عنوان:
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

کدFO-TC-13 :

برگه های استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران

بازنگری :سه
صفحه 1 :از 10

تکمیل کلیه اطالعات درخواست شده مندرج در برگ های استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران ( فرم خود اظهاری) به صورت دقیق و خوانا به همراه
ارسال مدارک و مستندات با امضای صاحبان مجاز امضا و ممهور به مهر شرکت الزامی می باشد.

موضوع مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر
شماره مناقصهGT140106 :

کمیسیون مناقصات

کدFO-TC-13 :

عنوان:

بازنگری :سه

برگ استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

صفحه 2 :از 10
شماره مناقصهGT140106 :

شرح موضوع مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر
نام مناقصه گزار :شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

موضوع مناقصه :ساماندهی و توسعه فضای سبز بندر پتروشیمی ماهشهر

نشانی :استان بوشهر  ،عسلویه  ،منطقه پتروشیمی  ،بندر پتروشیمی پارس ،کمیسیون مناقصات

دوره زمانی ارزیابی 1401/07/17 :لغایت 1401/07/20

تلفن 02142579205 :دورنگار 07727295664 :نشانی اینترنتیWWW.ttpc.ir :

نام و نشانی مدیر طرح  /مشاور:

ندارد
گزارش شناخت:
GT140106
داردمناقصه:
شماره

برآورد اولیه :به عدد

ریال

ریال و به حروف

برگه های تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی باید به انضمام مدارک درخواست شده این استعالم و فراخوان ارزیابی کیفی حداکثر تا پایان ساعت  14:00مورخ  ،1401/07/16به کمیسیون مناقصات به نشانی فوق
تحویل و رسید دریافت شود .ضروری است مناقصه گران محترم برگه های تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی ،مدارک و مستندات مورد نیاز را به صورت منظم و جداگانه و به ترتیب مدارک تعیین شده در
جدول های مذکور در یک پرونده قرار دهند .از قرار دادن مدارک غیر مرتبط با موضوع مناقصه خوداری فرمایید .بدیهی است به مدارکی که خارج از وقت مقرر دریافت شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .نمونه
امضاهای ذیل این ورقه بایستی به تائید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسد.
اطالعات کلی مناقصه گر:
نام شرکت:

شماره ثبت شرکت:

تلفن:

محل ثبت:

موضوع فعالیت شرکت(طبق اساسنامه):
نشانی اینترنتی:

نمابر:
کد اقتصادی:

پست الکترونیک:

شناسه ملی:

نشانی شرکت:
اسامی صاحب/صاحبان امضاء مجاز:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نام پدر:

کد ملی:

مدرک تحصیلی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ تولد:
رشته تحصیلی:

محل صدور:
تلفن همراه:

تذکرمهم  :ارائه مدارک ذیل جهت شرکت در فرایند ارزیابی کیفی الزامی است  - 1:تصویر اساسنامه  ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی - 2 .ارائه
تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل  -3 .ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی -4صورتهای مالی حسابرسی شده:الزامی غیر الزامی
 -5اخذ تأیید از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محل اجرای موضوع مناقصه برای دارندگان گواهی صالحیت کار خدماتی  :الزامی غیر الزامی
سایر
 - 6ارائه گواهینامه های :رتبهبندی از معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری .......صالحیت پیمانکاری...........
تمامی برگه های استعالم ارزیابی کیفی باید به امضاءصاحب/صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات رسانده شود و ممهور به مهر شرکت باشد.
هویت و اصالت امضاء  ،امضا کنندگان مورد تائید این دفترخانه اسناد رسمی می باشد .
مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

کدFO-TC-13 :

عنوان:

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)

بازنگری :سه

برگ استعالم ارزیابی کیفی پیمانکاران

صفحه 3 :از 10
شماره مناقصهGT140106 :

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران
ماده 16
ارزیابی

A ,B
ردیف

B

شرح

شرایط مناقصه
امتیاز کسب شده

کیفی

الف

A

مالحظات

امتیاز تخصیصی( )100-0

امتیازات تخصیصی از جدول ذیل استخراج می گردد

درصد وزنی ()%

1

تجربه ( سوابق اجرایی ) و دانش در زمینه مورد نظر

35

جدول شماره 4

2

حسن سابقه در کارهای قبلی

20

جدول شماره 5

3

توان مالی

15

جدول شماره 6

4

توان تجهیزاتی

20

جدول شماره 7

ب

پ

5

توان فنی و برنامه ریزی

6

دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی

برای بخش طراحی و مهندسی شرکت مشاور مناقصه گر تکمیل شود

7

تجربه در زمینه تامین کاال

برای بخش خرید و تدارکات شرکت مناقصه گر تکمیل شود

8

توان مدیریتی

جدول شماره 3

جمع کل

10

جدول شماره  4و جدول شماره 1

100

مناقصه گر اعالم می نماید:
 -1این شرکت در فهرست شرکتهای ممنوع المعامله و یا دارای پیمان خلع ید شده با وزارت نفت و شرکت های تابعه آن وزارتخانه نمی باشد.
 -2این شرکت مشمول تصویب نامه شماره  102/373ه م ،مبنی بر منع مداخله کارکنان شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی نمی باشد.
 -2اظهارات و اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد می شود که تمام مدارک را ارائه نماید
 -3تکمیل و ارائه این فرم ها مربوطه هیچگونه تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی) ایجاد نخواهد کرد و شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار خواهد بود.
 -4درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار به عمل نخواهد آورد.
تذکر :حد نصاب پذیرش پیمانکاران  ،کسب امتیاز کل  60می باشد و کسب حداقل 50درصد امتیاز در ردیفهای  1الی  5می باشد.
مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

کدFO-TC-13 :

عنوان:

بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

صفحه 4:از10
شماره مناقصهGT140106 :

عنوان مناقصه:بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر
معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

جدول شماره  :1الف ) لیست مشخصات اعضای هیت مدیره و افراد کلیدی در نمودار سازمانی مناقصه گر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در هیات مدیره یا
شرکت

مقطع تحصیلی  /رشته

سابقه مفید (سال)

سال دریافت
مدرک

کل

در این شرکت

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
تذکر مهم:
تذکر :1مدیرعامل با مدرک کارشناسی ،تحصیالت مرتب و سابقه کار مرتبط 2 ،امتیاز کسب می نماید.
تذکر :2میانگین امتیاز رئیس هیئت مدیره و سایر اعضای هیئت مدیره با مدرک کارشناسی ،تحصیالت مرتبط و سابقه کار مرتبط حداکثر  2امتیاز می باشد.
تذکر  :3رئیس کارگاه مهندس مکانیک با  5سال سابقه کار به باال  2امتیاز
تذکر :4کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع یا کامپیوتر با حداقل  2سال سابقه  2امتیاز
تذکر  :5کارشناس  HSEایمنی یا مهندس شیمی  2امتیاز
تذکر  :6تحصیالت مرتبط  :رشته های مهندسی شیمی (گرایش های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) مهندس صنایع،مهندس برق و قدرت ،مهندس عمران،مهندس مکانیک و مهندس مواد می باشد .سایر رشته ها غیر مرتبط محسوب شده و %60
امتیاز کسب می نمایند.
ارائه تصویر مدارک تحصیلی ،کارت ملی ،شناسنامه،گواهینامه های حرفه ای ،سابقه کار و رزومه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می بایست ضمیمه گردد.

مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

کدFO-TC-13:

عنوان:

بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

صفحه 5 :از 10
شماره مناقصهGT140106 :

معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران
جدول شماره  :2گواهی نامه صالحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و )...
ردیف
1

2

عنوان رشته

پایه

مرجع صدور

گواهینامه تایید صالحیت تامین کننده خدمات بازرسی زیر

مراجع دارای صالحیت اداره

آب

استاندارد

گواهی نامه تایید صالحیت تامین کننده خدمات در خصوص

مراجع دارای صالحیت اداره

بازرسی خطوط لوله و کلیه تجهیزات

تاریخ صدور

توضیحات

تاریخ اعتبار

1402
ارائه تصویر گواهی نامه صالحیت و اظهار نامه
1402

استاندارد

ظرفیت آماده به کار الزامی بوده و مناقصه گرانی
که گواهینامه صالحیت معتبر ارایه ننمایند در

3

فرایند ارزیابی کیفی شرکت داده نخواهد شد

4

جدول شماره  :3گواهی نامه سیستم های مدیریتی
ردیف

شرح

مرجع صدور

تاریخ اعتبار

امتیاز

1

گواهی نامه OHSA-18001

سازمان ملی استاندارد

معتبر

25

2

ISO 29001

سازمان ملی استاندارد

معتبر

25

3

ISO 14001

سازمان ملی استاندارد

معتبر

25

4

ISO-9001

سازمان ملی استاندارد

معتبر

25

جمع کل

100

* ارائه اصل یا کپی برابر اصل مدارک الزامی است
* دارار بودن بند های شماره  1و 2از جدول شماره  2جهت شرکت در مناقصه الزامیست
* بند های  3و  4می تواند قابلیت هم پوشانی با بند های  1و  2را دارا باشد

مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

امتیاز کسب شده

عنوان:

کدFO-TC-13 :

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

بازنگری :سه
صفحه 6 :از10

شماره مناقصهGT140106 :
معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران

ردیف

جدول شماره  :4قراردادهای منعقده (مشابه با موضوع مناقصه) در پنج سال گذشته
موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

(میلیون ریال)

(ماه)

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

تاریخ خاتمه واقعی

طبق قرارداد

(تحویل موقت)

نام و آدرس کارفرما و مقام مطلع کارفرمایی و دستگاه نظارت

تلفن/فاکس کارفرما /دستگاه نظارت

1
شماره مناقصهGT140106 :

2
3
4
5
6
7
8

تذکر  : 1تصویر صفحاتی از موافقتنامه قراردادهای منعقده جدول فوق که مشخص کننده قسمت های  :طرفین قرارداد ،موضوع قرارداد ،مدت قرارداد و صفحه مربوط به امضاء قرارداد باشد ،الزامی است .در صورت ارایه ننمودن تصویر موافقتنامه ،امتیازی محاسبه
نمی شود
تذکر  :2ارائه تصویر صورتمجلس تحویل موقت ،گواهینامه خاتمه و مفاصا حساب های قراردادهای مذکور ضروری می باشد.
تذکر  :3چنانچه مناقصه گران توجیهات مستدل برای تاخیرات پروژه های خود داشته باشد می توانند تصویر آن را ارائه نمایند.
تذکر  : 4سابقه  4کار مشابه در پنج سال گذشته  10 ،امتیاز به ازا هر کار تعلق خواهد گرفت  .سابقه کار غیر مشابه محاسبه نمی گردد .کارهای دست دوم  50درصد امتیاز محاسبه خواهد شد  .جمع چند کار تعمیراتی کوچک در یک سال اگر به میزان مبلغ پیمان
برسد معادل یک کار محاسبه خواهد شد  .به ازای هر کار مشابه  10امتیاز تعلق میگیرد .

مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

کدFO-TC-13 :

عنوان:

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

صفحه 7 :از10
شماره مناقصهGT140106 :

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

جدول شماره  :5معیارها و ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی
توضیحات

ردیف

شرح

حداکثر امتیاز

1

کیفیت کار

8

2

شماره مناقصهGT140106 :

5

امتیاز متعلقه با توجه به نحوه تکمیل فرم حسن سابقه( ص  10از  10پیوست) مشخص خواهد شد .جدول ص  10از  10مربوط

3

زمانبندی پروژه

5

به چهار کار انجام شده در جدول شماره  4می باشد .

4

رعایت الزامات HSE

2

ردیف

شرح

1

پنجاه برابر مالیات متوسط سالیانه براساس تایید اداره امور مالیاتی

جدول شماره  :6معیار ارزیابی توان مالی
مبالغ به میلیون ریال مربوط به سال
1396

2
3

1397

1398

 Xبا میزان توان مالی  A ،رابطه مبلغ مناقصه
1399

1400

0.7X > A > 0.5X

X > A > 0.7X

X>A

هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده براساس تاییدیه
سازمان تامین اجتماعی
سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر
قانونی

50

* 1ـ ارائه حداقل یکی از مدارک ردیف های  1الی 3این جدول جهت ارزیابی توان مالی الزامی است
2ـ اصل برگه تاییدیه از بانک یا موسسه های معتبر می بایست بدون خط خوردگی و با مهر و امضای مجاز باشد

مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

70

100

عنوان :

کدFO-TC-13 :
بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

صفحه 8 :از 10
شماره مناقصهGT140106 :

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران
جدول شماره  :7فهرست ماشین آالت و تجهیزات آماده به کار ،مورد نیاز و قابل تخصیص برای این پروژه
مارک

مدل

نحوه تامین

تعداد الزم جهت

امتیاز

اجرای پروژه

واحد

5

5
5

ردیف

نام دستگاه ها  /ماشین آالت

1

کمپرسور فشار قوی هوای غواصی

1

2

کمپرسور فشار ضعیف هوای غواصی

1

5

3

تجهیزات غواصی

3

10

30

4

قایق و موتور و متعلقات

1

10

10

تجهیزات تغذیه غواص از سطح آب

2

5

10

5

تجهیزات اسکراب/رادیو/پنل/هلمت/آمبلیکال

2

5

10

6

تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری زیرآب

1

15

15

7

موتور جوش

2

5

10

8

ژنراتور برق

1

5

5

جمع

100

تعداد اعالمی

امتیاز
تملیکی

استیجاری

از سوی پیمانکار

مالحظات

امتیازکسب شده

تذکر:
ارایه تصویر مدارک و اسناد تملیکی  /استیجاری (موافقتنامه ماشین آالت همراه با اسناد معتبر) ضروری می باشد .در صورت عدم ارائه مدارک امتیازی برای آن مورد در نظر گرفته نخواهد شد .به
تجهیزات استیجاری  50درصد امتیاز تعلق خواهد گرفت.
مهر شرکت و امضاء صاحبان مجاز مناقصهگر (مطابق اساسنامه):

کدFO-TC-13:

عنوان:

بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

صفحه 9 :از 10

شماره مناقصهGT140106 :
معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران
فرم حسن سابقه

از:
به :کمیسیون مناقصات شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
موضوع :معرفی منابع جهت استعالم و ارزیابی عملکرد
با سالم
بدینوسیله ضمن اعالم موافقت با کسب اطالعات مرتبط و اخذ استعالم از کارفرمایان طرف قرارداد این شرکت (حداکثر در پنج سال گذشته) توسط آن کمیسیون محترم ،مشخصات قراردادهای منعقده و ناظرین مطلع کارفرمایی بشرح ذیل اعالم میگردد:
ردیف

نام دستگاه کارفرما

تاریخ و شماره قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نام و سمت سازمانی ناظر

تلفن و فاکس تماس

زمان مناسب برقراری تماس

1
2
3
4
5
سمت و نام دارندگان امضای مجاز و مهر شرکت
مراتب فوق مورد تائید است (محل امضاء)
توجه :لطفا کلیه مندرجات این برگ  ،در سربرگ شرکت مناقصه گر تهیه و تکمیل شود
* مهر و امضای کلیه اوراق استعالم توسط اشخاص مجاز (مطابق اساسنامه) ضروری میباشد .لذا ارائه امضای یکسان با نمونه ارائه شده در برگه تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی (مناقصه) که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد و
ممهورکردن کلیه صفحات استعالم ،الزامی میباشد.

عنوان:

کدFO-TC-13 :
بازنگری :سه

برگ ارزیابی کیفی پیمانکاران

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص)

صفحه 10 :از 10

عنوان مناقصه :بازسازی سیستم حفاظت کاتدی اسکله  P1,P2بندر پتروشیمی ماهشهر

شماره مناقصهGT140106 :

شرکت محترم .......................................

با سالم
احتراماً از آنجایی که این شرکت متقاضی حضور در مناقصه  ................................................................شماره ........................شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
میباشد و با توجه به انجام موضوع قرارداد ....................................................................شماره  ...........................سال ...................که در آن شرکت محترم به انجام
رسانیده است ،خواهشمند است جهت تسهیل در انجام فرآیند ارزیابی کیفی جدول ذیل را تکمیل و به شماره فکس  ..............................به عنوان دبیر کمیته فنی
بازرگانی منطقه  ..........................ارسال فرمائید.
پیشاپیش از قبول زحمت جنابعالی در انجام ارزیابی شرکت مذکور تشکر و قدردانی به عمل میآید.
مدیرعامل شرکت
ردیف

رضایتمندی
موارد مورد استعالم

3

کیفیت انجام کار
کفایت کادر فنی
زمان بندی انجام کار

4

رعایت موارد HSE

1
2

عالی

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

100

80

60

40

20

مهر و امضاء تأیید کننده

***لطفاً توسط رئیس دستگاه نظارت یا واحد مربوطه مورد استعالم ،تکمیل و تأیید می گردد.

