
                                                                                       

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 

FO-TC-20:  کد 

صفر:  بازنگری 

6 از 1:   صفحه 
(فروشنده/ سازنده )برگه های استعالم ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

                                                                                                                                                                    

خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :  موضوع مناقصه

GT99042: شماره مناقصه

                                                                              کمیسیون مناقصات

به صورت دقیق و خوانا  (فرم خود اظهاری )تکمیل کلیه اطالعات درخواست شده مندرج در برگ های استعالم ارزيابی کیفی تامین کنندگان 

.به همراه ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر شرکت الزامی می باشد



:تلفن :محل ثبت:شماره ثبت شرکت:نام شرکت

:نمابر:(طبق اساسنامه)موضوع فعالیت شرکت

:کد اقتصادی:پست الکترونیک:نشانی اينترنتی

:شناسه ملی:نشانی شرکت

:صاحبان امضاء مجاز/اسامی صاحب

:محل صدور:محل تولد:تاريخ تولد:شماره شناسنامه:نام پدر:نام و نام خانوادگی مدير عامل

:تلفن همراه:رشته تحصیلی:مدرک تحصیلی:کد ملی

بازرگانی      -      توسط کمیته فنی 99/10/17    لغايت  99/10/15دوره زمانی ارزيابی از تاريخ 

GT99042:    شماره مناقصه 

FO-TC-20:   کد 

صفر :  بازنگری 

6 از  2:  صفحه 
شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی    (فروشنده/ سازنده )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی  : نام مناقصه گزار

خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :    موضوع مناقصه 

:اطالعات کلی مناقصه گزار 

کمیسیون مناقصات- بندر پتروشیمی پارس - منطقه پتروشیمی - عسلويه - ستان بوشهر : نشانی

                                                                                                 02142579205: تلفن 

WWW .TTPC .IR

:اطالعات کلی تامین کننده

تمامی برگه های استعالم ارزيابی . همچنین ارائه تصوير کارت ملی و شناسنامه مدير عامل ضروری می باشد. ارائه تصوير اساسنامه و آخرين تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است : تذکرمهم 

.صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی تغییرات و مهر شرکت رسانده شود/کیفی بايد به امضأ صاحب 

به عدد                                                       ريال و  به حروف                                                      ريال : برآورد اولیه

ضروری است مناقصه گران .  به کمیسیون مناقصات  به نشانی فوق تحويل و رسید دريافت شود99/10/14 درخواست شده اين استعالم و فراخوان ارزيابی کیفی در تاريخ انضمام مدارکبرگه های تکمیل شده استعالم ارزيابی کیفی بايد به 

از قرار دادن مدارک غیر مرتبط با موضوع . محترم برگه های تکمیل شده استعالم ارزيابی کیفی،  مدارک  و مستندات  مورد نیاز را به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک تعیین شده در جدول های مذکور در يک پرونده قرار دهند

.نمونه امضاء های ذيل اين ورقه بايستی به تائید يکی از دفاتر اسناد رسمی برسد. بديهی است به مدارکی که خارج از وقت مقرر دريافت شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مناقصه خودداری فرمايید

   ندارددارد: گزارش شناخت

:(مطابق اساسنامه)مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز تامین کننده 

.هويت و اصالت امضاء ، امضا کنندگان مورد تائید اين دفترخانه اسناد رسمی می باشد 
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(%)درصد وزنی (100-0 )امتیاز تخصیصیامتیاز کسب شده 
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مالحظات

 3جدول شماره 

تضمین کیفیت خدمات و محصوالت

جمع کل 

.رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه گردد

توان مالی

ارزيابی مشتريان قبلی و حسن شهرت

(صرفأ برای سازندگان)استاندارد های تولید 

داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
الف 

ب

:(مطابق اساسنامه)                                                                                                                                                           مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز تامین کننده 

. در معیار تجربه  الزامی می باشد14  در معیار توان مالی و امتیاز 18  و کسب امتیاز  70حد نصاب پذيرش پیمانکاران ، کسب امتیاز کل   : تذکر

.رونوشت پروانه ها يا مجوزهای تولید ارائه شود(صرفأ برای سازندگان)ظرفیت تولید  

(گارانتی)نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت 

2جدول شماره 

(.رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه گردد) 4جدول شماره 

5جدول شماره  

1جدول شماره 

(2)در صورت ارائه مستندات از شرکت های دولتی مطابق شرايط جدول 

 

حسن سابقه

معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرح ردیف

 

 24ماده 

ارزیابی 

کیفی

شرایط مناقصه 

FO-TC-20:   کد 

   (فروشنده/ سازنده )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامین کنندگان 
صفر :  بازنگری 

6  از 3:  صفحه 

GT99042:  شماره مناقصه  خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :   موضوع  مناقصه 

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 

امتیازات تخصیصی از جدول ذیل استخراج می گردد



ردیف

1

2

3

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

1

2

3

4
تايید اعتبار از سوی بانک يا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ 

موضوع مناقصه

:(مطابق اساسنامه)                                                                                                              مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز تامین کننده 

شرح 

معیار ارزیابی توان مالی: 1جدول شماره 

ردیف
 رابطه مبلغ مناقصهA با میزان توان مالی ، Xمبالغ به میلیون ریال مربوط به سال

5070100

يکصد برابر مالیات متوسط سالیانه  ، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و                

.    علی الحساب پرداخت شده

 بیست و پنج درصد  فروش آخرين سال تولید ،مستند به قرارداد ها و اسناد 

.فروش يا صورتهای مالی تائید شده

ده درصد دارائیها ی ثابت ، مستند به اظهار نامه رسمی يا گواهی بیمه دارائیها

.ـ  اصل برگه تايیديه از بانک يا موسسه های معتبر می بايست بدون خط خوردگی و با مهر و امضای مجاز باشد2  

.و در صورتی که باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می يابد .   اين جدول جهت ارزيابی توان مالی الزامی است 3 الی 1ارائه حداقل يکی از مدارک رديفهای  -   1  

 (فروشنده/ سازنده )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

کیفیت کاال و عملکرد در دوره بهره برداری

کیفیت کادر فنی

کیفیت انجام خدمات پشتیبانی و انجام تعهدات

شرح

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 

معیار ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی: 2جدول شماره 

FO-TC-20:    کد 

صفر :  بازنگری 

6  از 4:  صفحه 

GT99042:  شماره مناقصه  خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :   موضوع مناقصه 

توضیحات

ارائه گواهی از کارفرمايان قبلی مبنی بر . امتیاز با توجه به نظرات کارفرمايان قبلی و با تشخیص اين شرکت تعیین خواهد شد

کیفیت کار انجام شده ، کیفیت کادر فنی وکیفیت خدمات پشتیبانی در نامه ای رسمی با ذکر نام پروژه ، مبلغ قرارداد و مدت 

حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که مدارک مرتبط با چهار کار مشابه با حجم معادل يا .زمان انجام کار  الزامی است

.بیشتر از موضوع مناقصه توسط تامین کننده ارائه گردد

100حداکثر امتیاز از 

50

25

25



FO-TC-20:  کد 

صفر :  بازنگری 

6  از 5:   صفحه 

GT99042:  شماره مناقصه 

ف
موضوع قرارداد فروشردی

مبلغ قرارداد

(میلیون ریال)
دستگاه نظارت خریدار/ فاکس کارفرما/تلفننام و آدرس کارفرما و مقام مطلع  خریدار و دستگاه نظارتشرح کاالی فروش رفتهتاریخ خاتمهتاریخ شروع(ماه)مدت قرارداد

1

2
 

3

4

5

6

7

8

:(مطابق اساسنامه)                                                                             مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز تامین کننده 

در پنج سال گذشته (مرتبط با موضوع مناقصه)قراردادهای منعقده با مشتریان عمده : 3جدول شماره 

در صورت ارايه ننمودن تصوير موافقتنامه، امتیازی . طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد، الزامی است: تصوير صفحاتی از موافقتنامه قراردادهای منعقده جدول فوق که مشخص کننده قسمت های  : 1تذکر 

محاسبه       نمی شود

.توسط تامین کننده انجام شده باشد در غیر اينصورت امتیاز تجربه به تناسب کسر می گردد  (خريد تجهیزات مکانیک با حجم مشابه  )در صورتی احراز می شود که سابقه تامین چهار کار مشابه  (سابقه اجرائی)حداکثر امتیاز تجربه  : 2تذکر 

.برای سازندگان داخلی ساخت  اقالم مشابه با موضوع قرارداد، با مبلغ ثلث مناقصه به عنوان کار مشابه امتیاز دهی می شود: 3تذکر 

   (فروشنده/ سازنده )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :   موضوع  مناقصه 

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 



FO-TC-20: کد 

صفر: بازنگری 

 6  از 6: صفحه 

GT99042: شماره مناقصه 

ردیف

1

2

3

توضیحات امتیاز کسب شدهامتیازتاریخ اعتبارمرجع صدورردیف

1
گردد (پیوست)رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه 15

2
گردد (پیوست)رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه10

3
گردد(پیوست)رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه 60

گردد (پیوست)رونوشت گواهینامه و مدارک مربوطه ارائه 415

جمع کل

. امتیاز در نظر گرفته شده است20 برای هر کدام از گواهینامه ها 3در مورد رديف 

چگونگی بسته بندی و حمل و نقل

. تکمیل می گردد و کارفرما ، متناسب با پاسخ ارائه شده نسبت به امتیاز دهی اقدام می نمايد (خود اظهاری )ستون مربوط به شرح پاسخ توسط شرکت کننده در مناقصه 

نحوه  تضمین محصوالت و گارانتی

در محل استفاده (وارانتی)نحوه تأمین خدمات پس از فروش 

(گارانتی)نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت : 5جدول شماره 

شرح

IMSگواهی 

EFQMگواهی

BSOHSAS18001، ISO14001، ISO 9001گواهی 

گواهینامه های صالحیت و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط با موضوع 

قرارداد

:(مطابق اساسنامه)                                                         مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز تامین کننده

ارائه اصل يا کپی برابر اصل مدارک الزامی است 

معیار ارزیابی تضمین کیفیت خدمات و محصوالت: 4جدول شماره 

شرح پا سخشرح سؤاالت

   (فروشنده/ سازنده )برگ استعالم  ارزیابی کیفی تامین کنندگان 

خريد تجمیعی حداقل مصرف سالیانه اقالم پايپینگ مکانیک شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی :  موضوع  مناقصه 

شرکت پايانه ها و مخازن پتروشیمی 


