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  :  اطالعات کلی مناقصه گزار

  مهندسی و توسعه گاز ایران، مدیریت تدارکات و خدمات کاالشرکت نام : 

  200تهران، خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه مفتح، پالك نشانی : 

    88912792 تلفن :

 WWW.NIGCENG.IRسایت شرکت :

  شماره مناقصه :

  موضوع مناقصه :

  

، به مدیریت تدارکات و خدمات کاالي شرکت مهندسی و مقرر موعد در کیفی ارزیابی فراخوان و استعالم این شده درخواست مدارك انضمام به باید  کیفی ارزیابی استعالم شده تکمیل هايبرگه

به  و جداگانه و منظم صورت به را نیاز مورد مستندات و مدارك کیفی، ارزیابی استعالم شده تکمیل هايبرگه است خواهشمند محترم گرانمناقصه از توسعه گاز به نشانی فوق ارسال گردد.

   .دهند قرار پوشه یک در گانهشش هاي جدول در شده درخواست مدارك ترتیب

  : فروشنده) سازنده/ ( اطالعات کلی تامین کننده

 :تلفن :                                        شرکت ثبت محل و تاریخ :                                                 شرکت ثبت شماره                                                                   :شرکت امن

  : نمابر ) :                                                                                                                                                        اساسنامه طبق ( شرکت فعالیت موضوع

 کد شرکتی ایران کد (پنج رقم):                                                                  گروه:هاي همنام شرکت

 :اقتصادي کد                                                                                         :الکترونیک پست                                                                             :اینترنتی نشانی

 : ملی شناسهنشانی کارخانه:                                                                                                                                                                      :دفتر مرکزي نشانی

 :مجاز امضاء صاحبان/ صاحب اسامی

 :صدور محل                                         : تولد محل و تاریخ :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدیر خانوادگی ونام نام

  : تحصیلی رشته                                                                         : تحصیلی مدرك                                            :همراه تلفن                            :                        ملی کد

  نوع شرکت :

  (توضیح دهید)         غیره          تعاونی             بامسئولیت محدود              سهامی عام             سهامی  خاص  

  نوع مالکیت : (با ذکرنام)

  (توضیح دهید)                                           غیره           تحت پوشش      عمـومی                        دولتی                        خصوصـی     
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  تعداد کارکنان به تفکیک در بخشهاي ذیل اعالم گردد. 

  

  فنــی                  فنــی                                                                                                                                  

  دکتـــرا:                                                                                            کارشناسی ارشد:    

  غیر فنی           غیر فنی                                                                                                                                

  

  فنــی                                                      فنــی                                                                                              

  کارشناسی:                                                                                          کاردانــی:    

  غیر فنی                                                                   غیر فنی                                                                         

  

  فنــی                  فنــی                                                                                                                                   

  زیر دیپلـم:                                                                                       دیپلــم:          

  غیر فنی                غیر فنی                                                                                                                            

  

  فنــی                   فنــی                                                                                                                                  

  تعداد کل کارکنان دفتر:                                                          تعداد کل کارکنان کارخانه (کارگاه):   

  غیر فنی               غیر فنی                                                                                                                              

     

  فضاي اداري:                                                                              مترمربع

              

  مترمربع                               فضاي فنی   :                    مسقف                  

  مترمربع                                       کارخانه )      غیرمسقف      –( کارگاهی 

            

  مترمربع       فضاي انبار / انبارها :          مسقف                                            

     مترمربع                                    غیرمسقف                                          

  

  

÷ 
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  گانبراي سازند

  

  

  

  

  

  خیر بلی                                        باشید:       می برداريپروانه بهرهآیا داراي 

  درصورت پاسخ مثبت نام مرجع صادرکننده: .................................................

  اخذ:................................................................................. تاریخ و شماره

  

  خیر بلی                                        باشید: آیا داراي استاندارد تولید می

  ....درصورت پاسخ مثبت نام مرجع صادرکننده: .............................................

  تاریخ و شماره گواهی:.................................................................................

  

  

  

  

  فروشندگانبراي 

  

  

  

  

  

  خیر بلی                                        باشید:       آیا داراي کارت بازرگانی می

  .................................................درصورت پاسخ مثبت شماره کارت: 

  تاریخ اخذ:.................................................................................

  خیر بلی                                        باشید: آیا داراي جواز کسب می

  صادرکننده: .................................................درصورت پاسخ مثبت نام مرجع 

  تاریخ گواهی : ...................................... شماره: ............................................

  نوع فعالیت :

                        نمایندگی تجاري               فروش  و خدمات   نمایندگی            نمایندگی انحصاري 

                            انباردار                    فروشنده/ واسطه         شعبه 

  

  



 

 ٥                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  

  

  

  

  

  

    کنندگانتامین  کیفی ارزیابی زمانبندي برنامه

  نوبت دوم یروز پس از انتشار آگه 7   کیفی ارزیابیاستعالم  مدارك آمادگی و دریافت اعالم  آخرین مهلت

  نوبت دوم یروز پس از انتشار آگه 21  کیفی ارزیابی مدارك تحویل آخرین مهلت

  کنندگانتامین کیفی ارزیابی استعالم ارسال چگونگی و محل

  

مندرج در جدول فوق  مقرر مهلت رعایت با مربوطه لوح فشرده همراه  آن باید مهر و امضاء شده و به مستندات و کیفی تحویلی و ضمائم ارزیابی اسناد کلیه

 رسید دریافت و که در آگهی مناقصه درج گردیده تحویل گزارمناقصه نشانی به گردیده درج آن روي بر شرکت کامل مشخصات که دربسته پاکت و در

 مدارك و اسناد جداسازي و بنديرعایت طبقه ضمنًا نشد. نخواهد داده اثري ترتیب گردد دریافت و ارسال مقرر مهلت از بعد که مدارکی و اسناد گردد. به

  .استالزامی گر،مناقصه ارزیابی شده در انتهاي این دستورالعمل، جهت خواسته فرمت مطابقاسکن اسناد   لوح فشردهعدد  2همچنین ارائه 
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  نکات مهم و قابل توجه

  . نمایند بندي کالسه صفحه شماره درج با و ذیل ترتیب به را خود مدارك باید گرانمناقصه

 فهرست 

 مناقصه در شرکت درخواست نامه 

 وزارت نفـت و  تصویر گواهی ثبت در لیست تامین کننـدگان  ایران کد، ، اقتصادي کد ، ملی شناسه ،  رسمی روزنامه ، اظهارنامهاساسنامه ،  ، تغییرات آخرین با شرکت تاسیس آگهی تصویر

   هاگواهینامه ها،نمایندگی نامه برداري،بهره و کار پروانه تصویر، دیگر سازمان هاهمچنین 

  مالی توان به مربوط مستندات 

 قبلی کارفرمایان نامه رضایت و سوابق حسن به مربوط مستندات   

  استانداردهاي تولید و نظام کیفیتمستندات مربوط به 

  گرتجربه و دانش مناقصهمستندات مربوط به 

  به تضمین کیفیت محصوالت و خدماتمستندات مربوط 

  تولیدمستندات مربوط به ظرفیت 

 برابـر نصـاب معـامالت متوسـط، الزامـی       10سال اخیر که فقط آخرین آن باید به صورت کاغذي ارائه گردد. (در مناقصات با بـرآورد کمتـر از    5مربوط به  شده حسابرسی مالی هايصورت

  باشد.) نمی

 .کلیه مدارك و مستندات ارائه شده، در زمان ارزیابی کافی باید معتبر باشند  

  بود خواهد اعتبار فاقد صورت این غیر در و باشدمی اعتبار داراي و قبول قابل آنها با مرتبط مستند و نظر مورد مدارك ارائه با تنها ارزیابی فرمهاي در شده ارائه اظهارات .   

 صـورت  در ضـمنًا . باشـد می گرمناقصه برعهده گزارتوسط مناقصه ارسالی مدارك بررسی عدم مسئولیت صورت این غیر در بوده مثبته اسناد به باید متکی رزومه و اسناد و مدارك ارسال 

 . باشدمی گزارمناقصه به مدارك و اسناد اصل ارائه به موظف گرمناقصه ، مدارك بیشتر بررسی جهت گزارمناقصه درخواست

  نخواهـد  پـذیرش  مربوطه قابل اعتراضات و شد نخواهد داده اثري ترتیب گردند تحویل گزار،مناقصهبه  مقرر تاریخ از بعد تکمیلی،که مدارك یا رزومه عنوان تحت سندي و مدرك نوع هر 

  بود.

 نمایند ارائه را تکمیلی مدارك و مکاتبه گزارمناقصه با کتبی بصورت ، اسناد تحویل مهلت اتمام از قبل تا باید ، آنها تکمیل یا اسناد در ابهام هرگونه رفع جهت نیاز صورت در متقاضیان . 

 نمایید. خودداري جداً ناخوانا و ناقص ، معتبر غیر ارزیابی، هايفرم با مرتبط غیر مدارك و اسناد گونه هر ارسال از ارزیابی فرمهاي با مرتبط اسناد ارسال اهمیت به توجه با   
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 باشدمی اعتبار فاقد مدارك و اسناد صورت این غیر در باشدمی ممنوع شرکتها سایر اسناد از استفاده و بوده گرمناقصه شرکت نام به باید مدارك و اسناد تمامی .   

 گردد امضاء و مهر مجاز امضاء صاحبان توسط باید اسناد تحویلی صفحات تمام .  

 کرد نخواهد ایجاد گزارمناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونههیچ مربوطه مدارك و ارزیابی هاي فرم ارائه و تکمیل .   

 گـر  هاي ناشی از عواقـب آن بـه عهـده مناقصـه     گزار ارائه شده مسئولیتکه در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غیر واقع، غیر موثق  و یا ادعاي نادرستی به مناقصهدر صورتی

 طبق مقررات برخورد خواهد شد. بوده و

 گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي جداول ارزیابی کیفی ،اقصه شرکت نمایند باید به توجه به نوع همکاري در مناقصهدر من مشارکتگران به صورت که مناقصهدرصورتی. 

 باشد. پذیر نمیهایی که عضو هیئت مدیره مشترك، در یک مناقصه امکانحضور همزمان شرکت 

 گر،  امتیازدهی خواهد شد. در صورتی که اسـکن مـدارك کاغـذي بـه درسـتی      بر اساس اسناد الکترونیکی ارائه شده توسط مناقصهکه برخی از معیارهاي ارزیابی کیفی صرفا با توجه به این

 گونه اعتراضی نسبت به امتیاز ارزیابی کیفی خود را نخواهد داشت. گر حق هیچمناقصهانجام نشده یا ناقص باشند، 

 نمایند اقدام اسناد سایر همراه به مشارکت مدت و تاریخ قید با مابینفی رسمی اسناد دفاتر در شده تأیید مدنی مشارکت قرارداد ارسال به نسبت (کنسرسیوم) باید مشارکتی هايشرکت. 
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ت مدیرهاهی : لیست مشخصات 1جدول شماره   

  

  

  

  

  

  مدرك تاریخ اخذ  رشته / مقطع تحصیلی  ت مدیره با شرکتسمت در هیأ  نام و نام خانوادگی  ردیف

  سابقه مفید ( سال )

  شماره همراه

  در این شرکت  کل

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                
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دارانسهام : لیست مشخصات 2جدول شماره   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظات  مدرك تحصیلی  درصد سهام  سمت شرکت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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  معیارهاي ارزیابی کیفی تامین کننده (سازنده / فروشنده)
  

  معیارهاي ارزیابی کیفی و درصد ورنی آنها -3جدول 

ف
دی

ر
  

  شرح معیارها
درصد وزنی معیار 

A  

امتیاز کسب شده 

 6تا   1از فرمهاي 

A)(  

)100-0(  

 امتیاز کسب شده

  نهایی

A× B /100  

  مالحظات

امتیازات از جداول و مدارك 

  ذیل استخراج می گردد.

  1 شماره فرم      15  مالی  توان  1

کار با مراکـز صـنعتی    شهرت وسابقه سنح قبلی، مشتریان ارزیابی  2

مهندسی و توسعه گـاز ایـران    معتبر مخصوصاً وزارت نفت و شرکت

  مرتبط با موضوع مناقصه

20    

  

  2 شماره فرم

  3 شماره فرم      15  و نظام کیفیتتولید  هاي استاندارد  3

  4 شماره فرم      20  و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه  دانش، تجربه داشتن  4

  5 شماره فرم      15  (گارانتی و وارانتی) و خدمات محصوالت کیفیت نحوه تضمین  5

  6 شماره فرم      15  تولید ظرفیت  6

        100  جمع  

  

  شود که تمام مدارك الزم را ارائه نماید.هاي استعالم ارزیابی کیفی از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد مینماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمگر اعالم میمناقصه :1تذکر 

  گزار (شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) ایجاد نخواهدکرد. ها و مدارك مربوطه هیچگونه حق یا تعهدي در خصوص شرکت در مناقصه براي دستگاه مناقصهتکمیل و ارائه این فرمنماید که گر اعالم می: مناقصه2تذکر 

  باشد.امتیاز در ارزیابی کیفی می 65ان منوط به کسب حداقل گکنند تامینتأیید صالحیت کیفی هر یک از  :3تذکر 
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 کنندگان : ارزیابی توان مالی تأمین 1ماره شفرم  

  توضیحات و تذکرات مهم : 

 را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند. 1فرم شماره باید کنندگان  تأمین - 1

 قبل از آن مالك امتیاز نخواهد بود.سال گذشته باشد و سالهاي  5اطالعات ارائه شده صرفاً باید مربوط به  -2

 است. ارائه مستندات مرتبط ( گواهی مالیات پرداختی در پنج سال اخیر ) ضروري 1 ردیفدر خصوص  - 3

هاي ثبت دادگستري مبنی بر میزان دارائیهاست. همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی است که مستند به اظهارنامه هاي مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیهايدارائی "هاي ثابتدارایی "منظور از  -4

 کننده نیز قابل قبول خواهد بود. شده در دفاتر قانونی تأمین

احراز خواهد الزامی است و حداکثر امتیاز در صورتی ارائه حداقل یکی از مدارك فوق و یا تائید اعتبار بانک یا موسسات مالی و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه، جهت ارزیابی توان مالی  - 5

صورت امتیاز توان مالی به تناسب کاهش می یابد. شایان ذکر است ارزیابی توان مالی بر اساس شد که مبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردي مناقصه باشد، در غیر این

 اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می شود.

 می باشد : روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل Pest =  مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر P =  باالترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق  

��	� < ����	 ⟹ امتیاز =	
�

����
× ���					��	� > ����		 ⟹ امتیاز = ��� 

  : باشد زیر مقادیر از یکی از کمتر یا و معادل مناقصه اولیه برآوردي مبلغ که شود می احراز صورتی در اعتباري و مالی توان حداکثر - 6

  کنندهتامین گذشته سال 5 مالیات میانگین برابر یکصد -  الف    

  تولید سال آخرین فروش درصد پنج و بیست – ب             

  کنندهتامین ثابت هايدارائی درصد ده -ج             

  کنندهتامین براي معتبر اعتباري و مالی موسسات یا و بانک سوي از صادره اعتبار تائید مبلغ برابر یک - د             

  .باشدمی الزامی جدول این در درخواستی مدارك شده مصدق رونوشت ارائه -7

 بیشترین و(  مقدار بیشترین که شد خواهد انجام ردیفی اساس بر امتیازدهی و است الزامی اعتباري و مالی توان ارزیابی جهت جدول این 4 الی 1 ردیفهاي به مربوط مدارك از یکی حداقل ارائه -8

  .دارد را)  امتیاز
            



 

 ١٢                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

 )3 شماره ازجدول 1 ردیف به مربوط(  اعتباري و مالی توان ارزیابی: -1 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 عنوان معیار

  سال گذشته 5متوسط  مناقصه است) يسال برگزار nسال (

 (کل پرداخت هاي پروژه)
  عدد مالك مقایسه

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

1 
 یو عل یقطع یاتهايمتوسط ساالنه، مستند به اسناد مال یاتمال

 = a           الحساب پرداخت شده
١٠٠ × a = 

2 
 اسناد و قراردادها به فروش، مستند /تولید  سال آخرین فروش

 = b           شده تأیید مالی صورتهاي با فروش
٢٥/٠  × b = 

3 
 هاییدارا یمهب  یگواه یا یاتیثابت مستند به اظهارنامه مال هايییرااد

 = c           سال قبل یدفاتر قانون یا
١/٠  × c= 

4 
 يو اعتبار یموسسات مال یامبلغ اعتبار صادر شده از طرف بانکها 

  = d           )یال(ر کننده تامین يمعتبر برا

 = A( A( 4الی  1در ردیفهاي  "عدد مالك مقایسه "بیشترین عددمربوط به ستون    

 = C مبلغ برآورد اولیه کاالهاي موضوع مناقصه    

    [100 × (A/C)] =  کننده تامینمالی و اعتباري  امتیاز توان (100 ~ 0)   
جدول  1درج در ردیف 

   3شماره 



 

 ١٣                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  :مرتبط با تقاضا مهندسی و توسعه گاز ایرانکار با مراکز صنعتی مخصوصاً وزارت نفت و شرکت  سابقه و شهرت حسن ، قبلی مشتریان ارزیابی: 2 شماره فرم

 بـه شـرح  ) تعهـدات  بموقـع  انجام و پشتیبانی خدمات کیفیت برداري، بهرهحسن انجام کار (کیفیت کاال، عملکرد در دوره  نظیر مواردي به باتوجه قبلی مشتریان ارزیابی امتیاز

هـاي  الزم به ذکـر اسـت فـرم    .بود خواهد شده یاد امتیاز تعیین مالك گذشته سال پنج حداکثر در قبلی مشتریان ارزیابی امتیاز میانگین. گرددمیمندرج در جدول ذیل تعیین 

  گر لحاظ نخواهد شد.غیراین صورت امتیاز حسن سابقه براي آن مناقصهارزیابی مذکور باید توسط مشتریان قبلی تکمیل و تمام اطالعات مربوطه را ذکر نموده و تائید نمایند و در 

  ه)چهار کار مشابه در پنج سال گذشت قلکارهاي مشابه با باالترین مبلغ  ارائه گردد(حدا ،امتیاز این بخش حداکثربه منظور کسب -1

  کمتر باشد امتیاز به تناسب کاهش می یابد.)Pest(از مبلغ برآورد ) P(گر مناقصه امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که مبلغ قرارداد 25نامه به ازاي هر حداکثر رضایت-2

��	� < ����	 ⟹ امتیاز = 	
�

����
× ��					��	� > ����		 ⟹ امتیاز = �� 

  گردد.گر تکمیل و مهر و امضاء سال گذشته فرم سنجش عملکرد توسط کارفرماي قبلی مناقصه 5به ازاي هر کار قبلی در  -3

  .گیرداز هر کارفرما فقط دو فرم تکمیل شده سنجش عملکرد مورد ارزیابی قرار می -4

بر اساس عملکرد آنها در شرکت محاسبه تنها سال گذشته سابقه قرارداد با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دارند، امتیاز این فرم  5کنندگانی که در مورد تامین در  -5

  .گردد  می

  

   ارزیابی مشتریان قبلیامتیازدهی  شرح

  )Aامتیاز کسب شده (  )P(  مبلغ قرارداد  شرح  ردیف

      1فرم سنجش عملکرد شماره   1

      2فرم سنجش عملکرد شماره   2

      3فرم سنجش عملکرد شماره   3

      4شماره فرم سنجش عملکرد   4

    جمع امتیازات ( امتیاز کل حسن سابقه و شهرت)



 

 ١٤                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  

  

  

  

  

  

  1فرم سنجش عملکرد شماره 

  امتیاز  )20ضعیف (  )50متوسط (  )80خوب (  )100عالی (  ضریب وزنی  نام معیار  ردیف

            25  کیفیت کاال  

            25  برداريعملکرد در دوره بهره  

            25  کیفیت خدمات پشتیبانی  

            25  انجام به موقع تعهدات  

    مجموع امتیاز این فرم

  نام کارفرما:

    موضوع قرارداد:

  مبلغ قرارداد ( ارزي /ریالی):

  تاریخ شروع قرارداد:                                                                      تاریخ پایان قرارداد:

  نام آدرس و تلفن مقام مطلع کارفرمایی:

  مهر امضاي کارفرما:



 

 ١٥                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  

  

  

  

  

  2فرم سنجش عملکرد شماره 

  امتیاز  )20ضعیف (  )50متوسط (  )80خوب (  )100عالی (  ضریب وزنی  معیارنام   ردیف

            25  کیفیت کاال  

            25  برداريعملکرد در دوره بهره  

            25  کیفیت خدمات پشتیبانی  

            25  انجام به موقع تعهدات  

    مجموع امتیاز این فرم

  نام کارفرما:

    موضوع قرارداد:

  ارزي /ریالی):مبلغ قرارداد ( 

  تاریخ شروع قرارداد:                                                                      تاریخ پایان قرارداد:

  نام آدرس و تلفن مقام مطلع کارفرمایی:

  مهر امضاي کارفرما:



 

 ١٦                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  

  

  

  

  

  3فرم سنجش عملکرد شماره 

  امتیاز  )20ضعیف (  )50متوسط (  )80(خوب   )100عالی (  ضریب وزنی  نام معیار  ردیف

            25  کیفیت کاال  

            25  برداريعملکرد در دوره بهره  

            25  کیفیت خدمات پشتیبانی  

            25  انجام به موقع تعهدات  

    مجموع امتیاز این فرم

  نام کارفرما:

    موضوع قرارداد:

  مبلغ قرارداد ( ارزي /ریالی):

  قرارداد:                                                                      تاریخ پایان قرارداد:تاریخ شروع 

  نام آدرس و تلفن مقام مطلع کارفرمایی:

  مهر امضاي کارفرما:



 

 ١٧                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  

  

  

  

  

  4فرم سنجش عملکرد شماره 

  امتیاز  )20ضعیف (  )50متوسط (  )80خوب (  )100عالی (  ضریب وزنی  نام معیار  ردیف

            25  کیفیت کاال  

            25  برداريعملکرد در دوره بهره  

            25  کیفیت خدمات پشتیبانی  

            25  انجام به موقع تعهدات  

    مجموع امتیاز این فرم

  نام کارفرما:

    موضوع قرارداد:

  مبلغ قرارداد ( ارزي /ریالی):

  تاریخ پایان قرارداد:                                             تاریخ شروع قرارداد:                         

  نام آدرس و تلفن مقام مطلع کارفرمایی:

  مهر امضاي کارفرما:



 

 ١٨                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  و نظام کیفیت تولید هاي استاندارد: 3 شماره فرم

صالحیت  ارزیابی از سازنده حذف و ارزیابی عدم موجب عوامل از هریک در و باشد می زیر گانه سه عوامل احراز به منوط قبول مورد استانداردهاي به باتوجه استانداردها ارزیابی

  استاندارد مورد استفاده می بایست مطابق با استاندارد ذکر شده در تقاضا یا فرم ارزیابی فنی باشد. ضمناً .بود خواهد

  :از است عبارت قابل قبول  استانداردهاي 

   )IGSگاز ایران (استاندادرهاي شرکت ملی ،(IPS) نفت وزارت استانداردهاي-1

  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه-2

 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :مانند صنعتی کشورهاي تخصصی یا ملی استانداردهاي -3

   معتبر هاي گواهینامه سایر و ISO 14000، ISO 9000 ،  ISO 18000،ISO/TS 29001  سري نظیرایزو  کیفیت  استاندارهاي -4

  

  تولید هاي استاندارد  امتیازدهی  شرح

  (AXB)امتیاز کسب شده  )B(  )0-100وزن هر معیار (  )A( امتیاز استانداردهاي قابل قبول  شرح  ردیف

    25    استاندارد کیفیت  1

    65    استاندارد تولید  2

    10    نحوه نصب وراه اندازي  3

    100    جمع

  گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد گردد.توان مناقصهتذکر: چنانچه استانداردهاي الزم تامین نشود می

 

 



 

 ١٩                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  تجربه و دانش در زمینه مورد نظر - 4فرم شماره 

  محاسبه خواهد شد. 4امتیاز تجربه و دانش بر اساس جدول شماره 

  هاي انجام شده نحوه امتیازدهی پروژه -4جدول شماره 

  

  

  گرانفرم ارزیابی تجربه ( سابقه اجرایی) مناقصه

  گر باید جداول زیر را غیر از بخش امتیاز محاسبه شده تکمیل و به همراه سایر مدارك ارائه نماید.مناقصه

هاي انجام شده ماقبل از سال قبل از انتشار آگهی مناقصه مورد نظر باشد و پیمان 5جداول ذیل صرفا باید در خصوص  يهاالزم به ذکر است اطالعات مربوط به پیمان

  متیازدهی نخواهد بود.آن، مالك ا

  یابد.درصورت کمتر بودن مبلغ کارهاي انجام شده (پس از بروزآوري قیمت ها) نسبت به برآورد به همان نسبت امتیاز مربوطه کاهش می

  توضیحات: 

ي زي برال فاقد اعتبار بوده و امتیاصورت اظهارت ذکر شده در این جداواین رهاي ذیل باید ضمیمه این فرم گردد در غیمدارك و مستندات مرتبط با پیمان -1

 شود.گر در نظر گرفته نمی مناقصه

هایی را که داراي باالترین گر با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرما، مشابه باشد. اطالعات پیمانع پیمان هاي مناقصهوبه منظور کسب امتیاز  باالتر در صورتی که موض -2

 مبلغ هستند در جدول زیر درج گردد.

 

  سقف امتیاز  امتیاز هرکار  شرح  ردیف

  100  25  به ازاء هر کار مشابه انجام شده برابر یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه  1

  60  15  به ازاء هر کار غیرمشابه انجام شده برابر یا بیشتر از مبلغ برآورد مناقصه  2



 

 ٢٠                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  1گر در قرارداد فروش شماره ارزیابی تجربه مناقصهفرم 

  محل مصرف کاال:  موضوع قرارداد فروش اول:

  مدت پیمان:  تاریخ شروع پیمان:

  مبلغ پیمان( ریال):  نام کارفرما:

    تلفن کارفرما:

  آدرس کارفرما:

  امتیاز محاسبه شده:

  

  2گر در قرارداد فروش شماره فرم ارزیابی تجربه مناقصه

  محل مصرف کاال:  موضوع قرارداد فروش دوم:

  مدت پیمان:  تاریخ شروع پیمان:

  مبلغ پیمان( ریال):  نام کارفرما:

    تلفن کارفرما:

  آدرس کارفرما:

  امتیاز محاسبه شده:

  

  

  



 

 ٢١                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  3گر در قرارداد فروش شماره فرم ارزیابی تجربه مناقصه

  محل مصرف کاال:  موضوع قرارداد فروش سوم:

  مدت پیمان:  شروع پیمان: تاریخ

  مبلغ پیمان( ریال):  نام کارفرما:

    تلفن کارفرما:

  آدرس کارفرما:

  امتیاز محاسبه شده:

  

  4گر در قرارداد فروش شماره فرم ارزیابی تجربه مناقصه

  محل مصرف کاال:  موضوع قرارداد فروش چهارم:

  مدت پیمان:  تاریخ شروع پیمان:

  پیمان( ریال):مبلغ   نام کارفرما:

    تلفن کارفرما:

  آدرس کارفرما:

  امتیاز محاسبه شده:

  

 چهار کار مشابه در پنج سال گذشته) باالترین مبلغ  ارائه گردد(حداقلبه منظور کسب حداکثر امتیاز این بخش کارهاي مشابه با  - 1

 امضاء قرارداد به مربوط وصفحه داد قرار مدت قرارداد، ،مبلغ قرارداد موضوع ، قرارداد طرفین: هاي قسمت کننده مشخص که فوق جدول منعقده قراردادهاي از صفحاتی تصویر ارائه -2

  .است باشد،الزامی



 

 ٢٢                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  و خدمات پس از فروش (گارانتی و وارانتی) محصوالت کیفیت تضمیننحوه  ارزیابی : معیار5 شماره فرم

  

  محصوالت و خدمات کیفیت تضمین امتیازدهی  شرح

 (A)کسب شده  امتیاز  )0-100( وزن هر معیار  مستندات ورویه ها  شرح  ردیف

    25    نحوه تضمین محصوالت و گارانتی  1

    25    س از فروش (وارانتی) در محل استفادهپنحوه تامین خدمات   2

    10    چگونگی بسته بندي و حمل و نقل  3

    15    چگونگی نصب  4

    25    نگهداري و تعمیرات بهره برداري،آموزش   5

    100  جمع

 

 ست.ا ارائه مستندات حداقل یکی از کارهاي انجام شده الزامی - 1

  کننده تخصیص داده می شود.به طور کامل به تامینمرتبط با موضوع مناقصه نباشد، امتیاز این ردیف ها  5 و 4که هر یک از ردیف هاي در صورتی -2

  

  

  

  

  



 

 ٢٣                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  ارزیابی ظرفیت تولید : 6 شماره فرم

 درصد 70: نماینده انحصاري ،امتیاز 100درصد  تولید کننده: امتیاز  .گرددمی تعیین بازدید طریق از لزوم درصورت و تولید مجوزهاي یا ها پروانه براساس تولید ظرفیت امتیاز

  .است امتیازدرصد  50: انحصاريغیر، نماینده امتیاز

  

  تولید.................................برداري و شماره و تاریخ پروانه بهره

  ظرفیت تولید.....................................................

  .........شماره و تاریخ معرفی نامه نمایندگی..............................................          نام شرکت اصلی ......................

  غیرانحصاري است     انحصاري است  نمایندگی   

 )تولید ظرفیت – اجرا دست در قراردادهاي براي شده تعهد میزان = آماده تولید ظرفیت(.باشند داشته آماده ظرفیت بایستی شده صالحیت تأیید هايشرکت - 1توجه 

نظر نباشد، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهاي ارزیابی کیفی از فهرست کوتاه حذف  گر به دلیل تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین کاالي موردمناقصه که درصورتی -2توجه 

  گردد. می

  اسناد و مدارك مربوط به پروانه و مجوز تولید و همچنین نمایندگی باید پیوست باشد در غیر این صورت امتیازي در نظر گرفته نمی شود. برابر اصل شده  کپی - 3 توجه

  



 

 ٢٤                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

   شرکت در مناقصهفرم اعالم آمادگی  

 مهندسی و توسعه گاز ایرانشرکت 

 .................................................................. ..............احتراما بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را نسبت به شرکت در مناقصه...........

 ............................................................................ با موضوع : ..................................................................................................................

اقدام نموده و کلیه مدارك و اسناد خواسته  کنندگانتامینرزیابی کیفی مطالعه و تکمیل دقیق اسناد انماید که نسبت به اعالم می

تحویل و کلیه مدارك پس از مهر و  .............. صفحهکالسه بندي شده و منظم و در  یب و فرمت خواسته شده بصورتتشده را به تر

ضمناً این شرکت اطالعات مندرج در این سند و  ارائه گردیده است. لوح فشردهدر دو عدد  PDFامضا عیناً اسکن  شده و به صورت 

از آن و همچنین مسئولیت عدم ارزیابی و  یناش یمدارك پیوست آن را تأیید و مسئولیت اظهارات خالف واقع و عواقب قانون

 . نماید محاسبه امتیازات توسط مناقصه گزار را به دالیلی نظیر عدم ارسال یا ارسال ناقص اسناد و مدارك الزم را تقبل می

 

 شرکت مناقصه گر : ........................................................



 

 ٢٥                                                                                           کننده: مهر و امضاي تأمین

                                    

  

  کنندگانتامیناسکن اسناد ارزیابی کیفی  لوح فشرده فرمت ارائه 

 تحویل گزارکه روي هریک مهر و امضاء شده به مناقصه دو نسخهدر  به شرح و ترتیب زیر هاي جداگانه و در فولدر کننده، بایدتامینو مستندات ارزیابی کیفی  مداركلوح فشرده 

  :گردد

  ها)اند. (بدون پیوستاستعالم ارزیابی کیفی که مهر و امضا گردیدهتکمیل شده هاي حاوي اسکن برگه :1فولدر شماره 

 ثبت گواهی تصویر کد، ایران اقتصادي، کد ، ملی شناسه ، رسمی روزنامه ، اظهارنامه ، اساسنامه ، تغییرات آخرین با شرکت تاسیس آگهیعمومی شرکت شامل  حاوي مدارك :2فولدر شماره 

   ها،نمایندگی نامه برداري،بهره و کار پروانه تصویر ها، سازمان دیگروزارت نفت و  کنندگان تامین لیست در

  توان مالیو مستندات  حاوي مدارك :3فولدر شماره 

  سابقه در کارهاي قبلیشهرت و حسن و مستندات  حاوي مدارك: 4فولدر شماره 

  استانداردهاي تولید و نظام کیفیتو مستندات  حاوي مدارك :5فولدر شماره 

  موضوع مناقصهتجربه و دانش مرتبط با و مستندات  حاوي مدارك: 6فولدر شماره 

  نحوه تضمین کیفیت محصوالت و خدماتو مستندات  حاوي مدارك :7فولدر شماره 

  ظرفیت تولیدو مستندات  حاوي مدارك :8فولدر شماره 

  


