندگان )اعضاء كمیته فنی بازرگانی ( تایید كنندگان 

   

  

  

 


