
                                                                                       

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 

FO-TC-20:  وس 

صفط:  تاظٍ٘طی 

6 اظ 1:   صفحٝ 
(فزيشىذٌ/ ساسوذٌ )تزگٍ َای استؼالم ارسیاتی کیفی تامیه کىىذگان 

                                                                                                                                                                    

ذطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی: ٔٛضٛع ٔٙالصٝ

GT/99007: ضٕاضٜ ٔٙالصٝ

                                                                              وٕیسیٖٛ ٔٙالصات

تٝ صٛضت زلیك ٚ  (فطْ ذٛز اظٟاضی )تىٕیُ وّیٝ اعالػات زضذٛاست ضسٜ ٔٙسضج زض تطي ٞای استؼالْ اضظياتی ویفی تأیٗ وٙٙسٌاٖ 

.ذٛا٘ا تٝ ٕٞطاٜ اضساَ ٔساضن ٚ ٔستٙسات تا أضای صاحثاٖ ٔداظ أضا ٚ ٕٟٔٛض تٝ ٟٔط ضطوت اِعأی ٔی تاضس



:تّفٗ :ٔحُ ثثت:ضٕاضٜ ثثت ضطوت:٘اْ ضطوت

:ٕ٘اتط:(عثك اساسٙأٝ)ٔٛضٛع فؼاِیت ضطوت

:وس التصازی:پست اِىتطٚ٘یه:٘طا٘ی ايٙتط٘تی

:ضٙاسٝ ّٔی:٘طا٘ی ضطوت

:صاحثاٖ أضاء ٔداظ/اسأی صاحة

:ٔحُ صسٚض:ٔحُ تِٛس:تاضيد تِٛس:ضٕاضٜ ضٙاسٙأٝ:٘اْ پسض:٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٔسيط ػأُ

:تّفٗ ٕٞطاٜ:ضضتٝ تحصیّی:ٔسضن تحصیّی:وس ّٔی

تاظضٌا٘ی -   تٛسظ وٕیتٝ فٙی 99/03/24  ِغايت   99/03/18زٚضٜ ظٔا٘ی اضظياتی اظ تاضيد 

GT/99007:    ضٕاضٜ ٔٙالصٝ 

FO-TC-20:   وس 

صفط :  تاظٍ٘طی 

6 اظ  2:  صفحٝ 
ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی    (فزيشىذٌ/ ساسوذٌ )تزگ استؼالم  ارسیاتی کیفی تامیه کىىذگان 

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی  : ٘اْ ٔٙالصٝ ٌعاض

ذطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی:   ٔٛضٛع ٔٙالصٝ 
:٘طا٘ی

:اطالعات کلی مىاقصٍ گسار 

:اعالػات وّی تأیٗ وٙٙسٜ

اضائٝ تصٛيط واضت ّٔی ٚ ضٙاسٙأٝ ٔسيط . ٕٞچٙیٗ اضائٝ صٛضت ٞای ٔاِی حساتطسی ضسٜ اِعأی ٔی تاضس. اضائٝ تصٛيط اساسٙأٝ ٚ آذطيٗ تغییطات ضطوت زض ضٚظ٘أٝ ضسٕی تٝ ٕٞطاٜ ضٙاسٝ ّٔی ٚ وس التصازی اِعأی است : تصوطٟٔٓ 

.صاحثاٖ ٔداظ عثك اساسٙأٝ ٚ آٌٟی تغییطات ٚ ٟٔط ضطوت ضسا٘سٜ ضٛز/تٕأی تطٌٝ ٞای استؼالْ اضظياتی ویفی تايس تٝ أضأ صاحة . ػأُ ضطٚضی ٔی تاضس

تٝ ػسز                                                       ضياَ ٚ  تٝ حطٚف                                                      ضياَ : تطآٚضز اِٚیٝ

.  تٝ وٕیسیٖٛ ٔٙالصات  تٝ ٘طا٘ی فٛق تحٛيُ ٚ ضسیس زضيافت ضٛز99/03/17 ٔٛضخ 14:00تطٌٝ ٞای تىٕیُ ضسٜ استؼالْ اضظياتی ویفی تايس تٝ ا٘ضٕاْ ٔساضن زضذٛاست ضسٜ ايٗ استؼالْ ٚ فطاذٛاٖ اضظياتی ویفی تا پاياٖ ساػت 

اظ لطاض . ضطٚضی است ٔٙالصٝ ٌطاٖ ٔحتطْ تطٌٝ ٞای تىٕیُ ضسٜ استؼالْ اضظياتی ویفی،  ٔساضن  ٚ ٔستٙسات  ٔٛضز ٘یاظ ضا تٝ صٛضت ٔٙظٓ ٚ خساٌا٘ٝ ٚ تٝ تطتیة ٔساضن تؼییٗ ضسٜ زض خسَٚ ٞای ٔصوٛض زض يه پطٚ٘سٜ لطاض زٞٙس

.ٕ٘ٛ٘ٝ أضاء ٞای شيُ ايٗ ٚضلٝ تايستی تٝ تائیس يىی اظ زفاتط اسٙاز ضسٕی تطسس. تسيٟی است تٝ ٔساضوی وٝ ذاضج اظ ٚلت ٔمطض زضيافت ضٛ٘س، تطتیة اثط زازٜ ٘رٛاٞس ضس. زازٖ ٔساضن غیط ٔطتثظ تا ٔٛضٛع ٔٙالصٝ ذٛززاضی فطٔايیس

   ٘ساضززاضز: ٌعاضش ضٙاذت

:(ٔغاتك اساسٙأٝ)ٟٔط ضطوت ٚ أضاء صاحثاٖ ٔداظ تأیٗ وٙٙسٜ 

.ٞٛيت ٚ اصاِت أضاء ، أضا وٙٙسٌاٖ ٔٛضز تائیس ايٗ زفتطذا٘ٝ اسٙاز ضسٕی ٔی تاضس 



A ,BAB

(%)درصذ يسوی (100-0 )امتیاس تخصیصیامتیاس کسة شذٌ 
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9ج
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مالحظات

 3خسَٚ ضٕاضٜ 

تضٕیٗ ویفیت ذسٔات ٚ ٔحصٛالت

خٕغ وُ 

.ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائٝ ٌطزز

تٛاٖ ٔاِی

اضظياتی ٔطتطياٖ لثّی ٚ حسٗ ضٟطت

(صطفأ تطای ساظ٘سٌاٖ)استا٘ساضز ٞای تِٛیس 

زاضتٗ تدطتٝ ٚ زا٘ص زض ظٔیٙٝ ٔٛضز ٘ظط
الف 

ب

:(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                                                                                                           ٟٔط ضطوت ٚ أضاء صاحثاٖ ٔداظ تأیٗ وٙٙسٜ 

. زض ٔؼیاض تدطتٝ  اِعأی ٔی تاضس24  زض ٔؼیاض تٛاٖ ٔاِی ٚ أتیاظ 28  ٚ وسة أتیاظ  70حس ٘صاب پصيطش پیٕا٘ىاضاٖ ، وسة أتیاظ وُ   : تصوط

.ضٚ٘ٛضت پطٚا٘ٝ ٞا يا ٔدٛظٞای تِٛیس اضائٝ ضٛز(صطفأ تطای ساظ٘سٌاٖ)ظطفیت تِٛیس  

(ٌاضا٘تی)٘ظاْ ویفیت ٚ ٘حٜٛ تضٕیٗ ٔحصٛالت 

2خسَٚ ضٕاضٜ 

(.ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائٝ ٌطزز) 4خسَٚ ضٕاضٜ 

5خسَٚ ضٕاضٜ  

1خسَٚ ضٕاضٜ 

(2)زض صٛضت اضائٝ ٔستٙسات اظ ضطوت ٞای زِٚتی ٔغاتك ضطايظ خسَٚ 

 

حسٗ ساتمٝ

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىاقصٍ گزان

شزح ردیف

 

 24مادٌ 

ارسیاتی 

کیفی

شزایط مىاقصٍ 

FO-TC-20:   وس 

   (فريشىذٌ/ سازوذٌ )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامیه کىىذگان 
صفط :  تاظٍ٘طی 

6  اظ 3:  صفحٝ 

GT/99007:  ضٕاضٜ ٔٙالصٝ  ذطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی:  ٔٛضٛع  ٔٙالصٝ 

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 

امتیازات تخصیصی از جذيل ریل استخراج می گردد



ردیف

1

2

3

139313941395139613970.7X > A > 0.5XX > A > 0.7XX > A

1

2

3

4
تايیس اػتثاض اظ سٛی تا٘ه يا ٔٛسسات ٔاِی ٚ اػتثاضی ٔؼتثط تا سمف ٔثّغ 

ٔٛضٛع ٔٙالصٝ

:(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                                                              ٟٔط ضطوت ٚ أضاء صاحثاٖ ٔداظ تأیٗ وٙٙسٜ 

شزح 

معیار ارزیابی تًان مالی: 1جذيل شمارٌ 

ردیف
 رابطٍ مبلغ مىاقصAٍ با میسان تًان مالی ، Xمبالغ بٍ میلیًن ریال مربًط بٍ سال

5070100

يىصس تطاتط ٔاِیات ٔتٛسظ ساِیا٘ٝ  ، ٔستٙس تٝ اسٙاز ٔاِیاتٟای لغؼی ٚ              

.      ػّی اِحساب پطزاذت ضسٜ

 تیست ٚ پٙح زضصس  فطٚش آذطيٗ ساَ تِٛیس ،ٔستٙس تٝ لطاضزاز ٞا ٚ اسٙاز 

.فطٚش يا صٛضتٟای ٔاِی تائیس ضسٜ

زٜ زضصس زاضائیٟا ی ثاتت ، ٔستٙس تٝ اظٟاض ٘أٝ ضسٕی يا ٌٛاٞی تیٕٝ زاضائیٟا

.ـ  اصُ تطٌٝ تايیسيٝ اظ تا٘ه يا ٔٛسسٝ ٞای ٔؼتثط ٔی تايست تسٖٚ ذظ ذٛضزٌی ٚ تا ٟٔط ٚ أضای ٔداظ تاضس2  

.ٚ زض صٛضتی وٝ تاالتطيٗ ػسز ٔحاسثٝ ضسٜ اظ ٔثّغ تطآٚضزی ٔٙالصٝ وٕتط تاضس، أتیاظ ٔاِی تٝ تٙاسة واٞص ٔی ياتس .   ايٗ خسَٚ خٟت اضظياتی تٛاٖ ٔاِی اِعأی است 3 اِی 1اضائٝ حسالُ يىی اظ ٔساضن ضزيفٟای  -   1  

 (فريشىذٌ/ سازوذٌ )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامیه کىىذگان 

ویفیت واال ٚ ػّٕىطز زض زٚضٜ تٟطٜ تطزاضی

ویفیت وازض فٙی

ویفیت ا٘داْ ذسٔات پطتیثا٘ی ٚ ا٘داْ تؼٟسات

شزح

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 

معیار ارزیابی حسه سابقٍ در کارَای قبلی: 2جذيل شمارٌ 

FO-TC-20:    وس 

صفط :  تاظٍ٘طی 

6  اظ 4:  صفحٝ 

GT/99007:  ضٕاضٜ ٔٙالصٝ  ذطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی:  ٔٛضٛع ٔٙالصٝ 

تًضیحات

اضائٝ ٌٛاٞی اظ واضفطٔاياٖ لثّی ٔثٙی تط . أتیاظ تا تٛخٝ تٝ ٘ظطات واضفطٔاياٖ لثّی ٚ تا تطریص ايٗ ضطوت تؼییٗ ذٛاٞس ضس

ویفیت واض ا٘داْ ضسٜ ، ویفیت وازض فٙی ٚویفیت ذسٔات پطتیثا٘ی زض ٘أٝ ای ضسٕی تا شوط ٘اْ پطٚغٜ ، ٔثّغ لطاضزاز ٚ ٔست 

حساوثط أتیاظ زض صٛضتی احطاظ ٔی ضٛز وٝ ٔساضن ٔطتثظ تا چٟاض واض ٔطاتٝ تا حدٓ ٔؼازَ يا .ظٔاٖ ا٘داْ واض  اِعأی است

.تیطتط اظ ٔٛضٛع ٔٙالصٝ تٛسظ تأیٗ وٙٙسٜ اضائٝ ٌطزز

100حذاکثز امتیاس اس 

50

25

25



FO-TC-20:  وس 

صفط :  تاظٍ٘طی 

6  اظ 5:   صفحٝ 

GT/99007:  ضٕاضٜ ٔٙالصٝ 

ف
مًضًع قزارداد فزيشردی

مثلغ قزارداد

(میلیًن ریال)
دستگاٌ وظارت خزیذار/ فاکس کارفزما/تلفهوام ي آدرس کارفزما ي مقام مطلغ  خزیذار ي دستگاٌ وظارتشزح کاالی فزيش رفتٍتاریخ خاتمٍتاریخ شزيع(ماٌ)مذت قزارداد

1

2
 

3

4

5

6

7

8

:(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                             ٟٔط ضطوت ٚ أضاء صاحثاٖ ٔداظ تأیٗ وٙٙسٜ 

در پىج سال گذشتٍ (مزتثط تا مًضًع مىاقصٍ)قزاردادَای مىؼقذٌ تا مشتزیان ػمذٌ : 3جذيل شمارٌ 

زض صٛضت اضايٝ ٕ٘ٙٛزٖ تصٛيط ٔٛافمتٙأٝ، أتیاظی . عطفیٗ لطاضزاز، ٔٛضٛع لطاضزاز، ٔست لطاضزاز ٚ صفحٝ ٔطتٛط تٝ أضاء لطاضزاز تاضس، اِعأی است: تصٛيط صفحاتی اظ ٔٛافمتٙأٝ لطاضزازٞای ٔٙؼمسٜ خسَٚ فٛق وٝ ٔطرص وٙٙسٜ لسٕت ٞای  : 1تصوط 

ٔحاسثٝ       ٕ٘ی ضٛز

.تٛسظ تأیٗ وٙٙسٜ ا٘داْ ضسٜ تاضس زض غیط ايٙصٛضت أتیاظ تدطتٝ تٝ تٙاسة وسط ٔی ٌطزز  (تأیٗ ٚ يا ساذت پىیًٙ تاظٚٞای تاضٌیطی   )زض صٛضتی احطاظ ٔی ضٛز وٝ ساتمٝ تأیٗ چٟاض واض ٔطاتٝ  (ساتمٝ اخطائی)حساوثط أتیاظ تدطتٝ  : 2تصوط 

   (فريشىذٌ/ سازوذٌ )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامیه کىىذگان 

ذطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی:   ٔٛضٛع  ٔٙالصٝ 

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 



FO-TC-20: وس 

صفط: تاظٍ٘طی 

 6  اظ 6: صفحٝ 

GT/99007: ضٕاضٜ ٔٙالصٝ 

ردیف

1

2

3

تًضیحات امتیاس کسة شذٌامتیاستاریخ اػتثارمزجغ صذيرردیف

ٌطزز (پیٛست)ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائٝ 115

ٌطزز (پیٛست)ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائ210ٝ

ٌطزز(پیٛست)ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائٝ 360

ٌطزز (پیٛست)ضٚ٘ٛضت ٌٛاٞیٙأٝ ٚ ٔساضن ٔطتٛعٝ اضائٝ 415

جمغ کل

. أتیاظ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است20 تطای ٞط وساْ اظ ٌٛاٞیٙأٝ ٞا 3زض ٔٛضز ضزيف 

چٍٍٛ٘ی تستٝ تٙسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ

. تىٕیُ ٔی ٌطزز ٚ واضفطٔا ، ٔتٙاسة تا پاسد اضائٝ ضسٜ ٘سثت تٝ أتیاظ زٞی الساْ ٔی ٕ٘ايس (ذٛز اظٟاضی )ستٖٛ ٔطتٛط تٝ ضطح پاسد تٛسظ ضطوت وٙٙسٜ زض ٔٙالصٝ 

٘حٜٛ  تضٕیٗ ٔحصٛالت ٚ ٌاضا٘تی

زض ٔحُ استفازٜ (ٚاضا٘تی)٘حٜٛ تأٔیٗ ذسٔات پس اظ فطٚش 

(گاراوتی)وظام کیفیت ي وحًٌ تضمیه محصًالت : 5جذيل شمارٌ 

شزح

IMSگواهی 

EFQMگواهی

BSOHSAS18001، ISO14001، ISO 9001گواهی 

گواهینامه های صالحیت و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط با موضوع 

قرارداد

:(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                         ٟٔط ضطوت ٚ أضاء صاحثاٖ ٔداظ تأیٗ وٙٙسٜ

اضائٝ اصُ يا وپی تطاتط اصُ ٔساضن اِعأی است 

معیار ارزیابی تضمیه کیفیت خذمات ي محصًالت: 4جذيل شمارٌ 

شزح پا سخشزح سؤاالت

   (فزيشىذٌ/ ساسوذٌ )تزگ استؼالم  ارسیاتی کیفی تامیه کىىذگان 

ذرطيس تدٕیؼی حسالّی ساِیا٘ٝ پىیًٙ تاظٚی تاضٌیطی ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی: ٔٛضٛع  ٔٙالصٝ 

ضطوت پايا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 



کمیتٍ فىی ي بازرگاوی : تاییذ کىىذٌ ياحذ متقاضی : تُیٍ کىىذٌ 

شرکت پایاوٍ َا ي مخازن پتريشیمی

FO-TC-21: کذ

صفر : شمارٌ بازوگری

1  از 1:صفحٍ

:ػىًان

گزارش شناخت مناقصه

آمادگی ي سريیس دَی مىاسب تجُیسات ي جلًگیری از کارافتادگی: اَذاف کیفی ي کمی پريشٌ 

 ي افسایش بازدَی تجُیسات

خریذ تجمؼی حذاقلی سالیاوٍ پكیىگ بازيی بارگیری شرکت پایاوٍ َا ي مخازن پتريشیمی: مشخصات کلی پريشٌ 

اختصاص از بًدجٍ َای جاری شرکت پایاوٍ َا ي مخازن پتريشیمی: اطالػات تامیه مىابغ مالی پريشٌ

دارد: پیًست عسلویه(بندرپتروشیمی پارس)شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی  :مىاقصٍ گسار 

خریذ تجمؼی حذاقلی سالیاوٍ پكیىگ بازيی بارگیری شرکت پایاوٍ َا ي مخازن پتريشیمی: شرح مًضًع مىاقصٍ 

خریذ تجمؼی حذاقلی سالیاوٍ پكیىگ بازيی بارگیری شرکت :  ػىًان پريشٌ 

پایاوٍ َا ي مخازن پتريشیمی
GT/99007: شمارٌ مىاقصٍ 

:حسب مًرد  (تذارکات داخلی ي خارجی )بروامٍ تذارکاتی پريشٌ 

چُار ماٌ شمسی :بروامٍ زماوی کلی ايلیٍ 

:،حسب مًرد(وظیر بیمٍ یا السامات ایمىی ي زیست محیطی خاص)قًاویه خاص ي مقررات اختصاصی پريشٌ 

کلیٍ شرایط،قًاویه ي مقررات مربًط بٍ پريشٌ در اسىاد ي شرح مىاقصٍ مًجًد است کٍ  شامل قًاویه ي مقررات 

.کار کشًری ي السامات ایمىی ي زیست محیطی مطابق با قًاویه صىایغ ملی پتريشیمی می باشذ

:اسىاد فىی ،وقشٍ َا ي اطالػاتی کٍ يضؼیت پريشٌ را برای مىاقصٍ گر از وظر شرایط کار تبییه می کىذ

با استفادٌ از شرکت َای سازوذٌ ي کاتًلگ دستگاٌ ي  مشخصات رکر شذٌ در قرارداد


