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دستورالعملنحوهتكميلاسنادارزيابيمناقصه
مناقصهگران محترم درخواست می شود قبل از تکميل اسناد ارزيابی کيفی ،اين دستورالعمل را به دقت مطالعهنموده و مطابق شرايط و توضيحات ذکر شده درآن ،اسنناد ارزينابیکيفنی را

از
تکميل نمايند:
گرانمیبايستحتماًرزومهخودرابهترتيبذيلوبادرجشمارهصفحهکالسهبندينمايند.


بهمنظورسهولتارزيابیکيفیتوسطکميتهفنیبازرگانی،مناقصه
)1
فهرستاسنادومداركمورنياز:
-1-1نامهدرخواستشرکتدرمناقصهباقيدموضوعوشمارهمناقصه.
-1-2اساسنامه،اظهارنامهمالياتی،روزنامهرسمی،آگهیتأسيس،آگهیآخرينتغييراتدرروزنامهرسمی،شناسهملی،کداقتصادي.

وسايرگواهينامههايمرتبطبرابنر

ريزيکشور)

شورايعالیانفورماتيك/سازمانمديريتوبرنامه

ادارهتعاون،کارورفاهاجتماعی/

گواهينامههاوتأييدصالحيتالزمازمراجعذيصالح(

-1-3
بااصلشدهتوسطدفاتراسنادرسمی€.
-1-4مستنداتمربوطبهسوابققراردادهايمشابهاجراشدهقبلی(.کپیحداکثرتعداد4قراردادمشابهباموضوعمناقصه)
-1-5مستنداتمربوطبهسوابققراردادهايغيرمشابهاجراشدهقبلی(.کپیحداکثرتعداد2قراردادغيرمشابهباموضوعمناقصهدرصورتعدمداشتنقراردادمشابهباموضوعمناقصه)
مستنداتمربوطبهحسنسوابقورضايتنامهکارفرمايانقبلیوگواهیصدورحسنانجامکارمربوطبهسوابقمشابه(.حداکثرتعداد4حسنسابقهمربوطبهقنراردادمشنابهبناموضنوع

-1-6
مناقصه)
 -1-7مستنداتمربوطبهحسنسوابقورضايتنامهکارفرمايانقبلیوگواهیصدورحسنانجامکارمربوطبهسوابقغيرمشابه(.حداکثرتعداد2حسنسابقهمربوطبنهقنراردادغيرمشنابهبنا
موضوعمناقصه)
-1-8مستنداتمربوطبهتوانمالی(.ارسالمطابقاسنادخواستهشدهدرفرمارزيابیتوانمالی)
-1-9مستنداتمربوطبهتوانتجهيزاتی(.ارسالمطابقاسنادخواستهشدهدرفرمارزيابیتوانتجهيزاتی)
ابقاسنادخواستهشدهدرفرمارزيابیفنیوبرنامهريزي)

مستنداتمربوطبهتوانفنیوبرنامهريزيشاملرزومهنفراتکليديوچارتسازمانی(.ارسالمط

-1-11
مناقصهگر.

مستنداتمربوطبهبهداشت،ايمنیومحيطزيست()HSE

-1-11
آخرينصورتهايمالیحسابرسیشده(.حسابرسیشدهتوسطسازمانحسابرسیيااعضايجامعهحسابدارانرسمی)

-1-12
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مرتبطباآنهاقابلقبولوداراياعتبارمیباشد.درغيراينصورت،هرگونهاظهاراتواطالعاتفاقند

اسنادوفرمهايارزيابی،تنهاباارائهمداركومستندات

)2اظهاراتواطالعاتارائهشدهدر
مستنداتازدرجهاعتبارساقطبودهوامتيازيبهمناقصهگرتعلقنخواهدگرفت.

گونهايکه اظهاراتوتوضيحات قيد شده در اسنادارزيابیو مندارك و اسننادمنرتبطبناآنهنا،

مناقصهگر مسؤل تکميل اطالعات ومستنداتخواسته شده در اسنادارزيابی کيفی بوده،به

)3
پاسخگوي کامل الزامات ارزيابی کيفی باشد.
مناقصهگزار مسنئوليتی

مناقصهگرمؤثربودهوممکناستنهايتاًمنجربهعدمصالحيتمناقصهگرگردد .در هرحال

)4نقص مداركيا عدم تکميل اسناد مناقصه بهطورمستقيمدرروندارزيابیکيفی
صالحيتمناقصهگربهدليلنقصيافقدانمدارك الزميا عدم درج کامل اطالعات يا درجاطالعات متناقض و مبهم نخواهد داشت.

در قبالکسبامتيازکمترياعدمتأييد
درصورتنيازجهترفعهرگونهابهامدراسنادياتکميلآنها،بايدتاقبلازاتماممهلتتحويلاسناد(رزومه)،بهصورتکتبیبامناقصهگزارمکاتبهومداركتکميلیرا

)5متقاضيان(مناقصهگران)
ارائهنمايند.
گرمیبايستدراسرعوقت موضوعراکتبناًبنه


ايجادگردد،مناقصه
کيفیمناقصهگران تغييري در اطالعات اظهارشده و يا تغييري در اسناد و مدارك ارائه شده

)6چنانچه در طیمراحل ارزيابی
درغيراينصورتمسئوليتعواقببعديبرعهدهمناقصهگرخواهدبود.

مناقصهگزار برساند.

اطالع
هايارزيابی،غيرمعتبر،ناقصوناخوانناجنداًخنودداري


مرتبطبافرم

بايستازارسالهرگونهاسنادومداركغير

گرمی

هايارزيابی،مناقصه
)7باتوجهبهاهميتارسالصحيحاسنادمرتبطباف 
رم
نمايد.
درغيراينصورتاسنادومداركفاقداعتبارمیباشد.

هاممنوعمیباشد؛


گربودهواستفادهازاسنادسايرشرکت

بايستبهنامشرکتمناقصه

تمامیاسنادومداركمی
)8
گواهینامههايارائهشده(ازقبيلتأييندصنالحيتو

)9تمامصفحاترزومه(اسنادارزيابیکيفی)میبايستتوسطصاحبانامضاءمجازمندرجدراساسنامهوآگهیتغييراتمهروامضاءگرديدهو
ايمنیامورپيمانکاريازادارهتعاون،کارورفاهاجتماعی،رتبهبنديواحرازصالحيتشرکت هايانفورماتيکیازشورايعالیانفورماتيكوصالحيتپيمانکاريازسازمانمديريتوبرنامنهرينزي
میبايستتوسطدفاتراسنادرسمیبرابربااصلشود.
کشور) 
مناقصهگزارايجادنخواهدکرد.

هيچگونه تعهدي در خصوص شرکت در مناقصه براي دستگاه
فرمهايارزيابی و مدارك مربوطه 
)11تکميل و ارائه 
میبايستازلحاظزمانیمعتبرباشند.
گواهينامههايتأييدصالحيتصادرهشدهازمراجعذيصالح 

)11
)12موضوعمناقصهباموضوعاساسنامهوکديارتبهمربوطههمخوانیومطابقتداشتهباشد.
میباشد .هرگاه مشخص شود که مدارك جعلی يا اطالعات خنال 
مناقصهگران 

)13مسئوليت صحت و اصالت مطالب ذکر شده در استعالم ارزيابی کيفی و مستندات و مدارك ارائه شدهبرعهده
مناقصهگر مرتکب اعمال فوق را از ادامه فرآيند

است،مناقصهگزار مجاز خواهد بود تا ضمن آنکه

بهمناقصهگزار ارائه گرديده و يا از تهديد ،تطميع و رشوه براي قبول پيشنهادها استفاده شده

واقع
محرومنمايد ،اقدامات قانونی را نيز وفق بند 12قانون برگزاري مناقصات به انجام رساند.

)12
آييننامه اجرايی بندج ماده 

ارزيابیکيفی(مطابقبندتماده 9
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وفاقداعتبارالزممیباشد ويا اطالعاتی مبنی بر درج نام مناقصنهگنر در

مناقصهگران ابطال

کيفیمناقصهگران ،مشخصگرددکهگواهی تشخيص صالحيت

)14در صورتی که در حين ارزيابی
دستگاههاي موضوع بند

حرفهاي (خلع يد) در يکی از

سوءصالحيت
شرکتهاي زيرمجموعه صنعت نفت واصل گردد؛ همچنين در صورت احراز هرگونه سابقه 

ليست سياهصالحيت دهنده و يا يکی از
مناقصهگر را از ادامه فرآيند ارزيابی کيفی محروم نمايد.

مناقصهگزار مجاز خواهد بود تا

1قانون برگزاري مناقصات ويا اثبات ممنوعيت مداخله در معامالت دولتی،
بودهوکليهمداركمیبايستبهنحويارسالگرددکهتاقبلازاتمامزمانمقرربهدفتنرامنورپيمنانهنا

)15مهلتتحويلاسنادهمانمهلتوتاريخذکرشدهدرآگهیمناقصهدرسايتپااليشگاه
گرمیباشد.


گربههردليلارسالنگردد،بامناقصه
رائهاسنادمربوطهمیباشدوازطر مناقصه

تحويلشدهباشند.ضمناًمسئوليتعدمکسبامتيازموارديکهجهتاثباتآنهانيازبها
بههرنوعمدركوسنديتحتعنوانرزومهيامداركتکميلیکهبعدازتاريخمقرربهاينواحدتحويلگردند،هيچگونهترتيباثريدادهنخواهدشدواعتراضاتمربوطهقابلپذيرشنخواهند

)16
بود.
شرکتهايمشارکتی(کنسرسيوم)میبايستنسبتبهارسالقراردادمشارکتمدنیتأييدشدهدردفاتراسنادرسمیفیمابينباقيدتاريخومدت،تعهنداتطنرفين،چنارتاجراينیگنروه

)17
مشارکتبههمراهسايراسناداقدامنمايند.
هايناشیازعواقببهعهدهمناقصهگربودهوطبنق

)18درصورتیکهدرهرمرحلهازمناقصهمشخصشودکهاطالعاتغيرواقع،غيرموثقوياادعاينادرستیبهمناقصهگزارارائهگرديده،مسئوليت
قوانينومقرراترفتارخواهدشد.
)19بهمنظورثبتواطمينانازارسالياعدمارسالاسنادتوسطمناقصهگرانوتسريعوسهولتفرايندارزيابیکيفیوتعيينامتيازاتالزمتوسطمناقصهگزار،مناقصهگرمیبايستوضعيتکليهاسناد
السهبنديرزومهخنودرا
بهمناقصهگرانیکهبهصورتمنظموک 

هايارزيابیمرتبطخودرادرچكليستذيل(بهصورتعالمتضربدرمرتبطباوضعيت)مشخصنمايد.

ومداركارسالیمطابقفرم
گيرد.توجه:ارزيابیکيفیمناقصهگرانوفقآئيننامهاجرايیبندجماده12قانونبرگنزاريمناقصناتوبنهروشوزننیبراسنا 
نمرهتعلقمی 

ارائهنماينددربخشتوانفنیوبرنامهريزي1
معيارهايذيلمحاسبهمیشود.
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توجه:ارزيابیکيفیمناقصهگرانوفقآئيننامهاجرايیبندجماده12قانونبرگزاريمناقصاتوبهروشوزنیبراسا معيارهايذيلمحاسبهمیشود.


معيارهايارزيابی

رديف

ضريبوزنیمعيارها

توضيحاتتکميلی

4

توانتجهيزاتی



5

توانفنیوبرنامهريزي





6

ايمنی



7

بومیبودن



حداقلامتيازقابلقبولبرايتاييدصالحيت

مناقصهگرانوتحويلاسنادمناقصه=61امتياز




مناقصه مندرج در سايت تعيين مي گردد.

3

توانمالی



مطابق با الگوي ارائه شده در آگهي

2

حسنسابقهدرکارهايقبلی



نوع و ضريب وزني هركدام از معيارها

1

تجربه(سابقهاجرائی)
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فرمشماره:1ارزيابيتجربه(سوابقاجرايي)
توضيحاتوتذکراتمهمقبلازتکميلفرم:
.1

منعقدشدهباشند.

میبايستصرفاًدر5سالقبلازانتشارآگهیاينمناقصه
منعکسمیگردد 

پيمانهايیکهدرجداولذيل

اطالعات

بنابراينازارسالقراردادهايغيرمعتبروخنارجازاينن

وتأثيريدرارزيابینخواهندداشت.

هايانجامشدهپيشازبازهمورداشارهدررديفيكبههيچعنوانمالكامتيازدهینخواهندبود
پيمان 

.2
مدتاکيداًخوددارينماييد.
هامیبايستحتماًضميمهفرمگردند.درغيراينصورتصر اظهاراتذکرشدهفاقداعتباربودهوامتيازيدادهنخواهدشد.


مرتبطباپيمان
 .3مداركومستنداتمثبتهو
هااشارهنمودهايدراارسالوپيوستنماييد.

 .4منحصراًقراردادهايیراکهدرفرمارزيابیتجربهبهآن
هايیراکهدارايباالترينمبلغمیباشندرادرجداولدرجنماييد.


اطالعاتپيمان
هاباموضوعمناقصهموردنظرکارفرما،مشابهمیباشد،بهمنظورکسبامتيازباالتر،


کهموضوعپيمان
 .5درصورتی
مشابهمیباشد،بهمنظورکسبامتيازباالتر،فقطاطالعاتمربوطبهدوپيماندارايباالترينمبلغرادرجداولدرجنماييد.

کهموضوعپيمانهاباموضوعمناقصهموردنظرکارفرما ،
غير

 .6درصورتی
مقاديرکمتر،امتيازتجربهبهتناسبکاهشمیيابد.

حداکثرامتيازدرصورتیاحرازمیگرددکهچهارکارمشابهباحجممعادليابيشترازموضوعمناقصهتوسطپيمانکاراجراشدهباشدوبراي

.7
باشد.
موضوعپيمان،شمارهپيمان،مشخصاتطرفين،مدتومبلغپيمانبهوضوحدرپيمانمشخص 

هايارسالیمیبايستبهصورتخواناودارايمهروامضاءطرفينباشندبهطوريکه


کليهپيمان
.8
.9

موردقبولنمیباشد.

باتوجهبهلزوممطابقتشرحکارقراردادهايارائهشدهباشرحخدماتموضوعمناقصه،ارسالبخششرحکارپيماننيزالزاميستوقيدعنوانوموضوعکلیپيمانبهتنهايی

هايپيمانياپرداختهايانجامشدهبابنتهنر


ارائهجداولتفکيكقيمت
درصورتیکهموضوعسوابققبلیعالوهبرارائهخدماتموضوعمناقصهخدماتیديگررانيزشاملشودمناقصهگرموظفبه

.11
گردد.


مشابهلحاظمی
باشد.درصورتعدمارائهمستنداتموصو امتيازسابقهبهصورتغير
بخشیازکارمی 

بايستتمامرديفهايفرمارزيابیتجربه(سوابق)رابهصورتکاملودقيقتکميلنمايند.

شرکتهايمتقاضی) 
می

مناقصهگران(

.11
ميناجتماعیباشنديادراظهارنامهتسليمشدهبهسازمانامورمالياتیقيدشندهباشنند.درغينر

قراردادهايیکهمناقصهگربابخشخصوصیمنعقدنمودهاستبايددارايمفاصاحسابازسازمانتأ

.12
اينصورتدرارزيابیلحاظنمیگردد.

مطابقتداشتهباشدوتناقضیبينآنهناوجنودنداشنتهباشند.در

 .13تمامیاطالعاتمندرجدرفرمارزيابیتجربهمیبايستبااطالعاتمندرجدرقراردادهايارسالیيامفاصاحسابتأميناجتماعی
صورتوجودتناقضمبلغمفاصاحسابمالكمحاسبهخواهدبود.
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نحوهامتيازدهيمعيارتجربه(سوابقاجرايي)
رديف

تعداد

شرح

1

پيماندررشتهمشابهباحجمکمتر،معادليابيشترازمبلغبرآوردموضوعمناقصه(حداکثرهرپيمان25امتياز)

حداکثر4پيمان

2

پيماندررشتهغيرمشابه(بهازايهرپيمانيكپنجمامتيازپيماندررشتهمشابه)

حداکثر2پيمان

مناقصهگرپسازبررسیاسنادومدارك(امتيازبين1تا)111

امتيازکسبشده
فرمولمحاسبه

...............................

کارهايمشابه:

قراردادهايمشابهمناقصهگراندرخصوصکارموردنظر.

 = Pمبلغ
 =Pestمبلغبرآوردکارفرمادرخصوصکارموردنظر.
جدولفوقرابهصورتکاملکسبنمودهباشد،امتيازرديفدومدرنظرگرفتهنمیشود.

مناقصهگرامتيازرديف1

توضيح:1درصورتیکه
گزارمیباشد.


مشابهباشرايطموضوعمناقصه،مناقصه
منظورازکارمشابه،کارهايیاستکهازنظرموضوع

توضيح:2

..
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فرمارزيابيتجربه(سوابققبلي)
فقطاطالعاتمربوطبهپيمانهاي5سالقبلازانتشارآگهیمناقصهدرجدولدرجگردد.

تمامیاطالعاتخواستهشدهمیبايستدرپيمانارسالیقيدشدهوقابلرويتباشدو
مناقصهگرمحترم:آياکپی/تصويرپيمانذيلبهپيوستارائهشدهاست؟بلیخير


کاريمیباشد؟بلیخير

مناقصهگرمحترم:آياپيمانذيلدارايالحاقيهيااضافه


سابقهپيمانشمارهيك()1
1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



 ماه(شمسی)

7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



سالمعادل



سابقهپيمانشمارهدو()4
1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



 ماه(شمسی)

7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



سالمعادل
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سابقهپيمانشمارهسه()3
1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



  ماه(شمسی)

7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

سالمعادل

سابقهپيمانشمارهچهار()2
اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



ماه(شمسی)

7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



سالمعادل 
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فرمشماره:4ارزيابيحسنسابقهدركارهايقبلي
توضيحاتوتذکراتمهمقبلازتکميلفرم:
.1

بايستفرمهايشماره2راتکميلوبههمراهسايرمداركمثبتهارائهنمايند.


گرانمی

مناقصه

اطالعاتپيمانهايانجامشدهبيشازپنجسالگذشتهمالكامتيازدهینخواهند

 .2اطالعاتمربوطبهپيمانهايجداولصرفاًمیبايستدرخصوص5سالقبلازانتشارآگهیاينمناقصهباشند.
بود.
 .3اطالعاتمربوطهبههريكازسوابقپيمانی،پسازتکميلدقيقتوسطمناقصهگر(شمارهپيمان،نامکارفرما،آدر ،شمارهتلفن،مبلغپيمان،زماناجرا،مفاصاحساب،کپیپيمانو)...منورد
مناقصهگزارمحاسنبهوثبنت

تبیازکارفرمايانقبلیدرخصوصپيمانهايذکرشده،امتيازمربوطهبا تشخيص

بازرگانیقرارگرفتهوپسازاخذاستعالمهايشفاهیوياک

بررسیکميتهفنیو
خواهدشد.
شده،کفايتکارکنانکليندي،تحقنقاهندا 
گواهینامهپايانکاروارزيابی(حينکاروخاتمهقرارداد)کارفرمايانقبلی(بالحاظکيفيتکارانجام 

ها،
نامه 
رضايت 

 .4ارائهتصويربرابربا اصل
پروژه)الزامیاست.

سازمانیوسرعتاجراي
مناقصهگزارتعيينخواهدشد.

رديفهايفوقباتوجهبهنظراتاخذشدهازکارفرمايانقبلیوباتشخيص

 .5امتيازبراي
بهگواهیهايیکهتاريخآنگذشتهاستدرصورتاسنتعالمو

بايستدرگواهیمربوطهدربندفوقالذکرمنعکسوبهمهروامضاءکارفرمايقبلیرساندهشود.


نحوهکيفيتارزيابیبندقبلمی
.6
پاسخترتيباثردادهمیشود.

اخذ
 .7کليهاطالعاتمندرجتوسطمناقصهگردرفرمهايحسنسابقهمیبايستبهطوردقيقوباذکراطالعاتصحيحوقابلپيگيريتکميلگردد.مسئوليتعدممحاسبهوکسبامتياز،درصورتعندم
گرمیباشد.


گزاردراخذاستعالمازکارفرمايانقبلی،برعهدهمناقصه

یبازرگانیمناقصه
درجوعدمارائهصحيحاطالعاتونتيجتاًعدمدسترسیکميتهفن
ايکهمناقصهگردربخشتجربهارائهنمودهاستباشد.


ازسوابقخاتمهيافته
 .8حسنسوابقارائهشدهبايدترجيحاً
.9

مناقصهگزار تعيين خواهد شد.

امتيازاينبخش با توجه به نظرات کارفرمايان قبلی و با تشخيص
مشابهمیباشد.


هايدرنظرگرفتهشدهدربخشتجربهدرزمينهسوابقمشابهوغير

دهیبهحسنسابقه،کارهايقبلیمطابقباوضعيت

نحوهامتياز
-9-1
باشدقابلمحاسبهمیباشدودرصورتکمتربودنمبلغ،بهمبالغ:از%31تنا51

-9-2حسنسوابقکارهايمشابهباموضوعمناقصهکهمبلغقراردادمربوطهحداقل%51حجمبرآوردمناقصه
%چهارپنجم،از%15تا%31سهپنجموزير%15وهمچنينحسنسوابقکارهايغيرمشابهباموضوعمناقصهيكپنجمامتيازتعلقمیگيرد.بهحسنسنوابقیکنهدرسنطحمعنامالت
امتيازيتعلقنمیگيرد.

متوسطمیباشد
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-9-3حسنسوابقکارهايانجامشدهدرشرکتپااليشگازفجرجمنسبتبهحسنسوابقارائهشدهدرسايرشرکتها،اداراتونهادهاداراياولويتمیباشدودرصورتداشتنسنوابقبنا
باشد.
گرمختارمی 


نیدرخصوصاستعالموجايگزينیاظهاراتمناقصه
شرکتپااليشگازفجرجموعدمارائهتوسطمناقصهگر،کميتهفنیبازرگا

غيرفنی،رعايتقوانينکاروتأميناجتماعیضرورياستلذا فنرمگنواهی
 .11ارايه گواهی حسنسابقهازکارفرمايانقبلیمبنی بر کيفيت کار انجام شده ،کفايت کادر فنی /
مربوطبههرسابقهپيمانیمیبايستتکميلوبههمراهپيمانمذکورارسالگردد.

صدورحسنسابقه(مطابقنمونهپيوستشمارهيك)
سالمنتهیبهتاريخمناقصه،باعثکسر51درصدازکلامتيازحسنسابقهبهازايهراخطارکتبنیمنیگنردد.در

 .11هرگونهاخطارکتبیو...مستندبهمکاتباتشرکتويامراجعقانونیدردو
شودوعددصفرمحاسبهمیگردد.


،امتيازمنفیدرجمعکلامتيازهادرنظرگرفتهنمی

منفیشدنامتيازاينبخش
صورت



جدولامتيازاتونحوهمحاسبهامتيازنهاييحسنسوابققبلي
معيارهايامتيازدهیهرپيمان(سوابققبلی)
شرح

حداکثرامتيازارزيابیهرپيمان(سابقهقبلیمشابه)

کيفيتکارانجامشده

کيفيتکادرفنی/غيرفنی

14

8



تاييدفرمرعايتقوانينکاروتامين
اجتماعیازکارفرمايانقبلی
3

امتيازکسبشدهمناقصهگرپسازبررسیاسنادومدارك(امتيازبين1تا)111


جمعامتيازهرسابقه
25


گرمیبايستنسبتبه ارسالحسنسوابققبلیمشابهباموضوعمناقصهدرحدودمعامالتبزرگ(عمده)وبهتعداد4پيمانودرصورتعدموجود4پيمانمشابه،نسبتبهارسالحسن


مناقصه
توضيح:1
سوابقپيمانهايغيرمشابهحداکثر2پيماناقدامنمايد.

امتيازحسنسوابققبلیغيرمشابهباموضوعمناقصهبراسا بند9-1و9-2توضيحاتارزيابیحسنسابقهدرکارهايقبلیمحاسبهخواهدشد.

توضيح:2
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فرمارزيابيحسنسوابققبلي
مناقصه گرمحترمآياگواهیحسنانجامکارصادرهازکارفرمايقبلیاينپيمانبهپيوستارائهشدهاست؟بلیخير

دهیمیباشندو درجموضوع،مبلغ،مدتونحوهوکيفيتاجرايپيمانوکفايتکادرفنی/غيرفنیورعايت

فقطاطالعاتمربوطبهگواهیپيمانهاي5سالقبلازانتشارآگهیمناقصهقابلامتياز

درگواهیهايصادرهارائهشدهالزاميست.

قوانينکاروتأميناجتماعیازکارفرمايانقبلی

حسنسابقهپيمانشمارهيك()1
1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

8

تاريخشروعپيمان

11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما 
فوري

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

5

محلاجرايپيمان



7

نامکارفرما(طر قرارداد)





9

تاريخاتمامپيمان





11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



ريال
سالمعادل ماه(شمسی)



12

آدر کارفرما

1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



12

آدر کارفرما



حسنسابقهپيمانشمارهدو()4

ريال
سالمعادل   ماه(شمسی)

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

5

محلاجرايپيمان



7

نامکارفرما(طر قرارداد)



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 
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حسنسابقهپيمانشمارهسه()3
1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان



4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

اتماميافتهدرحالاجرا

3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



 ماه(شمسی)

7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



1

موضوعپيمان



2

شمارهپيمان

4

مبلغکلپيمان

6

مدتکلپيمان

سالمعادل 

حسنسابقهپيمانشمارهچهار()2
اتماميافتهدرحالاجرا



3

وضعيتاجرايیپيمان

ريال

5

محلاجرايپيمان



7

نامکارفرما(طر قرارداد)



8

تاريخشروعپيمان



9

تاريخاتمامپيمان



11

شمارهتلفنهايکارفرماجهتتما فوري



11

شمارهفکسکارفرماجهتتما 



12

آدر کارفرما



سالمعادل 

 ماه(شمسی)
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فرمشماره:3ارزيابيتوانمالي
توضيحاتوتذکراتمهمقبلازتکميلفرم:
.1

گرانمیبايستفرمشماره3رابهصورتکاملوخواناودقيقتکميلنمودهوبههمراهمستنداتمربوطهارسالنمايند.


مناقصه

 .2اطالعاتارائهشدهصرفاًمیبايستمربوطبه5سالگذشتهباشدوسالهايقبلازآنمالكمحاسبهامتيازنخواهدبود.
 .3درخصوصستون()1ارائهمستنداتمرتبط(گواهیمالياتپرداختشدهدرپنجسالاخير)ضرورياست.
سالگذشتهضروريمیباشد.

ارائهمفاصاحسابتأميناجتماعیياگواهیبيمهتأميناجتماعیقطعیياعلیالحسابپرداختشدهدر5

 .4درخصوصستون()3
سالگذشتهضروريمیباشد.

واهیبيمهدارايیهاياکپیدفاترقانونیدر5

 .5درخصوصستون()5ارائهاظهارنامهمالياتیياگ
هايقطعیوموقتممهوربهمهرسازمانمالياتیمیباشد.


درآمدمستندبهصورتوضعيت
 .6منظوراز((درآمدناخالصساالنه))
تیياگواهیبيمهدارائیهاست .همچنيناصلگواهیکارشنا

هايستکهمستندبهاظهارنامههايماليا


دارائی
دارايیهايثابت))

 .7منظوراز((

رسمیدادگستريمبنیبرميزاندارائیهاي

ثبتشدهدردفاترقانونیمناقصهگرنيزقابلقبولخواهدبود.

 .8ارائه حداقل يکی از مدارك  فوقوياتأييداعتباربانكيامؤسساتمالیواعتباريتاسقفمبلغموضوعمناقصه،جهت ارزيابیتوانمالیالزامیاستوحداکثرامتياز در صورتیاحراز
میيابد.شايان ذکر است ارزيابیتوان مالی
خواهد شد که مبالغارائهشدهبهشرحفوقمعادليابيشترازمبلغ برآوردي مناقصه باشد،در غير اين صورت امتيازتوان مالی به تناسب کاهش  
میشود.
براسا اطالعاتحداکثرپنجسالگذشتهتعيين 
روشمحاسبهامتيازبهشرحذيلمیباشد:

درنظرگرفتهمیشود

اگرPestکوچکتريامساويPباشدآنگاهحداکثرامتيازتوانمالیمناقصه()111
درغيراينصورتاگر  PestبزرگترازPباشدآنگاهامتيازازطريقفرمول

زيرمحاسبهميگردد:

=Pestمبلغبرآوردمناقصهموردنظر
=Pباالترينمبلغمحاسبهشدهجدولفوق
مهم  :اصل تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالی و اعتباري معتبر طبق نمونه پيوست شماره دو تا سقف مبلغ موضوع مناقصه به عنوان يکی از اسناد مورد نياز جهت احراز امتياز توان مالی
دکهمیبايستبدون خط خوردگی و با مهر و امضاي مجاز ارائهگردد.

میباش


تهايمالیحسابرسیشدهازجامعهحسابدارانرسمیالزاميست».
«ارائهآخرينصور 
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فرمشماره–3ارزيابيتوانمالي
()1

()2

()3

()4

()5

مبلغمالياتمتوسط

پنجاهبرابرمبلغ

مبلغبيمهتأمين

هفتادبرابربيمهتامين

(ريال)
عنوانمعيار

رديف

مالياتمتوسط

اجتماعیقطعیيا

اجتماعیقطعیيا

(ريال)

علیالحساب


علیالحسابپرداخت

پرداختشده

شده(ريال)

()6

1

يكسالقبل

2

دوسالقبل

3

سهسالقبل
چهارسال

4

5















قبل

درآمدناخالص

سهبرابردرآمدناخالص

مبلغ

پنجبرابردارايیهاي


ساليانه

ساالنهمستندبه

دارايیهاي


ثابتمستندبهاظهارنامه

بانكهاياموسسات


(ريال)

پنجسالقبل







































وضعيتهايقطعی


صورت

مالياتیياگواهیبيمه

مالیواعتباري

ثابت(ريال)

ياموقت

داراييهايادفاترقانونی

معتبر

(ريال)

(ريال)
















()7

شدهازطر 

(ريال)



()8

تاييداعتبارصادر































باالترينمبلغمحاسبهشده :ريال
تذکرمهم :اصلتأييداعتبارازسويبانكيامؤسساتمالیواعتباريمعتبرطبقنمونهپيوستشمارهدو،تاسقفمبلغموضوعمناقصهبهعنوانيکیازاسنادموردنيازجهتاحرازامتيازتوانمالیمورد
باشدکهمیبايستبدونخطخوردگیوبامهروامضايمجازباشد.


قبولمی

فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم


صفحه15از42

فرمشماره:2ارزيابيتوانتجهيزاتي

.1

گرانمیبايستاطالعاتفرممربوطهراباتوجهبهوسايلوتجهيزاتموردنيازپروژهراحسبتوانموجودخودتکميلنمايند.


منظورارزيابیتوانتجهيزاتیمناقصهحاضر،مناقصه
به

گرانموظفندهرزمانکهمناقصهگزارضروريتشخيصدهدزمينهبازديدازتجهيزاتوماشينآالتمذکوررافراهمآورند.


مناقصه
.2
بايستتوسطمناقصهگرانمحترموباتوجهبهستون()1تکميلگردد.


جدولفوقمی
 .3صرفاًاطالعاتمربوطبهستونهاي()4(،)3
ازسويمناقصهگرضرورياست.

کپیسندمالکيتيافاکتورخريدماشينآالت)

ئهکليهمستنداتمربوطبهمالکيتتجهيزاتوماشينآالت(

 .4ارا
 .5فرمولمحاسبهامتيازستون()6بهشرحذيلمیباشد:


امتياز

وماشينآالتموجودمناقصهگر

=Mتعدادتجهيزات
تعدادتجهيزاتوماشينآالتموردنيازپروژهکارفرما

=N

رمولمحاسبهامتيازتوانتجهيزاتیبهشرحذيلمیباشد:

ف
مجموع امتياز رديف هاي ستون 7
تعداد رديف هاي ستون 7

امتياز

کهدرصورتبرندهشدندرمناقصه،نسبتبهخريديااجارهماشين آالتموردنظرکارفرمااقدامخواهدنمود،هيچگونهامتيازيبهويتعلق

 .6درصورتیکهمناقصهگرصرفاًاظهارنظرنمايد 
نخواهدگرفت.
گيرد.
درصورتارائهمستنداتیکهثابتکندمناقصهگردارايتجهيزاتالزممیباشدبهازايهردستگاه%25امتيازتعلقمی 

.7



فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم

صفحه16از42

جدولارزيابيتوانتجهيزاتي
()4
()1
آالتموردنياز


شرحتجهيزاتوماشين

رديف

کارفرما

()2

( ) 3

تعداد

تعداد

موردنياز

موجود

)(N

)(M

نحوهامتيازدهی

نوعمالکيتتجهيزاتوماشينآالت


تعداداعالمشدهبرابريابيشتراز


3



























5















6















7















8















9
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13















باشد،درتخصيصامتيازحداکثريايشاندراينمعيارموثرخواهدبود.

2

















نوع تجهيزات و ماشين آالت که در اختيار دارند و متناسب با ماهيت مناقصه نيز

1















مناقصهيابپيوستآنمشخصوتعيينمیگردد.امابهتشخيصمناقصهگرقيدهر

(111امتياز)

فرمولمحاسبهمیگردد)


باتوجهبهموضوعمناقصهنوعوتعدادماشينآالتوتجهيزاتموردنيازدرآگهی

میباشد
تعدادموردنياز 


مناقصهگر)


توضيحات

تعداداعالمشدهکمترازتعداد
میباشد(امتيازطبق
موردنياز 


4

اجارهاي


قطعی(درمالکيت

()5

()6



فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم

صفحه17از42

ارزيابيتوانفنيوبرنامهريزي

فرمشماره:5
ارزيابیتوانفنیوبرنامهريزيپيمانکارانبراسا معيارکفايتکارکنانکليديانجاممیشود:
کفايتکارکنانکليدي:
-1درجاطالعاتمربوطبهنفراتکارکنانکليديمناقصهگرشامل :نامونامخانوادگی،سمتسازمان،آخرينمدركتحصيلی،سابقهکار،سابقهکاردرشرکتالزاميست.
-2ارسالمستنداتمربوطبهاطالعاتمندرجدرجدولمربوطبهنفراتکليديالزاميست.
گرانمیبايستنسبتبهتکميلجداولیمشابهجداولذيلبههمراهکليهمستندات


،مناقصه
مناقصهگر)

باتوجهبهمحدوديتجدولذيلالذکرجهتدرجکاملمشخصاتکلنفراتکليديشرکت(

-3
مربوطهشامل(:چارتسازمانیشرکتوساختارتشکيالتیومسئوليت هايپرسنلبرايانجامکارجهتارزيابیوامتيازدهیکفايتکارکنان/ليستنفرات/مداركتحصيلی/سوابقکاري)اقدام
نمايند.
گزاردرگزارششناختتعيينمی شود،درصورتیکهکارکنانکليديمناسبوصالحيتداربراي


توسطمناقصه
حداقلتعداد،تخصصوسايرمشخصاتکارکنانکليديمناقصهگر(درصورتلزوم)

-4
شوددرغيراينصورتبهنسبتامتيازتعيينمیشود.


درنظرگرفتهمی
کارموردنظرمعرفیشوند،امتياز()111

جدولفهرستنفراتكاركنانكليدي
سمتسازمانی

آخرينمدركتحصيلی

سابقهکار

سابقهکاردرشرکت

نامونامخانوادگی

رديف
1











2











3











4











5











6











7













فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم

صفحه18از42

نحوهامتيازدهيمعياركفايتكاركنانكليدي
رديف

امتيازbi

شرح

1

ارائهساختارتشکيالتومسئوليتهابرايانجامکارموردنظروسوابقمربوطه)

کفايتکارکنانکليدي(:

41

2

گواهينامهاستاندارد

61
111

جمعامتيازکسبشده

نگهبانی،نامهرسانی،پيشخدمتی،

درخصوصپيمانهايخدماتپشتيبانی:نظير -1حملونقل -2تعميرونگهداري  -3امورچاپوتکثير -4امورآشپزخانهورستوران -5خدماتعمومی(

ارائهساختارتشکيالتومسئوليتهابراي

نويسی،اموردفتريوبايگانی،منشیگري) -8امورتأسيساتی،درصورتکفايتکارکنانکليديکهبا 


ماشين
تلفنچی) -6باغبانی -7خدماتاداري(
گردرنظرگرفتهمیشود.


برايمناقصه
انجامکارموردنظرمشخصمیگرددحداکثرامتياز()111


ارزيابيسيستممديريت
نحوه ارزیابی معیار سیستم مدیریت به شرح ذیل می باشد:

ارزیابی سیستم مدیریت
لیست گواهی نامه سیستمهای مدیریتی اخذ شده
ردیف

نام شرکت گواهی دهنده

نام سیستم مدیریتی

1
2
3
4

جمع

تاریخ اعتبار

امتیاز کسب شده

شركت پااليش گاز فجر جم

فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران



صفحه19از42

معیار امتیاز دهی :معیار امتیاز دهی به شرح یکی از حاالت ذیل می باشد و حداکثر  111امتیاز تعلق می گیرد.
 حالت اول :سیستم مدیریت زیست محیطی) 01( (ISO14001امتیاز) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) 01( (OHSAS18001امتیاز)
 حالت دوم :سیستم مدیریت یکپارچه ) 111( (IMSامتیاز)
 حالت سوم :سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ) 111( (HSE-MSامتیاز)
تبصره  : 1ارائه گواهینامه های معتبر در هر مورد برای کسب امتیاز الزامی می باشد.
تبصره  : 2ارائه تصویر نظامنامه ،خط مشی و آخرین گزارش ممیزی خارجی  HSEشرکت برای کسب امتیاز الزامی است.
تبصره :3مناقصه گرانی که به صورت کنسرسیوم می باشند صرفاً بخش مهندسی و اجرا در ارزیابی لحاظ شده و در این صورت بخش مهندسی به میزان  11درصدد و
بخش اجرا به میزان  01درصد در ارزیابی موثر می باشند.



فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم

صفحه41از42

فرمشماره:6معيارهاوامتيازارزيابیHSE
گروهبنديپيمانهايموجوددرپيوستدستورالعملبهشرحجدولذيلمیباشد.همچنيننحوهامتيازدهیبههرمعيارومداركموردنيازنيز

معيارهايارزيابیکيفیوميزانوزنآنها باتوجهبه 
هايباسوابققبلیوشرکتهايبدونسوابققبلی"درهرگروهارائهگرديدهاست.


شرکت
ذيالًوبهترتيبهريكازمعيارهابراسا "


گروههاي1و)4

پيمانهاي

جدول:ارزيابيسيستممديريت(صرفاً

ليستگواهینامهسيستمهايمديريتیاخذشده
رديف

نامسيستممديريتی

نامشرکتگواهیدهنده

تاريخاعتبار

توضيحات

1









2









3









4









معيارامتيازدهی:معيارامتيازدهیبهشرحيکیازحاالتذيلمیباشدوحداکثر111امتيازتعلقمیگيرد.
حالتاول:سيستممديريتزيستمحيطی(51()ISO14001امتياز)وسيستممديريتايمنیوبهداشتشغلی)51( (OHSAS18001امتياز)
حالتدوم:سيستميکپارچه(111()IMSامتياز)
حالتسوم:سيستممديريتبهداشت،ايمنیومحيطزيست(111()HSE-MSامتياز)
تبصره:1ارائهگواهينامهمعتبردرهرموردالزامیمیباشد.
ارائهتصويرنظامنامه،خطمشیوآخرينگزارشمميزيخارجیHSEشرکتالزامیاست.

تبصره:2






فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


شركت پااليش گاز فجر جم

صفحه41از42

پيوستيك-فرمگواهيصدورحسنانجامكار
ازشرکت ..............................................:
بهامورپيمانها/کميتهفنی،بازرگانیشرکتپااليشگازفجرجم

باسالم .احتراماًبهاستحضارمیرساندشرکت  ......................................................................................درسال...................................بااينشرکتقرارداد(موضوع):
 .................................................................................... .................................................با شماره پيمان     ................................به مدت  .......................از
تاريخ

...........................................

لغايت

..............................................
ريال

.................................... ................................................................... ....

مبلغ

با


کل

(به

(به

عدد)
حرو )

...................................................................................................................................ريالداشتهوقراردادمذکوررابهاتمامرساندهاست/میرساند.
 شرکتازنظرکيفيتکاردرحدضعيفمتوسطخوبعالیارزيابیگرديدهاست.
 شرکتازنظرکفايتکادرفنی/غيرفنیدرحدضعيفمتوسطخوبعالیارزيابیگرديدهاست.
 شرکتازنظررعايتقوانينکاروتأميناجتماعیضعيفمتوسطخوبعالیارزيابیگرديدهاست.
میباشد.
فوقالذکر درحدضعيفمتوسطخوبعالی 
پيشگفته در قرارداد 

 در مجموع ارزيابی اين شرکت از کارکرد شرکت
ضمنااصلمفاصاحسابشماره مورخ//بهمبلغ ريالمربوطبهقراردادفوقبهاينشرکتارايه
گرديدهاست.
نامونامخانوادگی

نامونامخانوادگی

پيمانها

مهروامضاءامور

مهروامضاءدستگاهنظارت

تاريخ:

تاريخ:
هايمتقاضی/مناقصه گرتوجهنماييدکهدرصورتداشتنقراردادهايمتعدد،جهتهرقراردادفرممجزاتکميلومهروامضاءگردد.


شرکت

شركت پااليش گاز فجر جم

فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


پيوستدو-اعالميهتاييداعتباربانكي


صفحه44از42

شماره:
تاريخ:



موضوعمناقصه :
بهشمارهمناقصه  :
شرکتپااليشگازفجرجم
باسالم
اعالممیگردد.

مناقصهگرمتقاضیحضوردرمناقصاتآنشرکتنزداينبانك،جهتاطالعوبهرهبرداريالزم

درذيلاطالعاتحسابهايبانکیواعتبارشرکت 

 )1اطالعاتگردشحسابهايفعالشرکت  برايدورهزمانیيكسالقبلازتاريخصدورنامهتاييداعتباربانکی

نوعحساب

شمارهحساب

بدهکار(ريال)

بستانکار(ريال)

ميانگينحساب(ريال)



 )2ميزانضمانتنامههايفعالبرابراستباريال
 )3شرکتمذکورداراياعتبارمالیتاسقف(بهعدد) ريال (بهحرو )ريالنزد
بهشمارهبودهواعتبارمالیآنشرکتتاسقفاعالمشدهموردتائيدمیباشد.

بانكشعبه
مهروامضاءمجازبانك/موسسهمالیواعتباري

مهروامضاءصاحبانمجازامضاءمناقصهگر
نامونامخانوادگی

نامونامخانوادگی

مهروامضاء

مهروامضاء

تاريخ:

تاريخ:

درصورتيکهحسابشرکتمناقصهگرنزدموسسهمالیواعتباريباشد،الزماستتانامآنموسسهمالیواعتباريدرليستموسساتموردتا ئيدبانكمرکزيجمهورياسالمیايرانقرارگرفتهباشد

شركت پااليش گاز فجر جم



فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


صفحه43از42

شركتپااليشگازفجرجم
وسيلهاينشرکتاعالممینمايدکهکليهفرمهايارزيابیکيفیارائهشدهدرسايتشرکتپااليشگازفجرجم (فرمحاضر) متناسبباموضوعمناقصهرامورد


بدين
ليستفوقالذکرثبتواسنادالزمرابههمراهسايرمداركدرقالب


درچك
ووضعيتکليهمستنداتومداركمرتبطمورداشارهدرفرمهارا

مطالعهدقيققرارداده
يكرزومهمنسجمبهآنشرکتمحترمارائهنمودهاست.
ضمناًاينشرکتاطالعاتمندرجدراينسند ومداركپيوستآنراتأييدومسئوليتهرگونهاظهاراتخال واقعوعواقبقانونیناشیازآنوهمچنينمسئوليت
تقبلمینمايد.

توسطمناقصهگزاررابهداليلینظيرعدمارسالياارسالناقصاسنادومداركالزم

عدمارزيابیومحاسبهامتيازات
نامشرکت:
نامونامخانوادگی:
سمت/پستسازمانی:

شمارهکدملی:
تلفن:

موبايل/
تاريخ:
مهروامضاء:





شركت پااليش گاز فجر جم

فرماستعالمارزيابيكيفيمناقصهگران


........

مهروامضاءصاحب/صاحبانامضاء مجازشرکتباذکرنامونامخانوادگی


صفحه42از42

