
.لطفاً فرم به صورت خوانا ، پر رنگ و کامل تکمیل شود   
 شركت پااليش نفت شيراز

 فرم استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران       

                                                                                       مشخصات مناقصه گزار : 

         071-38171350:  تلفاكس                             اصفهان  _جاده شيراز  22شركت پااليش نفت شيراز . كيلومتر 

 شرکت پاالیش نفت شیراز  T-2035ساخت و تعویض سقف شناور مخزن  : موضوع مناقصه

 مرحله اي دوعمومي ، :  نوع مناقصه                         /م ع 21/1400  : شماره مناقصه                  21/010/1400: شماره پرونده

 مناقصه گر : مشخصات  

 تاريخ ثبت :      محل ثبت :                             شماره ثبت :                                      نام شركت :                          

 سرمايه ثبت شده :                             موضوع فعاليت شركت ) طبق اساسنامه ( : مبلغ 

 نشاني دقيق پستي : 

 تلفن و دورنگار :                    كدپستي :                              نام مدير عامل :                    

 شركت پااليش نفت شيراز رم استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران : محل دريافت و تحويل ف

 مي باشد .یک هفنه پس از درج آگهي نوبت دوم در روزنامه   تاه دارزیابي تکمیل ش مناقصهمهلت تحویل فرم 

 عبارت است از : ناقصاتقانون برگزاري م«  12» ماده « ج » آئين نامه اجرايي بند معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران مطابق با  

 توان مالي،  سابقه در كارهاي قبلي، حسن  )سابقه اجرايي(تجربه

 است . معين گرديدهاهميت وزني هر يك از معيارهاي ارزيابي در فرم هاي ارزيابي كيفي پيوست       -

 زيابي كيفي مناقصه گران ميباشد .روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها بر اساس رابطه مندرج در دستورالعمل ار 

حداقل امتياز قابلل قبلوب بلراي    خواهد بود .   100حداكثر امتياز با توجه به اولويتهاي ارزيابي و ضريب وزني هر يك از معيارهاي ارزيابي  

 تياز مي باشد.ام 70  دعوت از مناقصه گران متقاضي اين مناقصه 

 :به شرح زير است  ارزيابي به هر يك از معيارهاي  اي مربوطمدارك و مستندات الزم براي تعيين امتيازه 

 1400ارائه گواهي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته مرتبط در ساب   -1 

مدارك ثبتي شركت) صفحه اوب اساسنامه و صفحه اي از اساسنامه كه نام و ميزان سهام و امضاي مجاز مشخص شده است ،   اظهارنامه  .2

رونوشت مصدق اسناد ) کپي برابر با و ( ساب اخير 5رزومه كاري ،  تائیدصالحیت ایمنيروزنامه رسمي ، آگهي تأسيس ، آخرين تغييرات ، 
 اصل کلیه صفحات (  

 

 

مبلل   از قبيل : ماليلات سلاالنه ،    ( مناقصه گر) یکي از موارد جدول ارزیابي توان مالي رپيمانكامربوط به توان مالي ارائه مستندات .5

، گواهي تأييد اعتبار از سوي بانك يا موسسه مالي اعتباري معتبلر ،   پرداختي بابت بيمه تامين اجتماعي و يا علي الحساب پرداخت شده 

باسايرمسلتندات   HSEپرسشلنامه ارزيلابي   و  ( CDعدد یک  ستندات در قالب)كليه م يي ثابت شركت و متوسط درآمد ناخالصاميزان دار

 مربوطه درپاكت جداگانه ارساب گردد.

 توجه:

  درج گردد .  ساب اخير 5در در تكميل فرم ها ، حداكثر چهار كار مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار مربوطه 

 حاضر در مناقصه به همراه نامه اعالم آمادگي  )نسخه هلارد كیلي(  و فرم اطالعات شركتهاي  كليه صفحات فرم هاي ارزيابي  ،

 اسناد و مدارك ارسالي ومستندات بايستي توسط صاحبان امضاي شركت مهر و امضا شوند .

  دسته از متقاضیاني  ) آن، از سوي مناقصه گران الزامي است . و مستندات ياد شده ارائه اصل يا مصدق ) برابر اصل ( مدارك
 نسبت به ارائه برخي از مستندات اقدام نموده اند ، نیاز به ارسال مجدد آن مدارك نمي باشد .( "قبالکه 
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و  CDارائه مستندات مصدق به صورت 

 انجام گردد.رساب از طريق ايميل يا ا

 تهديد ، تطميع ، رشوه  اطالعات خالف واقع ،يند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي آدر صورتيكه اثبات شود مناقصه گران در فر ،

به تشخيص هيئت رسيدگي به شكايات ، به مدت حداقل دو ساب استفاده كرده اند ،   براي قبوب پيشنهادهاي خود و نظاير آن

 .ارجاع كار محروم خواهند شد .از 

 شركتها ، نزد شركت پااليش نفت شيراز محفوظ خواهد ماند .توسط تمامي مدارك و مستندات ارائه شده 

   اطالعلات منلدرج در  صلحت   ..................................شركت ............................ مدير عامل  اينجانب ................................................

و مدارك پيوست آن را تأييد و مسئوليت اظهارات خالف واقع و همچنين عواقب قانوني ناشي از آن را پذيرفته  هاي ارزيابي فرم

                                                                و متعهد مي گردم .                                                                                   

 :   ي مدير عاملو امضا شركت تاريخ :                                        مهر                                                                         

 توضيحات :

 

 جلسه:   /          /     تاريخ :  امتياز  100از                          (                          امتياز كسب شده: )     

 رئیس کمیته فني بازرگاني            اعضاي کمیته فني بازرگاني                                       

                                                 

 عودبر                                       مؤدب طالب زاده                                 مسعود         

                       )عضو كميته فني بازرگاني (                )عضو كميته فني بازرگاني (  

              

                                       

 شكراله حاجي قنبري                             محمدباقر احمدي        

                                                                                                       )عضو كميته فني بازرگاني(                      )عضو كميته فني بازرگاني ( 

 

 

 

رخشنده رو محمد حسين  

 )رييس كميته فني بازرگاني(
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 ( 40جدوب ارزيابي تجربه)سابقه اجرايي مرتبط با موضوع مناقصه () ضريب وزني -1
 

 امتياز و به ازاي هر كار مشابه با حجم   25 در پنج سال اخیربه ازاي هر كار مشابه با حجم معادب يا بيشتر از موضوع مناقصه 

 

 تکمیل فرم الزامیست..به نسبت كاهش مي يابد  كمتر ، امتياز متعلقه

 امتياز  خاتمه  قرارداد شروع قرارداد مبل  قرارداد كارفرما موضوع قرارداد  رديف

1       

2       

3       

4       

  امتياز ( 100جمع كل ) حداكثر   امتياز متعلقه بر اساس ضريب وزني مربوطه

رائه تصوير صفحات اصلي قراردادها يا موافقتنامه ها كه مشخصات طرفين ، موضوع پيمان ، مهر و امضاي طرفين ، ا

 مبل  و زمان قرارداد در آنها مشخص شده باشد الزامي است .

 

 

تکمیل نامه. رضایت  4حداکثر 

 فرم الزامیست.

 موضوع قرارداد  رديف
 امتياز  مقام مطلع در شركت كارفرما يا دستگاه نظارت  كارفرما

 تلفن تماس نام  آدرس  نام  

1       

2       

3       

4       

  امتياز ( 100جمع كل ) حداكثر   ريب وزني مربوطهامتياز متعلقه بر اساس ض

  رضايت نامه  4)ارائه تصويررضايت نامه هاي اخذ شده از كارفرمايان

 الزامي است .  (  ساب گذشته 5صرفاً در 
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 ( 30جدوب ارزيابي توان مالي پيمانكاران ) ضريب وزني  

 اقدام نمائيد .  موارد ذیل یکي ازنسبت به تكميل و ارائه مستندات مربوط به  "لطفا
 ساب اخير   5ماليات پرداختي شركت در  -3-1

 ساب پنجم  ساب چهارم   ساب سوم ساب دوم ساب اوب 
 متوسط ماليات

 ساله 5 

برابر متوسط  50
 ماليات

 ساله  5 
       

 ز (امتيا 100) حداكثر  100ساله تقسيم بر برآورد اوليه ضربدر   5برابر متوسط ماليات  50

 . ارائه مستندات الزامي است 

 ساب اخير  5بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده توسط شركت در  -3-2

 ساب پنجم  ساب چهارم   ساب سوم ساب دوم ساب اوب 
متوسط حق 

 بيمه 
 ساله 5 

برابر متوسط  70
 ساله  5حق بيمه  

       

 امتياز ( 100) حداكثر  100يم بر برآورد اوليه ضربدر ساله تقس  5برابر متوسط حق بيمه  70

 . ارائه مستندات الزامي است 

 ر توسط بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر  تائيد اعتبا -3 -3

 . ارائه مستندات الزامي است 

 داراييهاي ثابت شركت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني   -4 -3
 ..  رياب.............................................................. جمع كل مبل  داراييهاي ثابت 

 امتياز ( 100) حداكثر  100برابر مبل  داراييهاي ثابت تقسيم بر برآورد اوليه ضربدر  5
 . ارائه مستندات الزامي است 

ساب اخير مستند به صورت كاركردهاي موقت و  5متوسط درآمد ناخالص ساليانه شركت در  -3-5
 مورد(  5قطعي)حداكثر 

 مبل  صورت كاركرد  قد  قراردادتاريخ ع كارفرما عنوان پروژه  رديف

1     

2     

3     

4     

5     
  جمع كل كاركرد

  متوسط درآمد ساالنه ) جمع كل تقسيم بر تعداد ساب هاي كاركرد (

  امتياز (  100) حداكثر  100برابر متوسط درآمد ساالنه تقسيم بر برآورد اوليه ضربدر  3
 . ارائه مستندات الزامي است 

  متياز بخش ارزيابي توان مالي بر اساس ضريب وزني مربوطها

 ( 10نظر كميته فني بازرگاني : ) ضريب وزني  -4

 امتياز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

 .................................................... رياب  مبل  اعتبار تاييد شده 

 امتياز ( 100) حداكثر  100مبل  اعتبار تاييد شده تقسيم بر برآورد اوليه ضربدر 
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 پیمانکاران متقاضي شرکت در مناقصه هاي شرکت پاالیش نفت شیراز H.S.Eپرسشنامه ارزیابي 

 موضوع قرارداد :

                                                         نام شرکت :               

 زمینه فعالیت ) طبق اساسنامه( :

 آدرس:

 تلفن هاي تماس :

 است؟ ) در صورت مثبت بودن ضمیمه گردد (؟ PLAN H.S.E آیا شرکت داراي خط مشي

 در شرکت مستقر گردیده است ؟ H.S.Eآیا سیستم مدیریت  -1

 

 شرح دهید ؟ در شرکت را H.S.Eجایگاه  -2

 

 را گذرانیده اند ؟ ) نام دوره ها ذکر گردد ( H.S.Eآیا مسئولین شرکت ، دوره هاي آموزش مربوط به  -3

 

 خالصه اي از فعالیتهاي پیمانکاري شرکت در صنعت نفت را در جدول ذیل  مرقوم فرمائید : -4

 

تعداد ناظرین  افراد شاغل مدت فعالیت محل

H.S.E 

تعداد حوادث 

 جزئي

حوادث تعداد 

 ناتوان کننده

       

       

       

       

در مورد فعالیتهاي قبلي  رااخذکرده است؟   H.S.Eآیا شرکت گواهي حسن انجام کار و رعایت کامل موارد  -5

 ) ضمیمه فرمائید (

) بطور منفک ( میباشد ؟ در صورت مثبت بودن سوابق کااري ، مادارك    H.S.Eآیا شرکت داراي مسئول  -6

 ي ، آموزشهاي گذرانده شده را ضمیمه فرمائید ؟تحصیل

 مي باشد ؟   H.S.E - MSو یا   ISO  /OHSASآیا شرکت داراي گواهینامه هاي مدیریتي مانند  -7

                                           ) ضمیمه فرمائید (                                                                                                            

 نام و نام خانوادگي مدیر عامل شرکت متقاضي                                                                                                    

 امضاء                                                                                                                                                   


