
تزگٍ َای استؼالم ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان 

تٝ غٛضت زلیك ٚ ذٛا٘ا تٝ ٕٞطاٜ  (فطْ ذٛز اظٟاضی )تىٕیُ وّیٝ اعالػات زضذٛاست ضسٜ ٔٙسضج زض تطي ٞای استؼالْ اضظیاتی ویفی ٔٙالػٝ ٌطاٖ 

.اضساَ ٔساضن ٚ ٔستٙسات تا أضای غاحثاٖ ٔداظ أضا ٚ ٕٟٔٛض تٝ ٟٔط ضطوت اِعأی ٔی تاضس

                                                                                                                                                                     کویسیَى هٌاقصات 

 ترص سیٛیP2ُتؼٕیطات اسىّٝ :ٔٛضٛع ٔٙالػٝ

GT140019: ضٕاضٜ ٔٙالػٝ

 (سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

                                                                                       

FO-TC-13: وس

سٝ : تاظٍ٘طی

10 اظ 1:  غفحٝ

: عنوان



٘ساضززاضز : ٌعاضش ضٙاذت

:اعالػات وّی ٔٙالػٝ ٌط

:تّفٗ:ٔحُ ثثت:ضٕاضٜ ثثت ضطوت:٘اْ ضطوت

:ٕ٘اتط:(عثك اساسٙأٝ)ٔٛضٛع فؼاِیت ضطوت

:وس التػازی:پست اِىتطٚ٘یه:٘طا٘ی ایٙتط٘تی

:ضٙاسٝ ّٔی:٘طا٘ی ضطوت

:غاحثاٖ أضاء ٔداظ/اسأی غاحة

:ٔحُ غسٚض:ٔحُ تِٛس:تاضید تِٛس:ضٕاضٜ ضٙاسٙأٝ:٘اْ پسض:٘اْ ٚ ٘اْ ذا٘ٛازٌی ٔسیط ػأُ

:تّفٗ ٕٞطاٜ:ضضتٝ تحػیّی:ٔسضن تحػیّی:وس ّٔی

10 اظ 2: غفحٝ

: ػٙٛاٖ

تزگ استؼالم ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

WWW.ttpc.ir:    ٘طا٘ی ایٙتط٘تی07727295664:     زٚضٍ٘اض02142579205: تّفٗ

ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی: ٘اْ ٔٙالػٝ ٌعاض

1400/07/27 ِغایت 1400/07/25: زٚضٜ ظٔا٘ی اضظیاتیاستاٖ تٛضٟط ، ػسّٛیٝ ، ٔٙغمٝ پتطٚضیٕی ، تٙسض پتطٚضیٕی پاضس، وٕیسیٖٛ ٔٙالػات: ٘طا٘ی

GT140019:  ضٕاضٜ ٔٙالػٝ  ترص سیٛیP2ُتؼٕیطات اسىّٝ : ضطح ٔٛضٛع  ٔٙالػٝ

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 

غیط اِعأی اِعأی: اذص تأییس اظ ازاضٜ وُ تؼاٖٚ، واض ٚ ضفاٜ اختٕاػی ٔحُ اخطای ٔٛضٛع ٔٙالػٝ تطای زاض٘سٌاٖ ٌٛاٞی غالحیت واض ذسٔاتی - 5

.ٞٛیت ٚ اغاِت أضاء ، أضا وٙٙسٌاٖ ٔٛضز تائیس ایٗ زفتطذا٘ٝ اسٙاز ضسٕی ٔی تاضس 

اضائٝ  - 2. تػٛیط اساسٙأٝ ، آٌٟی تاسیس ٚ آذطیٗ تغییطات ضطوت زض ضٚظ٘أٝ ضسٕی تٝ ٕٞطاٜ ضٙاسٝ ّٔی ٚ وس التػازی -  1:اضائٝ ٔساضن شیُ خٟت ضطوت زض فطایٙس اضظیاتی ویفی اِعأی است : تصوطٟٔٓ 

غیط اِعأی  اِعأی:غٛضتٟای ٔاِی حساتطسی ضسٜ-4اضائٝ ٌٛاٞی ثثت ٘اْ ٔٛزیاٖ ٔاِیاتی -  3. تػٛیط واضت ّٔی ٚ ضٙاسٙأٝ ٔسیطػأُ 

 تٝ وٕیسیٖٛ ٔٙالػات تٝ ٘طا٘ی فٛق ،1400/07/24 ٔٛضخ  14:00تطٌٝ ٞای تىٕیُ ضسٜ استؼالْ اضظیاتی ویفی تایس تٝ ا٘ضٕاْ ٔساضن زضذٛاست ضسٜ ایٗ استؼالْ ٚ فطاذٛاٖ اضظیاتی ویفی حساوثط تا پایاٖ ساػت 

ضطٚضی است ٔٙالػٝ ٌطاٖ ٔحتطْ تطٌٝ ٞای تىٕیُ ضسٜ استؼالْ اضظیاتی ویفی،  ٔساضن  ٚ ٔستٙسات  ٔٛضز ٘یاظ ضا تٝ غٛضت ٔٙظٓ ٚ خساٌا٘ٝ ٚ تٝ تطتیة ٔساضن تؼییٗ ضسٜ زض . تحٛیُ ٚ ضسیس زضیافت ضٛز

ٕ٘ٛ٘ٝ . تسیٟی است تٝ ٔساضوی وٝ ذاضج اظ ٚلت ٔمطض زضیافت ضٛ٘س، تطتیة اثط زازٜ ٘رٛاٞس ضس. اظ لطاض زازٖ ٔساضن غیط ٔطتثظ تا ٔٛضٛع ٔٙالػٝ ذٛزاضی فطٔاییس. خسَٚ ٞای ٔصوٛض زض یه پطٚ٘سٜ لطاض زٞٙس

.أضاٞای شیُ ایٗ ٚضلٝ تایستی تٝ تائیس یىی اظ زفاتط اسٙاز ضسٕی تطسس

تٝ ػسز                                           ضیاَ ٚ تٝ حطٚف                                                                        ضیاَ : تطآٚضز اِٚیٝ

:ٔطاٚض/ ٘اْ ٚ ٘طا٘ی ٔسیط عطح 

 ترص سیٛیP2ُتؼٕیطات اسىّٝ : ٔٛضٛع ٔٙالػٝ 

FO-TC-13:  وس

سٝ: تاظٍ٘طی

ٝ ضیعی ضیاست خٕٟٛضی:   اضائٝ ٌٛاٞیٙأٝ ٞای - 6 ٝ تٙسی اظ ٔؼاٚ٘ت تط٘أ سایط...........            غالحیت پیٕا٘ىاضی.......     ضتث

. غاحثاٖ ٔداظ عثك اساسٙأٝ ٚ آٌٟی آذطیٗ تغییطات ضسا٘سٜ ضٛز ٚ ٕٟٔٛض تٝ ٟٔط ضطوت تاضس/تٕأی تطٌٝ ٞای استؼالْ اضظیاتی ویفی تایس تٝ أضاءغاحة

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ



A ,BAB

(%)درصذ يسوی (100-0 )امتیاس تخصیصیامتیاس کسة شذٌ 
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الف 

ٚ زا٘ص زض ظٔیٙٝ ٔٛضز ٘ظط  (سٛاتك اخطایی  )تدطتٝ 

حسٗ ساتمٝ زض واضٞای لثّی

 تٛاٖ ٔاِی

 تٛاٖ تدٟیعاتی

4خسَٚ ضٕاضٜ 

 5خسَٚ ضٕاضٜ 

6خسَٚ ضٕاضٜ 

:ٔٙالػٝ ٌط اػالْ ٔی ٕ٘ایس

.ایٗ ضطوت زض فٟطست ضطوتٟای ٕٔٙٛع إِؼأّٝ ٚ یا زاضای پیٕاٖ ذّغ یس ضسٜ تا ٚظاضت ٘فت ٚ ضطوت ٞای تاتؼٝ آٖ ٚظاضترا٘ٝ ٕ٘ی تاضس-  1

. ٜ ْ، ٔثٙی تط ٔٙغ ٔساذّٝ واضوٙاٖ ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی  ٕ٘ی تاضس102/373ایٗ ضطوت ٔطَٕٛ تػٛیة ٘أٝ ضٕاضٜ - 2

اظٟاضات ٚ اعالػات ٔٙسضج زض تطي ٞای استؼالْ اضظیاتی ویفی ٔٙالػٝ ٌطاٖ اظ ٞط ِحاػ غحیح تٛزٜ ٚ ٔتؼٟس ٔی ضٛز وٝ تٕاْ ٔساضن ضا اضائٝ ٕ٘ایس - 2

. ایداز ٘رٛاٞس وطز ٚ ضطوت زض ضز یا لثَٛ پیطٟٙاز ٔرتاض ذٛاٞس تٛز (ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی)تىٕیُ ٚ اضائٝ ایٗ فطْ ٞا ٔطتٛعٝ ٞیچٍٛ٘ٝ تؼٟسی زض ذػٛظ ضطوت زض ٔٙالػٝ تطای زستٍاٜ ٔٙالػٝ ٌعاض - 3

.زضذٛاست استطزاز ٔساضن اضساِی ضا اظ زستٍاٜ ٔٙالػٝ ٌعاض تٝ ػُٕ ٘رٛاٞس آٚضز- 4

 تٛاٖ فٙی ٚ تط٘أٝ ضیعی

7خسَٚ ضٕاضٜ 

 زا٘ص فٙی زض ظٔیٙٝ ٔغاِؼٝ ٚ عطاحی

خٕغ وُ 

ب 

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                                                                                                           ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

.ٔی تاضس 60حس ٘ػاب پصیطش پیٕا٘ىاضاٖ ، وسة أتیاظ وُ : تصوط

3خسَٚ ضٕاضٜ  تٛاٖ ٔسیطیتی

 تدطتٝ زض ظٔیٙٝ تأیٗ واالج

1 ٚ خسَٚ ضٕاضٜ 4خسَٚ ضٕاضٜ 

 تطای ترص عطاحی ٚ ٟٔٙسسی ضطوت ٔطاٚض ٔٙالػٝ ٌط تىٕیُ ضٛز

 تطای ترص ذطیس ٚ تساضوات ضطوت ٔٙالػٝ ٌط تىٕیُ ضٛز

اهتیازات تخصیصی از جذٍل ریل استخراج هی گردد

هالحظات

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

شزح ردیف

: ػٙٛاٖ

 16مادٌ 

ارسیاتی 

کیفی

شزایط مىالصٍ 

FO-TC-13:  وس

ترگ استؼالم ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 
سٝ: تاظٍ٘طی

 10 اظ 3: غفحٝ

GT140019:  شوارُ هٌاقصِ  تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ



در ایه شزکتکل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مالحظاترشتٍ/ ممطغ تحصیلی وام ي وام خاوًادگیردیف

GT140019: شوارُ هٌاقصِ  تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٙٛاٖ

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 

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

FO-TC-13: وس

سٝ : تاظٍ٘طی

 10  اظ4:غفحٝ

سال دریافت 

مذرن

(سال)ساتمٍ مفیذ 

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                        ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

 ایمنی یا مهندس HSEکارشناس-  امتیاز 2 سال سابقه 2کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع یا کامپیوتر با حداقل -  امتیاز 4 سال سابقه کار به باال 5رئیس کارگاه مهندس عمران با  :تصوط ٟٔٓ

 امتیاز1یکی از اعضائ هیات مدیره لیسانس -  امتیاز 1مدیر عامل مدرک لیسانس -  امتیاز 2شیمی 



تاریخ اػتثارتاریخ صذيرمزجغ صذيرپایٍػىًان رشتٍردیف

1400پایاٖ ساَ ---ٌٛاٞیٙأٝ غالحیت پیٕا٘ىاضی ٚ زاضای اساسٙأٝ ٔطتثظ1

1400پایاٖ ساَ ---ٌٛاٞیٙأٝ غالحیت ایٕٙی 2

3

4

امتیاس کسة شذٌامتیاستاریخ اػتثارمزجغ صذيرردیف

1

2

3

4

جمغ کلاضائٝ اغُ یا وپی تطاتط اغُ ٔساضن اِعأی است *

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

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

GT140019: شوارُ هٌاقصِ

تًضیحات

FO-TC-13:وس

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                         ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

شزح

سٝ : تاظٍ٘طی

10  اظ 5: غفحٝ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

گَاّی ًاهِ سیستن ّای هذیریتی: 3جذٍل شوارُ 

: ػٙٛاٖ

 (سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

 تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

اضائٝ تػٛیط ٌٛاٞی ٘أٝ ٞای ایٕٙی ٚ  غالحیت 

ٚ اظٟاض ٘أٝ ظطفیت آٔازٜ تٝ واض اِعأی تٛزٜ ٚ 

ٔٙالػٝ ٌطا٘ی وٝ ٌٛاٞیٙأٝ غالحیت ٔؼتثط 

اضایٝ ٕ٘ٙایٙس زض فطایٙس اضظیاتی ویفی ضطوت 

زازٜ ٘رٛاٞس ضس



FO-TC-13: وس

سٝ : تاظٍ٘طی

10 اظ6: غفحٝ

GT140019: 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 

 تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٙٛاٖ

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                             ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

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

زض غٛضت اضایٝ ٕ٘ٙٛزٖ تػٛیط ٔٛافمتٙأٝ، أتیاظی . عطفیٗ لطاضزاز، ٔٛضٛع لطاضزاز، ٔست لطاضزاز ٚ غفحٝ ٔطتٛط تٝ أضاء لطاضزاز تاضس، اِعأی است: تػٛیط غفحاتی اظ ٔٛافمتٙأٝ لطاضزازٞای ٔٙؼمسٜ خسَٚ فٛق وٝ ٔطرع وٙٙسٜ لسٕت ٞای  : 1تصوط 

ٔحاسثٝ ٕ٘ی ضٛز

.اضائٝ تػٛیط غٛضتٕدّس تحٛیُ ٔٛلت، ٌٛاٞیٙأٝ ذاتٕٝ ٚ ٔفاغا حساب ٞای لطاضزازٞای ٔصوٛض ضطٚضی ٔی تاضس: 2تصوط 

.چٙا٘چٝ ٔٙالػٝ ٌطاٖ تٛخیٟات ٔستسَ تطای تاذیطات پطٚغٜ ٞای ذٛز زاضتٝ تاضس ٔی تٛا٘ٙس تػٛیط آٖ ضا اضائٝ ٕ٘ایٙس: 3تصوط 

خٕغ چٙس واض تؼٕیطاتی وٛچه زض یه ساَ اٌط تٝ ٔیعاٖ ٔثّغ .  زضغس أتیاظ ٔحاسثٝ ذٛاٞس ضس 50واضٞای زست زْٚ . ساتمٝ واض غیط ٔطاتٝ ٔحاسثٝ ٕ٘ی ٌطزز.  أتٙیاظ تٝ اظا ٞط ساَ تؼّك ذٛاٞس ٌطفت 25 واض ٔطاتٝ زض پٙح ساَ ٌصضتٝ ، 4ساتمٝ  : 4تصوط 

. أتیاظ تؼّك ٔیٍیطز 10تٝ اظای ٞط واض ٔطاتٝ . پیٕاٖ تطسس ٔؼازَ یه واض ٔحاسثٝ ذٛاٞس ضس 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان



ردیف

1

2

3

4

139513961397139813990.7X > A > 0.5XX > A > 0.7XX > A

1

2

3

*

ردیف
هثالغ تِ هیلیَى ریال هرتَط تِ سال

 ایٗ خسَٚ خٟت اضظیاتی تٛاٖ ٔاِی اِعأی است3 اِی1ـ اضائٝ حسالُ یىی اظ ٔساضن ضزیف ٞای 1

ـ اغُ تطٌٝ تاییسیٝ اظ تا٘ه یا ٔٛسسٝ ٞای ٔؼتثط ٔی تایست تسٖٚ ذظ ذٛضزٌی ٚ تا ٟٔط ٚ أضای ٔداظ تاضس2

X ، تا هیساى تَاى هالی Aِراتطِ هثلغ هٌاقص 

5070100

پٙداٜ تطاتط ٔاِیات ٔتٛسظ ساِیا٘ٝ تطاساس تاییس ازاضٜ أٛض ٔاِیاتی

ٞفتاز تطاتط تیٕٝ تأیٗ اختٕاػی لغؼی یا ػّی اِحساب پطزاذت ضسٜ تطاساس تاییسیٝ 

ساظٔاٖ تأیٗ اختٕاػی

سٝ تطاتط زضآٔس ٘اذاِع ساال٘ٝ ٔستٙس تٝ اظٟاض ٘أٝ ٔاِیاتی یا ٌٛاٞی تیٕٝ زاضایی ٞا یا 

زفاتط لا٘ٛ٘ی

10 اظ7: غفحٝ

GT140019: شوارُ هٌاقصِ  تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

تًضیحات

 (سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

شزح

5ظٔا٘ثٙسی پطٚغٜ

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)                                                                                                              ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

شزح 

هؼیار ارزیاتی تَاى هالی: 6جذٍل شوارُ 

: ػٙٛاٖ

ترگ ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 

ویفیت واض

وفایت وازض فٙی

HSEضػایت اِعأات 

هؼیارّا ٍ ارزیاتی حسي ساتقِ در کارّای قثلی: 5جذٍل شوارُ 

FO-TC-13:  وس

سٝ: تاظٍ٘طی

 ٔطتٛط 10 اظ 10خسَٚ ظ . ٔطرع ذٛاٞس ضس ( پیٛست10 اظ 10ظ  )أتیاظ ٔتؼّمٝ تا تٛخٝ تٝ ٘حٜٛ تىٕیُ فطْ حسٗ ساتمٝ

. ٔی تاضس 4تٝ چٟاض واض ا٘داْ ضسٜ زض خسَٚ ضٕاضٜ 

حذاکثز امتیاس

8

5

2



استیجاریتولیکی

133--ٔیىسط تطلی تت1ٗ

133--ٚا٘ت 2

212--چىص ترطیة تطلی3

111--پیستِٛٝ ٚ ِٛاظْ ضً٘ آٔیعی4

20.51زستٍاٜ فطظ

122--وٕپطسٛض5

224--ٚیثطاتٛض تت6ٗ

122--زستٍاٜ خٛش7

8
تیُ ٚ وًّٙ ٚ  )ِٛاظْ تٙایی 

(...ٌاضی ٚ ٔاِٝ ٚ
--122

20جوغ

ٝ ٌط  :(ٔغاتك اساسٙأٝ)ٟٔط ضطوت ٚ أضاء غاحثاٖ ٔداظ ٔٙالػ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

: ػٙٛاٖ 

GT140019: شوارُ هٌاقصِ  تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

اهتیازکسة شذُ اهتیاز

FO-TC-13: وس

ًحَُ تاهیي

سٝ : تاظٍ٘طی

10 اظ 8: غفحٝ

هذل
تؼذاد الزم جْت 

اجرای پرٍشُ
هالحظات

تؼذاد اػالهی

از سَی پیواًکار

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

اهتیاز

ٍاحذ

هؼیارّای ارزیاتی کیفی هٌاقصِ گراى

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

:  تصوط

زض غٛضت ػسْ اضائٝ ٔساضن أتیاظی تطای آٖ ٔٛضز زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘رٛاٞس . ضطٚضی ٔی تاضس (ٔٛافمتٙأٝ ٔاضیٗ آالت ٕٞطاٜ تا اسٙاز ٔؼتثط)استیداضی /  اضایٝ تػٛیط ٔساضن ٚ اسٙاز تّٕیىی 

. زضغس أتیاظ تؼّك ذٛاٞس ٌطفت50تٝ تدٟیعات استیداضی . ضس

هارکهاشیي آالت/ ًام دستگاُ ّا ردیف



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

1

2

3

4

5

ِغفا وّیٝ ٔٙسضخات ایٗ تطي ، زض سطتطي ضطوت ٔٙالػٝ ٌط  تٟیٝ ٚ تىٕیُ ضٛز: تٛخٝ

مؼزفی مىاتغ جُت استؼالم ي ارسیاتی ػملکزد: مًضًع

تا سالْ

فزم حسه ساتمٍ

GT140019: شوارُ هٌاقصِ تخش سیًیلP2تؼمیزات اسکلٍ : ػىًان مىالصٍ

:اس

کمیسیًن مىالصات شزکت پایاوٍ َا ي مخاسن پتزيشیمی: تٍ

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

FO-TC-13:وس

سٝ: تاظٍ٘طی

10 اظ 9: غفحٝ

:ػٙٛاٖ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران   (سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

:تٛسظ آٖ وٕیسیٖٛ ٔحتطْ، ٔطرػات لطاضزازٞای ٔٙؼمسٜ ٚ ٘اظطیٗ ٔغّغ واضفطٔایی تططح شیُ اػالْ ٔی ٌطزز (حساوثط زض پٙح ساَ ٌصضتٝ)تسیٙٛسیّٝ ضٕٗ اػالْ ٔٛافمت تا وسة اعالػات ٔطتثظ ٚ اذص استؼالْ اظ واضفطٔایاٖ عطف لطاضزاز ایٗ ضطوت 

سمت ي وام داروذگان امضای مجاس ي مُز شزکت

(محل امضاء)مزاتة فًق مًرد تائیذ است 

وٝ تٝ تاییس زفاتط اسٙاز ضسٕی ضسیسٜ تاضس ٚ  (ٔٙالػٝ)ِصا اضائٝ أضای یىساٖ تا ٕ٘ٛ٘ٝ اضائٝ ضسٜ زض تطٌٝ تٕایُ تٝ ضطوت زض اضظیاتی ویفی . ضطٚضی ٔی تاضس (ٔغاتك اساسٙأٝ)ٟٔط ٚ أضای وّیٝ اٚضاق استؼالْ تٛسظ اضراظ ٔداظ * 

.ٕٟٔٛضوطزٖ وّیٝ غفحات استؼالْ، اِعأی ٔی تاضس



FO-TC-13: وس

سٝ : تاظٍ٘طی

 10 اظ 10: غفحٝ

GT140019: شوارُ هٌاقصِ

ردیف
                      رضایتوٌذی

هَارد هَرد استؼالم

ػالی 

100

خیلی خَب 

80

 خَب 

60

هتَسظ 

40

ضؼیف 

20

ویفیت ا٘داْ واض1

وفایت وازض فٙی2
ظٔاٖ تٙسی ا٘داْ واض3

HSEضػایت ٔٛاضز 4

ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی ٔی تاضس ........................ضٕاضٜ ................................................................ احتطأاً  اظ آ٘دایی وٝ  ایٗ ضطوت ٔتماضی حضٛض زض ٔٙالػٝ 

وٝ زض آٖ ضطوت ٔحتطْ تٝ ا٘داْ ضسا٘یسٜ است، ...................ساَ ........................... ضٕاضٜ .................................................................... ٚ تا تٛخٝ تٝ ا٘داْ ٔٛضٛع لطاضزاز

تٝ ػٙٛاٖ زتیط وٕیتٝ فٙی تاظضٌا٘ی ٔٙغمٝ .............................. ذٛاٞطٕٙس است خٟت تسٟیُ زض ا٘داْ فطآیٙس اضظیاتی ویفی خسَٚ شیُ ضا تىٕیُ ٚ تٝ ضٕاضٜ فىس 

.اضساَ فطٔائیس.......................... 

.پیطاپیص اظ لثَٛ ظحٕت خٙاتؼاِی زض ا٘داْ اضظیاتی ضطوت ٔصوٛض تطىط ٚ لسضزا٘ی تٝ ػُٕ ٔی آیس

                                                                                                                                                                                                                                 هذیرػاهل شرکت

(سٟأی ذاظ)ضطوت پایا٘ٝ ٞا ٚ ٔراظٖ پتطٚضیٕی

                                                                                                                                                                                                                                     هْر ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ

.ِغفاً تٛسظ ضئیس زستٍاٜ ٘ظاضت یا ٚاحس ٔطتٛعٝ ٔٛضز استؼالْ، تىٕیُ ٚ تأییس ٔی ٌطزز***

: ػٙٛاٖ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

 تخش سیَیلP2تؼویرات اسکلِ : ػٌَاى هٌاقصِ

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

تا سالْ


