
                                                                                       

FO-TC-13: وس

ؾِ : تاظًگطی

10 اظ 1:  نفحِ

: عنوان

تزگٍ َای استؼالم ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان 

تِ نَضت زلیك ٍ ذَاًا تِ ّوطاُ  (فطم ذَز اظْاضی )تىویل ولیِ اعالػات زضذَاؾت قسُ هٌسضج زض تطي ّای اؾتؼالم اضظیاتی ویفی هٌالهِ گطاى 

.اضؾال هساضن ٍ هؿتٌسات تا اهضای ناحثاى هداظ اهضا ٍ هوَْض تِ هْط قطوت العاهی هی تاقس

                                                                                                                                                                     کویسیَى هٌاقصات 

ذسهات ػوَهی ، پیكتیثاًی ٍ ًملیِ تٌسض پتطٍقیوی هاّكْط: هَضَع هٌالهِ

GT/99013: قواضُ هٌالهِ

 (ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی



ًساضززاضز : گعاضـ قٌاذت

:اعالػات ولی هٌالهِ گط

:تلفي:هحل ثثت:قواضُ ثثت قطوت:ًام قطوت

:ًواتط:(عثك اؾاؾٌاهِ)هَضَع فؼالیت قطوت

:وس التهازی:پؿت الىتطًٍیه:ًكاًی ایٌتطًتی

:قٌاؾِ هلی:ًكاًی قطوت

:ناحثاى اهضاء هداظ/اؾاهی ناحة

:هحل نسٍض:هحل تَلس:تاضید تَلس:قواضُ قٌاؾٌاهِ:ًام پسض:ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل

:تلفي ّوطاُ:ضقتِ تحهیلی:هسضن تحهیلی:وس هلی

ِ ضیعی ضیاؾت خوَْضی:   اضائِ گَاّیٌاهِ ّای - 6 ِ تٌسی اظ هؼاًٍت تطًاه ؾایط...........            نالحیت پیواًىاضی.......     ضتث

. ناحثاى هداظ عثك اؾاؾٌاهِ ٍ آگْی آذطیي تغییطات ضؾاًسُ قَز ٍ هوَْض تِ هْط قطوت تاقس/تواهی تطگِ ّای اؾتؼالم اضظیاتی ویفی تایس تِ اهضاءناحة

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

 غیط العاهیالعاهی: اذص تأییس اظ ازاضُ ول تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اختواػی هحل اخطای هَضَع هٌالهِ تطای زاضًسگاى گَاّی نالحیت واض ذسهاتی - 5

.َّیت ٍ انالت اهضاء ، اهضا وٌٌسگاى هَضز تائیس ایي زفتطذاًِ اؾٌاز ضؾوی هی تاقس 

اضائِ  - 2. تهَیط اؾاؾٌاهِ ، آگْی تاؾیؽ ٍ آذطیي تغییطات قطوت زض ضٍظًاهِ ضؾوی تِ ّوطاُ قٌاؾِ هلی ٍ وس التهازی -  1:اضائِ هساضن شیل خْت قطوت زض فطایٌس اضظیاتی ویفی العاهی اؾت : تصوطهْن 

  غیط العاهیالعاهی:نَضتْای هالی حؿاتطؾی قسُ-4اضائِ گَاّی ثثت ًام هَزیاى هالیاتی -  3. تهَیط واضت هلی ٍ قٌاؾٌاهِ هسیطػاهل 

، تِ وویؿیَى هٌالهات تِ ًكاًی فَق 99/03/31 هَضخ 12:00تطگِ ّای تىویل قسُ اؾتؼالم اضظیاتی ویفی تایس تِ اًضوام هساضن زضذَاؾت قسُ ایي اؾتؼالم ٍ فطاذَاى اضظیاتی ویفی حساوثط تا پایاى  ؾاػت

ضطٍضی اؾت هٌالهِ گطاى هحتطم تطگِ ّای تىویل قسُ اؾتؼالم اضظیاتی ویفی،  هساضن  ٍ هؿتٌسات  هَضز ًیاظ ضا تِ نَضت هٌظن ٍ خساگاًِ ٍ تِ تطتیة هساضن تؼییي قسُ زض . تحَیل ٍ ضؾیس زضیافت قَز

ًوًَِ . تسیْی اؾت تِ هساضوی وِ ذاضج اظ ٍلت همطض زضیافت قًَس، تطتیة اثط زازُ ًرَاّس قس. اظ لطاض زازى هساضن غیط هطتثظ تا هَضَع هٌالهِ ذَزاضی فطهاییس. خسٍل ّای هصوَض زض یه پطًٍسُ لطاض زٌّس

.اهضاّای شیل ایي ٍضلِ تایؿتی تِ تائیس یىی اظ زفاتط اؾٌاز ضؾوی تطؾس

تِ ػسز                                              ضیال ٍ تِ حطٍف                                                                                                                                       ضیال :                  تطآٍضز اٍلیِ

:هكاٍض/ ًام ٍ ًكاًی هسیط عطح 

ذسهات ػوَهی ٍ پكتیثاًی ٍ ًملیِ: هَضَع هٌالهِ 

FO-TC-13:  وس

ؾِ: تاظًگطی

10 اظ 2: نفحِ

: ػٌَاى

تزگ استؼالم ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

WWW.ttpc.ir:    ًكاًی ایٌتطًتی06152175406: زٍضًگاض02142579205  ,021-42579852:تلفي

قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی: ًام هٌالهِ گعاض

99/04/04 لغایت 99/04/01: زٍضُ ظهاًی اضظیاتیٍاحس ذسهات  - 5ؾاظهاى هٌغمِ ٍیػُ ؾایت - قْطؾتاى هاّكْط - اؾتاى ذَظؾتاى : ًكاًی

GT/99013:  قواضُ هٌالهِ اًدام ذسهات ػوَهی ٍ پیكتیثاًی ٍ ًملیِ تٌسض پتطٍقیوی هاّكْط : قطح هَضَع  هٌالهِ

(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی 
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(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

شزح ردیف

: ػٌَاى

 16مادٌ 

ارسیاتی 

کیفی

شزایط مىالصٍ 

FO-TC-13:  وس

ترگ استؼالم ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 
ؾِ: تاظًگطی

 10 اظ 3: نفحِ

GT/99013:  شوارُ هٌاقصِ خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

اهتیازات تخصیصی از جذٍل ریل استخراج هی گردد

هالحظات

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)                                                                                                                                                           هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

. هی تاقس60حس ًهاب پصیطـ پیواًىاضاى ، وؿة اهتیاظ ول  : تصوط

3خسٍل قواضُ  تَاى هسیطیتی

 تدطتِ زض ظهیٌِ تاهیي واالج

1 ٍ خسٍل قواضُ 4خسٍل قواضُ 

 تطای ترف عطاحی ٍ هٌْسؾی قطوت هكاٍض هٌالهِ گط تىویل قَز

 تطای ترف ذطیس ٍ تساضوات قطوت هٌالهِ گط تىویل قَز

4خسٍل قواضُ 

4 ٍ خسٍل قواضُ 5خسٍل قواضُ 

:هٌالهِ گط اػالم هی ًوایس

.ایي قطوت زض فْطؾت قطوتْای هوٌَع الوؼاهلِ ٍ یا زاضای پیواى ذلغ یس قسُ تا ٍظاضت ًفت ٍ قطوت ّای تاتؼِ آى ٍظاضتراًِ ًوی تاقس-  1

. ُ م، هثٌی تط هٌغ هساذلِ واضوٌاى قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی  ًوی تاقس102/373ایي قطوت هكوَل تهَیة ًاهِ قواضُ - 2

اظْاضات ٍ اعالػات هٌسضج زض تطي ّای اؾتؼالم اضظیاتی ویفی هٌالهِ گطاى اظ ّط لحاػ نحیح تَزُ ٍ هتؼْس هی قَز وِ توام هساضن ضا اضائِ ًوایس - 2

. ایداز ًرَاّس وطز ٍ قطوت زض ضز یا لثَل پیكٌْاز هرتاض ذَاّس تَز (قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی)تىویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا هطتَعِ ّیچگًَِ تؼْسی زض ذهَل قطوت زض هٌالهِ تطای زؾتگاُ هٌالهِ گعاض - 3

.زضذَاؾت اؾتطزاز هساضن اضؾالی ضا اظ زؾتگاُ هٌالهِ گعاض تِ ػول ًرَاّس آٍضز- 4

 تَاى فٌی ٍ تطًاهِ ضیعی

7خسٍل قواضُ 

 زاًف فٌی زض ظهیٌِ هغالؼِ ٍ عطاحی

خوغ ول 

6خسٍل قواضُ 

الف 

ب 

ٍ زاًف زض ظهیٌِ هَضز ًظط  (ؾَاتك اخطایی  )تدطتِ 

حؿي ؾاتمِ زض واضّای لثلی

 تَاى هالی

 تَاى تدْیعاتی



در ایه شزکتکل

مدیر عبمل1

رئیس هیئت مدیره2

نبئب رئیس هیئت مدیره3

عضو هیئت مدیره4

سرپرست کبرگبه5

6

7

8

9

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)                                                        هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

:تصوط هْن

FO-TC-13: وس

ؾِ : تاظًگطی

 10  اظ4:نفحِ

سال دریافت 

مذرن

(سال)ساتمٍ مفیذ 
مالحظات

GT/99013: شوارُ هٌاقصِ خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

سمت در َیات مذیزٌ یا 

شزکت

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

لیست مشخصات اػضای َیت مذیزٌ ي افزاد کلیذی در ومًدار ساسماوی مىالصٍ گز (الف : 1جذيل شمارٌ 

(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی

رشتٍ/ ممطغ تحصیلی وام ي وام خاوًادگیردیف



تاریخ اػتثارتاریخ صذيرمزجغ صذيرپایٍػىًان رشتٍردیف

ازاضُ ول تؼاٍى ٍ ضفاُ اختواػی 1وس اهَض حول ٍ ًمل 1

ازاضُ ول تؼاٍى ٍ ضفاُ اختواػی4وس ذسهات ػوَهی 2

ازاضُ ول تؼاٍى ٍ ضفاُ اختواػی5وس ًگْساضی ٍ ذسهات فضای ؾثع 3

ازاضُ ول تؼاٍى ٍ ضفاُ اختواػیگَاّی نالحیت ایوٌی پیواًىاضاى4

امتیاس کسة شذٌامتیاستاریخ اػتثارمزجغ صذيرردیف

100هؼتثطگَاّی اذص قسُ تطای قطوت1

2

3

4

جمغ کلاضائِ انل یا وپی تطاتط انل هساضن العاهی اؾت *

(...هؼاًٍت ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت راّثری ریاست جوَْری ٍ )گَاّی ًاهِ صالحیت هرتثظ تا هَضَع هٌاقصِ از هراجغ ریصالح : 2جذٍل شوارُ 

شزح

OHSAS 18001 BS( اهتیاظ 34)،  (اهتیاظ 33 )ISO14001،  (اهتیاظ 33 )ISO9001گَاّی 

تًضیحات

اضائِ تهَیط گَاّی ًاهِ نالحیت ٍ اظْاض ًاهِ 

ظطفیت آهازُ تِ واض العاهی تَزُ ٍ هٌالهِ 

گطاًی وِ گَاّیٌاهِ نالحیت هؼتثط اضایِ 

ًٌوایٌس زض فطایٌس اضظیاتی ویفی قطوت زازُ 

ًرَاّس قس

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)                                                         هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

FO-TC-13:وس

ؾِ : تاظًگطی

10  اظ 5: نفحِ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

گَاّی ًاهِ سیستن ّای هذیریتی: 3جذٍل شوارُ 

: ػٌَاى

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

GT/99013: شوارُ هٌاقصِ

 (ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی

خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ



FO-TC-13: وس

ؾِ : تاظًگطی

10 اظ6: نفحِ

GT/99013:  شوارُ هٌاقصِ

ف
مًضًع لزاردادردی

مثلغ لزارداد

(میلیًن ریال)

مذت لزارداد 

(ماٌ)
تاریخ شزيع

تاریخ خاتمٍ

 طثك لزارداد

تاریخ خاتمٍ يالؼی

(تحًیل مًلت)
دستگاٌ وظارت/ فاکس کارفزما/تلفهوام ي آدرس کارفزما ي ممام مطلغ کارفزمایی ي دستگاٌ وظارت

1

2

3

4

5

6

7

8

ترگ ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 

خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٌَاى

(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)                                                                             هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

در پىج سال گذشتٍ (مشاتٍ تا مًضًع مىالصٍ)لزاردادَای مىؼمذٌ : 4جذيل شمارٌ 

زض نَضت اضایِ ًٌوَزى تهَیط هَافمتٌاهِ، اهتیاظی . عطفیي لطاضزاز، هَضَع لطاضزاز، هست لطاضزاز ٍ نفحِ هطتَط تِ اهضاء لطاضزاز تاقس، العاهی اؾت: تهَیط نفحاتی اظ هَافمتٌاهِ لطاضزازّای هٌؼمسُ خسٍل فَق وِ هكرم وٌٌسُ لؿوت ّای  : 1تصوط 

هحاؾثِ ًوی قَز

.اضائِ تهَیط نَضتودلؽ تحَیل هَلت، گَاّیٌاهِ ذاتوِ ٍ هفانا حؿاب ّای لطاضزازّای هصوَض ضطٍضی هی تاقس: 2تصوط 

.چٌاًچِ هٌالهِ گطاى تَخیْات هؿتسل تطای تاذیطات پطٍغُ ّای ذَز زاقتِ تاقس هی تَاًٌس تهَیط آى ضا اضائِ ًوایٌس: 3تصوط 

.ضوٌاً واض زؾت زٍم هَضز تاییس ًوی تاقس.  اهتیاظذَاّس زاقت ٍ ؾاتمِ واض غیط هكاتِ هحاؾثِ ًوی گطزز25ؾاتمِ چْاض واض هكاتِ زض پٌح ؾال گصقتِ تِ تطتیة   : 4تصوط 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان



ردیف

1

2

3

4

139413951396139713980.7X > A > 0.5XX > A > 0.7XX > A

1

2

3

4

5

*

حذاکثز امتیاس

50

36

14

_ظهاًثٌسی پطٍغُ

چٌاًچِ ).حسالل زٍ هَضز تَؾظ واضفطهای لثلی تأییس گطزز ٍ یا تهَضت تلفٌی السام گطزز(10/10)تطاؾاؼ هَاضز هٌسضج زض فطم حؿي ؾاتمِ 

اهتیاظ هتؼلك تطای ّط .واضفطهایاى لثلی ،قطوت پایاًِ ّاٍهراظى هی تاقس،فطم اضظقیاتی ایي قطوت خْت اهتیاظ زّی هالن ػول هی تاقس

. اهتیاظ هی تاقس25هَضز 

 اهتیاظ،ؾطپطؾت اخطایی ًملیِ تا زٍ ؾال ؾاتمِ واض تا 18ؾطپطؾت اخطایی ذسهات تا ؾِ ؾال ؾاتمِ واض ٍحسالل هسضن تحهیلی واضزاًی 

 اهتیاظ18هسضن تحهیلی حسالل واضزاًی یا پٌح ؾال ؾاتمِ واض تاهسضن تحهیلی زیپلن 

*

 اهتیاظ7 واضفطهای لثلی ّط هَضز HSEاظْاض حسالل زٍ هَضز تكَیك اظ 

: ػٌَاى

ترگ ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 

ویفیت واض

وفایت وازض فٌی

HSEضػایت العاهات 

شزح

هؼیارّا ٍ ارزیاتی حسي ساتقِ در کارّای قثلی: 5جذٍل شوارُ 

FO-TC-13:  وس

ؾِ: تاظًگطی

10 اظ7: نفحِ

GT/99013: شوارُ هٌاقصِ خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

تًضیحات

 (ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی

تاییس اػتثاض اظ ؾَی تاًه یا هَؾؿات هالی ٍ اػتثاضی هؼتثط تا ؾمف هثلغ هَضَع هٌالهِ

ِ گط  :(هغاتك اؾاؾٌاهِ)                                                                                                              هْط قطوت ٍ اهضاء ناحثاى هداظ هٌاله

شزح 

هؼیار ارزیاتی تَاى هالی: 6جذٍل شوارُ 

ردیف
هثالغ تِ هیلیَى ریال هرتَط تِ سال

 ایي خسٍل خْت اضظیاتی تَاى هالی العاهی اؾت3 الی1ـ اضائِ حسالل یىی اظ هساضن ضزیف ّای 1

ـ انل تطگِ تاییسیِ اظ تاًه یا هَؾؿِ ّای هؼتثط هی تایؿت تسٍى ذظ ذَضزگی ٍ تا هْط ٍ اهضای هداظ تاقس2

X ، تا هیساى تَاى هالی Aِراتطِ هثلغ هٌاقص 

5070100

پٌداُ تطاتط هالیات هتَؾظ ؾالیاًِ تطاؾاؼ تاییس ازاضُ اهَض هالیاتی

ّفتاز تطاتط تیوِ تاهیي اختواػی لغؼی یا ػلی الحؿاب پطزاذت قسُ تطاؾاؼ تاییسیِ 

ؾاظهاى تاهیي اختواػی

ؾِ تطاتط زضآهس ًاذالم ؾاالًِ هؿتٌس تِ اظْاض ًاهِ هالیاتی یا گَاّی تیوِ زاضایی ّا یا زفاتط 

لاًًَی

پٌح تطاتط زاضاییْای ثاتت هؿتٌس تِ اضْاض ًاهِ هالیاتی یا گَاّی تیوِ زاضایی ّا یا زفاتط لاًًَی



استیجاریتولیکی

313 هتطی 12واًىؽ 1

21363ذَزضٍی ؾَاضی2

10220هیٌی تَؼ 3

133هاقیي خوغ آٍضی ظتالِ 4

133هاقیي حول زضذتاى ّطؼ قس5ُ

326(ٍاًت)ذَزضٍی تاضی6

122ذَزضٍی ؾپتیه7

100جوغ

هذلهارکهاشیي آالت/ ًام دستگاُ ّا ردیف
تؼذاد الزم جْت 

اجرای پرٍشُ
هالحظات

ًحَُ تاهیي اهتیاز

ٍاحذ
اهتیازکسة شذُ اهتیاز

تؼذاد اػالهی

از سَی پیواًکار

:تصوط

زض نَضت ػسم اضائِ هساضن، اهتیاظی تطای آى هَضز زض ًظط گطفتِ ًرَاّس . ضطٍضی هی تاقس (هَافمتٌاهِ هاقیي آالت ّوطاُ تا اؾٌاز هؼتثط)اؾتیداضی /  اضایِ تهَیط هساضن ٍ اؾٌاز تولیىی 

.اهتیاظ تؼلك ذَاّس گطفت% 50تِ اؾٌاز اؾتیداضی . قس

FO-TC-13: وس

ؾِ : تاظًگطی

10 اظ 8: نفحِ

هؼیارّای ارزیاتی کیفی هٌاقصِ گراى

فْرست هاشیي آالت ٍ تجْیسات آهادُ تِ کار، هَرد ًیاز ٍ قاتل تخصیص ترای ایي پرٍشُ: 7جذٍل شوارُ 

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

: ػٌَاى 

GT/99013: شوارُ هٌاقصِ خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی



زهاى هٌاسة ترقراری تواستلفي ٍ فاکس تواسًام ٍ سوت سازهاًی ًاظرتاریخ خاتوِتاریخ شرٍعهثلغ قراردادهَضَع قراردادتاریخ ٍ شوارُ قراردادًام دستگاُ کارفرهاردیف

1

2

3

4

5

لغفا ولیِ هٌسضخات ایي تطي ، زض ؾطتطي قطوت هٌالهِ گط  تْیِ ٍ تىویل قَز: تَخِ

:تَؾظ آى وویؿیَى هحتطم، هكرهات لطاضزازّای هٌؼمسُ ٍ ًاظطیي هغلغ واضفطهایی تكطح شیل اػالم هی گطزز (حساوثط زض پٌح ؾال گصقتِ)تسیٌَؾیلِ ضوي اػالم هَافمت تا وؿة اعالػات هطتثظ ٍ اذص اؾتؼالم اظ واضفطهایاى عطف لطاضزاز ایي قطوت 

سمت ي وام داروذگان امضای مجاس ي مُز شزکت

(محل امضاء)مزاتة فًق مًرد تائیذ است 

وِ تِ تاییس زفاتط اؾٌاز ضؾوی ضؾیسُ تاقس ٍ  (هٌالهِ)لصا اضائِ اهضای یىؿاى تا ًوًَِ اضائِ قسُ زض تطگِ توایل تِ قطوت زض اضظیاتی ویفی . ضطٍضی هی تاقس (هغاتك اؾاؾٌاهِ)هْط ٍ اهضای ولیِ اٍضاق اؾتؼالم تَؾظ اقرال هداظ * 

.هوَْضوطزى ولیِ نفحات اؾتؼالم، العاهی هی تاقس

FO-TC-13:وس

ؾِ: تاظًگطی

10 اظ 9: نفحِ

:ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران   (ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی

مؼزفی مىاتغ جُت استؼالم ي ارسیاتی ػملکزد: مًضًع

تا ؾالم

فزم حسه ساتمٍ

GT/99013: شوارُ هٌاقصِخذمات ػمًمی،پشتیثاوی ي وملیٍ تىذرپتزيشیمی ماَشُز: ػىًان مىالصٍ

:اس

کمیسیًن مىالصات شزکت پایاوٍ َا ي مخاسن پتزيشیمی: تٍ

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان



FO-TC-13: وس

ؾِ : تاظًگطی

 10 اظ 10: نفحِ

GT/99013: شوارُ هٌاقصِ

ردیف
                      رضایتوٌذی

هَارد هَرد استؼالم
ضؼیفهتَسظ خَبخیلی خَبػالی

ویفیت اًدام واض1

وفایت وازض فٌی2
ظهاى تٌسی اًدام واض3

HSEضػایت هَاضز 4

                                                                                                                                                                                                                                     هْر ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ

.لغفاً تَؾظ ضئیؽ زؾتگاُ ًظاضت یا ٍاحس هطتَعِ هَضز اؾتؼالم، تىویل ٍ تأییس هی گطزز***

: ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

خذهات ػوَهی،پشتیثاًی ٍ ًقلیِ تٌذرپترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

.......................................شرکت هحترم 

تا ؾالم

قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی هی تاقس ٍ تا تَخِ تِ ........................قواضُ ................................................................ احتطاهاً  اظ آًدایی وِ  ایي قطوت هتماضی حضَض زض هٌالهِ 

وِ زض آى قطوت هحتطم تِ اًدام ضؾاًیسُ اؾت، ذَاّكوٌس اؾت خْت ...................ؾال ........................... قواضُ .................................................................... اًدام هَضَع لطاضزاز

.اضؾال فطهائیس.......................... تِ ػٌَاى زتیط وویتِ فٌی تاظضگاًی هٌغمِ .............................. تؿْیل زض اًدام فطآیٌس اضظیاتی ویفی خسٍل شیل ضا تىویل ٍ تِ قواضُ فىؽ 

.پیكاپیف اظ لثَل ظحوت خٌاتؼالی زض اًدام اضظیاتی قطوت هصوَض تكىط ٍ لسضزاًی تِ ػول هی آیس

                                                                                                                                                                                                                                 هذیرػاهل شرکت

(ؾْاهی ذال)قطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍقیوی


