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  :گرمناقصه اطالعات
  
   ...............................................:تلفن............................ثبت:  محل.................................... .:شرکت ثبت شماره ............................شرکت: نوع....................................................:شرکت نام
 .....................................................................:شرکت مجاز امضاء صاحبان یا صاحب نام................................................ :شرکت اقتصادي کد.....................................شرکت: ملی شناسه کد

 ........................................................:مدیرعامل شناسنامه شماره.............................................. .:مدیرعامل ملی کد شماره................................................. .:مدیرعامل خانوادگی نام و نام

  ......................................:همراه تلفن شماره............................ .:تحصیلی رشته و مدرك............................... .:شناسنامه صدور محل ...........................تولد: محل................... .:تولد سال
  ............................................................................................................شرکت: سایت..........................................  .:فاکس شماره.............................................. . :شرکت ضروري تلفن شماره  

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................:آدرس  دقیق شرکت

    .................................................مورخ...............................................................................شماره به / ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه  از معتبر گواهینامه داراي
   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................يهارتبه با

  .................................................مورخ......................................................................شماره به و داراي گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ 
  

  دهد.)میگر قرار اطالعات این بخش را در اختیار مناقصهگزار (مناقصه :گزاراطالعات مناقصه
  

  ..............................................:نام دستگاه نظارت                                  ............................مهندسی و توسعه گاز، طرحشرکت  :نام
  .....................................................شماره مناقصه:                                  ...................................................................................:نشانی
 WWW.NIGCENG.IR:شرکتسایت 

  )021( .……...………… :و دورنگار تهران )021( .………..……… :تلفن

http://www.NIGCENG.IR
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   گرانمناقصه کیفی ارزیابی زمانبندي برنامه
  نوبت دوم یروز پس از انتشار آگه 7   کیفی ارزیابیاستعالم  مدارك دریافتو آمادگی  مهلت اعالمآخرین 
  نوبت دوم یروز پس از انتشار آگه 21  کیفی ارزیابی مدارك تحویل مهلتآخرین 

  نوبت دوم یپس از انتشار آگه روز  50 حداکثر  گراناعالم نتایج ارزیابی کیفی مناقصه

  گرانمناقصه کیفی ارزیابی استعالم ارسال چگونگی و محل
  

در جدول فوق  مندرج مقرر مهلت رعایت با مربوطه لوح فشرده  همراه بهمهر و امضاء شده و باید آن  مستندات و ضمائمتحویلی و  کیفی ارزیابی اسناد کلیه
 رسید دریافت و تحویلکه در آگهی مناقصه درج گردیده  گزارمناقصه نشانی به گردیده درج آن روي بر شرکت کامل مشخصات که دربسته پاکت درو 

 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 هب. گردد
  .ستاالزامی ،گرمناقصه ارزیابی جهتدر انتهاي این دستورالعمل،  شده خواسته فرمت مطابقاسکن اسناد   لوح فشرده عدد 2 همچنین ارائه
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  :نکات عمومی و قابل توجه
  

  .نمایند بندي کالسه صفحه شماره درج با و ذیل ترتیب به را خود مدارك باید گرانمناقصه
v فهرست 
v مناقصه در شرکت درخواست نامه 
v اقتصادي کد ،ملی شناسه ،رسمی روزنامه در تغییرات آخرین آگهی ،سیستأ آگهی ،رسمی روزنامه ،اظهارنامه ،اساسنامه 
v در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی ،گرگواهی امضاي صاحبان امضاي مجاز مناقصه 
v رسانی مناقصاتکدثبت نام در پایگاه اطالع 
v ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامهمانند ذیصالح  مراجع از هاگواهینامه  
v  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیگواهی صالحیت ایمنی از  
v فرم خود اظهاري ظرفیت آزاد کاري 
v قبلی هشد اجراء قراردادهاي سوابق به مربوط مستندات 
v به سوابق کارمربوط انجام حسن صدور گواهی و قبلی کارفرمایان نامه رضایت و سوابق حسن به مربوط مستندات  
v مستندات مربوط به توان مالی 
v یمستندات مربوط به توان تجهیزات 
v  مستندات مربوطHSE 
v  کاال (پیمانکاري  تأمینمستندات مربوط به تجربه در زمینهPC وEPC( 
v پیمانکاري ش فنی در زمینه مطالعه و طراحی (مستندات مربوط به دانEPC( 
v   مستندات مربوط به توان مدیریتی 
v باشد.، الزامی نمیبرابر نصاب معامالت متوسط 10از  کمترمناقصات با برآورد  در(که فقط آخرین آن باید به صورت کاغذي ارائه گردد.  سال اخیر 5مربوط به  شده حسابرسی مالی هايصورت(  
v درخواست گردد. يکه بصورت مورد یارهامع یگرمدارك مربوطه به د 
v باید معتبر باشند. ارائه شده، در زمان ارزیابی کیفی کلیه مدارك و مستندات  
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v  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 هايفرم در شده ارائه ظهاراتا.  
v صـورت  در ضـمنًا  .باشـد مـی  گـر مناقصـه  برعهـده  گـزار توسط مناقصه ارسالی مدارك بررسی عدم مسئولیت صورت این غیر در بوده مثبته اسناد به متکیباید  رزومه و اسناد و مدارك ارسال 

 .باشدمی گزارمناقصه به مدارك و اسناد اصل ارائه به موظف گرمناقصه بیشترمدارك، بررسی جهت گزارمناقصه درخواست
v امتیـاز  کسـب  عـدم  مسـئولیت  ضمنًاگردد.  تحویل گزارمناقصه به مقرر زمان اتمام از قبل تا باید مدارك کلیه و زمانی ارزیابی کیفی است برنامه در شده ذکر مهلت همان اسناد تحویل مهلت 

 .باشدمی گرمناقصه با ،ارسال نگردد دلیل هر به گرمناقصه طرف از و باشدمی مربوطه اسناد ارائه به نیاز آنها اثبات جهت که مواردي
v بود. نخواهد پذیرش مربوطه قابل اعتراضات و شد نخواهد داده اثري ترتیب گردند تحویل گزار،به مناقصه مقرر تاریخ از بعد تکمیلی،که مدارك یا رزومه عنوان تحت سندي و مدرك نوع هر به 

 ولی قبل از پایان مهلت تحویل مدارك ارزیابی کیفی، امکان تصحیح و تکمیل مدارك وجود دارد.
v  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 گرانمناقصه. 
v شودمی لحاظ اصلی پیمانکار کیفی ارزیابی در مالی، مشارکت درصد نسبت به فرعی پیمانکاران امتیازات نمایند، شرکت مناقصه در مشارکت بصورت پیمانکار چند کهصورتی در. 
v نمایید خودداري جداً ناخوانا و ناقص ،معتبر غیر ،ارزیابی هايفرم با مرتبط غیر مدارك و اسناد گونه هر ارسال از ارزیابی هايمفر با مرتبط اسناد ارسال اهمیت به توجه با.   
v باشدمی اعتبار فاقد مدارك و اسناد اینصورت غیر در ،باشدمی ممنوع هاشرکت سایر اسناد از استفاده و بوده گرمناقصه شرکت نام به باید مدارك و اسناد تمامی.  
v گردد امضاء و مهر مجاز امضاء صاحبان توسط باید اسناد تحویلی صفحات تمام. 
v  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 باید(کنسرسیوم)  مشارکتی هايشرکت. 
v کرد نخواهد ایجاد گزارمناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونههیچ مربوطه مدارك و ارزیابی هايفرم ارائه و تکمیل.   
v نماید. مشخص ارائه شده در اسناد استعالم لیست چک در خود را ارسالی مدارك و اسناد کلیه وضعیت بایدگر مناقصه گران،مناقصه توسط اسناد ارسال از اطمینان حصول منظور به 
v ـ هاي ناشی از عواقب آن به عهده مناقصهگزار ارائه شده مسئولیتیا ادعاي نادرستی به مناقصه غیر موثق  و، مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غیر واقعکه در هر در صورتی  وده وگر ب

 طبق مقررات برخورد خواهد شد.
v گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي جداول ارزیابی کیفی ،نوع همکاري در مناقصه اقصه شرکت نمایند باید به توجه بهدر من گران به صورت مشارکتدرصورتیکه مناقصه. 
v باشد. پذیر نمی، در یک مناقصه امکاندارند هیئت مدیره مشتركحتی یک عضو  که ییهاحضور همزمان شرکت 
v گر،  امتیازدهی خواهد شد. در صورتی که اسکن مدارك کاغذي بـه درسـتی انجـام    شده توسط مناقصهکه برخی از معیارهاي ارزیابی کیفی صرفا بر اساس اسناد الکترونیکی ارائه با توجه به این

 نخواهد داشت.  را گونه اعتراضی نسبت به امتیاز ارزیابی کیفی خودگر حق هیچمناقصه ،نشده یا ناقص باشند
v  در مناقصاتEPCبراسـاس   "دانش فنـی در زمینـه مطالعـه و طراحـی    "نداشته باشد، باید مشاور همکار خود را معرفی نموده و معیار  "طرح و ساخت"یا  "گواهینامه مشاور"گر اي که مناقصه

  سوابق مشاور ارزیابی خواهد گردید.
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  فرم اعالم آمادگی  شرکت در مناقصه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 

 مهندسی و توسعه گاز ایرانشرکت 
 
 

 .................................................. .........................شرکت در مناقصه شمارهاحتراما بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را نسبت به 
 ........................................ ..................................با موضوع:....................................................................................................................

گران اقدام نموده و کلیه مدارك و اسناد خواسته شده را همطالعه و تکمیل دقیق اسناد ارزیابی کیفی مناقصنماید که نسبت به اعالم می
تحویل و کلیه  ............. صفحهکالسه بندي شده و منظم و در. صورته یب و فرمت خواسته شده مطابق چک لیست ارائه شده بتبه تر

مطابق فرمت خواسته شده در انتهاي این دستورالعمل، در دو عدد لوح  PDFمدارك پس از مهر و امضا عیناً اسکن شده و به صورت 
ا تأیید و ضمناً این شرکت اطالعات مندرج در این سند و مدارك پیوست آن ر ارائه گردیده است.فشرده که روي آنها مهر و امضا شده، 

گزار را از آن و همچنین مسئولیت عدم ارزیابی و محاسبه امتیازات توسط مناقصه یناش یمسئولیت اظهارات خالف واقع و عواقب قانون
 .نمایدبه دالیلی نظیر عدم ارسال یا ارسال ناقص اسناد و مدارك الزم را تقبل می 

 
 .......................................................: .گرشرکت مناقصه

 ........................................................: .مهر و امضاء مجاز
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  ..).صالحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح (سازمان مدیریت و برنامه ریزي وگواهینامه : 1جدول شماره 

  

  
  یریتیمد يها یستمس ینامهگواه :2جدول شماره 

  

  
  باید ضمیمه گردد. گر مناقصهو سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان  گر مناقصهنمودار سازمانی  :تذکر مهم    

  توضیحات  تاریخ اعتبار  مرجع صدور  پایه  عنوان رشته  ردیف

از سازمان  ارائه رونوشت گواهی نامه صالحیت          1
ریزي کشور و گواهی صالحیت مدیریت و برنامه

ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، الزامی 
گرانی که گواهینامه صالحیت معتبر بوده و مناقصه

ارائه ننمایند در فرآیند ارزیابی کیفی شرکت داده 
  نخواهند شد.

2          

3          

4          

  توضیحات  تاریخ اعتبار  تاریخ صدور  مرجع صدور  شرح  ردیف

1      
  

هاي مرتبط مانند نامهارائه رونوشت گواهی  
بهداشت و زیست  ،ایمنی ،گواهی نامه هاي ایزو

هاي مدیریتی مانند استفاده از مدل ،محیطی
EFQMهاي جامع انفورماتیک ، استقرار سیستم

الزامی  ... در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و
  .است

2      
  

  

3      
  

  

4      
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(
 

ت مدیرههیأ لیست مشخصات :3جدول شماره   
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 

  در این شرکت  کل  همراهشماره   )سال(سابقه مفید   تاریخ اخذ مدرك  رشته / مقطع تحصیلی  ت مدیره با شرکتسمت در هیأ  نام و نام خانوادگی  ردیف
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                



 

 9گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 

دارانسهام لیست مشخصات :4جدول 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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 هاي در دست اجرا و ظرفیت آزاد کاريفرم خوداظهاري پروژه  :5جدول شماره 
  

هاي در دست  گردد که پروژه..................... متعهد می. به تاریخ  )Sajar. mporg.irامضاء کنندگان ذیل، ضمن ضمیمه نمودن آخرین چاپ خروجی از اطالعات منتشره در پایگاه ملی مناقصات (
باشد. چنانچه ظرفیت آزاد کاري توسط داراي ظرفیت آزاد کاري (از نظر تعداد و مبلغ قرارداد) می .................................... پروژه بوده و جهت عقد قرارداد و اجرايشرح جدول ذیل ه اجراء این شرکت ب

 آن متوجهمناقصات  برگزاري نامه ریزي و قانونمدیریت و برنامه ریزي تایید نگردد و یا در صورت هر گونه موارد تناقض و خالف واقع، تبعات قانونی آن مطابق ضوابط سازمان مدیریت و بر سازمان
  شرکت خواهد بود.

  

نام دستگاه   رشته کار  نام پروژه  ردیف
  اجرایی

  مبلغ قرارداد
  

میزان 
  پیشرفت

ظرفیت پایه 
  در رشته

ظرفیت 
باقیمانده 

  (تعداد)

ظرفیت باقیمانده 
  (مبلغ)

1  
            ارزي      

    ریالی
2                    
3                    

    کل باقیمانده                
    مبلغ پروژه                

  
  

 گران را بررسی و کنترل خواهد نمود.ظرفیت آزاد مناقصه ،گزار براساس فرم خوداظهاري ظرفیت آزاد و همچنین سامانه ساجارمناقصه : 1تذکر 

 .شد خواهند داده شرکت مربوطه مناقصه در آزاد، کاري ظرفیت شرط داشتن به ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه از مناسب پایه و رشته با پیمانکاري صالحیت گواهینامه داراي ی کهپیمانکاران  : 2تذکر 
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  گـرانمناقصه کیفـی ارزیابـی هايفرم
  هاگران و درصدهاي وزنی آنجدول معیارهاي ارزیابی کیفی مناقصه : 6 شماره جدول

                                                                                                      

یف
رد

  

  عنوان معیارهاي ارزیابی کیفی

امتیاز خام 
  تخصیصی

A  
)100 ~ 0(  

بر حسب  B(درصد وزنی معیار در مناقصات مختلف 
  امتیاز کسب شده  درصد)

A× B /100 

اطالعات مورد نظر در جداول ذیل درج 
 EPCپیمانکاري  PCپیمانکاري  Cپیمانکاري   گردد.

  1فرم شماره    15 15  20    تجربه ودانش  (سوابق اجرایی)  1
  2فرم شماره   13 15  20    حسن سابقه در کارهاي قبلی  2
  3فرم شماره    13 15  15    توان مالی  3
  4فرم شماره    15 15  20    توان تجهیزاتی  4
  5فرم شماره    7 10  10    توان فنی و برنامه ریزي  5
  گرانمناقصهHSEبراساس دستورالعمل ارزیابی    HSE   10  10 10رعایت موازین  6
  6فرم شماره    12 15  -    کاال تأمین ینهتجربه در زم  7
  7فرم شماره    10 -  -    یمطالعه و طراح ینهدر زم یدانش فن  8
  8فرم شماره    5 5  5    یریتیتوان مد  9

 65صالحیت کیفی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب حداقل  تأیید  )                            0 ~ 100امتیاز کل ارزیابی کیفی پیمانکار (         
  امتیاز می باشد.

    

  شود که تمام مدارك الزم را ارائه نماید.لحاظ صحیح بوده و متعهد می رگران از ههاي استعالم ارزیابی کیفی مناقصهنماید که اظهارات و اطالعات مندرج در فرمگر اعالم میمناقصه :1تذکر 
  ) ایجاد نخواهدکرد. مهندسی و توسعه گاز ایرانگزار (شرکت نه حق یا تعهدي در خصوص شرکت در مناقصه براي دستگاه مناقصهها و مدارك مربوطه هیچگونماید که تکمیل و ارائه این فرمگر اعالم میمناقصه :2تذکر 
  که به تناسب هر مناقصه میزان آن اعالم خواهد شد. باشدامتیاز در ارزیابی کیفی می 65صالحیت کیفی هر یک از پیمانکاران منوط به کسب حداقل  تأیید :3تذکر 
  باشد.پیوست میگران انجام شده که مناقصه HSEگران طبق دستورالعمل ارزیابی  مناقصه HSEارزیابی معیار  :4 تذکر
  معیارهاي ارزیابی کیفی امکان پذیرخواهد بود.معیار جدید به با توجه به شرایط مناقصه اضافه کردن یک یا چند  گزار وتشخیص مناقصه در صورت لزوم و معیارهاي تعیین شده در جدول حداقل معیارها بوده و :5 تذکر
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  )قبلی (سوابق تجربه ارزیابی :1شماره  فرم

  
  :مهم تذکرات و توضیحات

  
هاي انجام شده پیش از بازه زمانی یاد شده مورد نظر باشد و پیمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5صرفاً در خصوص گردد باید ه در جداول ذیل منعکس میهایی کاطالعات پیمان - 1

 .گرددثیري در ارزیابی نخواهند داشت. بنابراین از ارسال قراردادهاي غیر معتبر و خارج از این مدت اکیداً خودداري مالك امتیاز دهی نخواهند بود و تأبه هچ عنوان 
 .صرف اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازي داده نخواهد شدصورت  ر غیر اینضمیمه فرم گردند د بایدها مدارك و مستندات مثبته و مرتبط با پیمان -2
 .گرددارسال و پیوست  شدهمنحصراً قراردادهایی را که در فرم ارزیابی تجربه به آنها اشاره  - 3
هایی را که داراي باالترین مبلغ می باشند در جداول اطالعات پیمان ،می باشد به منظور کسب امتیازات باالتر مشابه ،که موضوع پیمانها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرمادر صورتی - 4

الترین مبلغ داراي با سه پیمانفقط اطالعات مربوط به  ،به منظور کسب امتیاز باالتر ،باشد غیر مشابه ،ها با موضوع مناقصه مورد نظر کارفرماکه موضوع پیمانو در صورتی گردددرج 
 .گردددر جداول درج 

امتیاز تجربه به تناسب  ،گردد که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و براي مقادیر کمترحداکثر امتیاز در صورتی احراز می -5
 کاهش می یابد.

به وضوح در پیمان مشخص  مبلغ پیمان ،مدت ،مشخصات طرفین ،شماره پیمان ،موضوع پیمانمهر و امضاء طرفین باشند بطوریکه بصورت خوانا و داراي هاي ارسالی باید کلیه پیمان  - 6
 باشد.

کلی پیمان به تنهایی ست و قید عنوان و موضوع انیز الزامی شرح کار پیمانارسال بخش  ،با توجه به لزوم مطابقت شرح کار قراردادهاي ارائه شده با شرح خدمات موضوع مناقصه - 7
 باشد. مورد قبول نمی

 با اطالعات مندرج در قراردادهاي ارسالی یا مفاصا حساب آنها مطابقت داشته باشد و تناقضی بین آنها وجود نداشته باشد. بایدتمامی اطالعات مندرج در فرم ارزیابی تجربه  -8
ارائه اصل یا مصدق (برابر اصل) مدارك یا سایر اسناد دیگر از سوي  ،مبنی بر لزوم بررسی صحت اسناد ارسالی (شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران) گزاردر صورت درخواست مناقصه -9

 هاي متقاضی الزامی است.شرکت
 ) را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایند.اجرائی (سوابق ودانش تمام ردیفهاي فرم ارزیابی تجربه بایدگران (شرکتهاي متقاضی) مناقصه - 10
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 )6 شماره جدول از 1 ردیف به مربوط( )گردد تکمیل مجزا بطور شرکت هر براي فرم این مشارکت درصورت( منعقده قرارداد اساس بر گر مناقصه )اجرائی سوابق( تجربه ودانش  ارزیابی : 1 شماره فرم

  

یف
رد

  

  موضوع قرارداد / شماره قرارداد

وع
ن

 
داد
رار
ق

ري  
 کا
شته
ر

جرا  
ل ا
مح

  

فن
تل

 
رما
ارف
ک

  
   

 و نام
س
آدر

 

رما
ارف
ک

  

قرارداد  بخشهاي از هریک به مربوط مبلغ
کل  مبلغ   ریال)میلیون (

قرارداد 
  ریال)میلیون (

  ماهیت کار
  )1مشابه( )1
  )0,7مشابه(")تقریبا2
  )0,3)غیر مشابه(3

  امتیاز
هر کار 
  25 حداکثر
 مجموع

)100-0(  
نصب و 
  )E( یمهندس  )P)   کاال تأمین  c)( ساختمان

1                          
2                          
3                          
4                          

    6مجموع امتیاز جهت درج در جدول شماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  
 .باشد می ضروري مربوطه هايحساب مفاصا و( قراردادها موقت تحویل صورتمجلس یا )قرارداد خاتمه هاي گواهینامه ،منعقده قراردادهاي تصویر ارائه : 1 تذکر

 موضـوع  با باید ارسالی قراردادهاي است بدیهی. است کافی باشد، قرارداد امضاء به مربوط صفحه و قرارداد مدت و قرارداد مبلغ ،قرارداد موضوع ،قرارداد طرفین :قسمت چهار کننده مشخص که قرارداد از صفحاتی ارائه :2 تذکر
 .باشند مناقصه متناسب
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  :نحوه محاسبه امتیازات -1

  
 شود. یلحاظ م )یازامت 25( یازحداکثر امت ،مبلغ برآورد باشدبرابر یا بیشتر از ) یلنرخ تعد با یقبل هايیمانپ یمتق یپس از اعمال  تورم جهت بروز رسانگر(مناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت )1
ـ  یـاز امت 25از  ي(که درصـد  )biحاصله( یازامت .)کمتر از مبلغ برآورد باشدیلنرخ تعد با یقبل هايیمانپ یمتق یجهت بروز رسانپس از اعمال  تورم گر (مناقصه یکه مبلغ بروز شده کار مشابه قبل یدر صورت )2 از  باشـد)  یم

) مبلغ برآورد کارفرمـا در خصـوص   Pestو( )یواقع یلنرخ تعد با یقبل هايیمانپ یمتق یبا اعمال  تورم جهت بروز رسان( گران  استبروز شده مناقصه یقبل رداد) مبلغ قراP.که (یدآ یبدست م bi=(P/Pest)×25فرمول 
 باشددر هر پیمان حداکثر برابر یک می P/Pestنسبت  .باشدیمناقصه مورد نظر م

/ 101کشور به شماره  یزيو برنامه ر یریت(بخشنامه سازمان مد آن یاصالح يهاو بخشنامه یرانوز تیأه)11/12/1381ه مورخ  23251/ ت 48013(شماره  یمانکارانپ یصو تشخ يبندنامه طبقه یینرشته کار بر اساس آ )3
نامه  یینشده در آ یینگروه تع یازدهاز  یکیدر 26/4/1389مورخ  31395/100و بخشنامه شماره 8/2/1386مورخ15300/100 شمارهکشور به   یزيو برنامه ر یریتبخشنامه سازمان مد  ،12/09/1384مورخ158657

  مندرج در آن محاسبه خواهد شد. یحاتطبق جدول و توض یمانکاريپ یتصالح یصو تشخبندي  طبقه
از آن  بر اساس فرمـول   ینسبت یاو25آن حداکثر یازباشد که امت ی) میمانکارانپ یتصالح یصنامه  طبقه بندى و تشخییندر رشته مورد درخواست و با تشابه در عنوان مناقصه وشرح کار آن (آ يکار:کار:کار مشابهیتماه )4

bi=(P/Pest)×25 از آن بـر اسـاس فرمـول     ینسـبت  یـا و5/17آن حداکثر یازباشد که امتی) میمانکارانپ یتصالح یصبندى و تشخنامه  طبقهیینمورد درخواست  (آ شتهدر ر يکار:مشابه یباًشود/ کار  تقر یمحاسبه م
bi=0/7× (P/Pest)×25   از آن بـر اسـاس    ینسـبت  یـا  و5/7آن حـداکثر  یازباشد که امتمی) یمانکارانپ یتصالح یصبندى و تشخنامه  طبقهییندرخواست  (آ یرمورددر رشته غ يکار:مشابه یرشود/ کار  غیمحاسبه م

 .شودیمحاسبه م   bi=0/3× (P/Pest)×25فرمول 
 .خواهد بود) 100تا  0امتیاز بین (گر پس از بررسی اسناد و مدارك کسب شده مناقصه امتیاز )5

 
 
 

  تعداد  شـــــــــــرح  ردیف
  پیمان 4 حداکثر  امتیاز) 25 پیمان هر حداکثر( مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل با مشابه رشته در پیمان  1
  پیمان 4و حداکثر  1حداقل   مشابه) رشته در پیمان امتیاز درصد 70 پیمان هر ازاي به( مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل با مشابه تقریباً رشته در پیمان  2
  پیمان 3 حداکثر  مشابه) رشته در پیمان امتیاز درصد 30 پیمان هر ازاي به( مناقصه موضوع برآورد ازمبلغ بیشتر یا معادل با مشابه غیر رشته در پیمان  3
   پیمان با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردي با رعایت شرایط فوق به نسبت مبلغ پیمان قبلی به مبلغ برآوردي موضوع مناقصه اعمال ضریب می شود.  4

  .................  )100 تا 0 بین (امتیاز مدارك و اسناد بررسی از پس گر مناقصه شده کسب امتیاز
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  )2پیمان شماره ((سوابق قبلی)                                                                                                             تجربه ارزیابی :1 شماره فرم
    دومپیمان  موضوع  -1
    نپیما شماره - 2
    پیمان انعقاد تاریخ -3
    کارفرما نام  -4
  ............................................................:...............................                                                فاکس.:تلفن   کارفرما فاکس/ تلفن -5
    آدرس کارفرما -6
    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت ...................... سال                                      از تاریخ  مدت پیمان  - 8
  ............................................................................................................... ریال.:....... ریال                    به حروف..........................................به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  - 9

  □جاري                                                                               □اتمام یافته     وضعیت پیمان -10
  گردد.تکمیل می مهندسی و توسعه گاز ایران این قسمت توسط شرکت   گزار مناقصهامتیاز محاسبه شده 



 

 16گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )3پیمان شماره ((سوابق قبلی)                                                                                                             تجربه ارزیابی :1 شماره فرم
    پیمان سوم موضوع  -1
    نپیما شماره - 2
    پیمان انعقاد تاریخ -3
    کارفرما نام  -4
  ............................................................:...............................                                                فاکس.:تلفن   کارفرما فاکس/ تلفن -5
    آدرس کارفرما -6
    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت .از تاریخ      ..................... سال                                  مدت پیمان  - 8
  .......................................................... ریال......................................................:................................................ ریال                    به حروف.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  - 9

  □جاري                                                                               □اتمام یافته     وضعیت پیمان -10
  گردد.تکمیل می مهندسی و توسعه گاز ایران این قسمت توسط شرکت   گزار مناقصهامتیاز محاسبه شده 

  )4پیمان شماره ((سوابق قبلی)                                                                                                             تجربه ارزیابی :1 شماره فرم
    چهارم پیمان موضوع  -1
    نپیما شماره - 2
    پیمان انعقاد تاریخ -3
    کارفرما نام  -4
  ............................................................:...............................                                                فاکس.:تلفن   کارفرما فاکس/ تلفن -5
    آدرس کارفرما -6
    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت ...................... سال                                      از تاریخ  مدت پیمان  - 8
  ............................................................................................................... ریال.:وف................................................ ریال                    به حر.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  - 9

  □جاري                                                                               □اتمام یافته     وضعیت پیمان -10
  گردد.تکمیل می مهندسی و توسعه گاز ایران این قسمت توسط شرکت   گزار مناقصه امتیاز محاسبه شده



 

 17گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

  )قبلی کارهاي (سوابق حسن سابقه :2شماره فرم 
  
  

  :مهم تذکرات و توضیحات
  

 .را تکمیل و به همراه سایر مدارك مثبته ارائه نمایند 2شماره  باید فرمگران مناقصه - 1
 باشد. پیمان4حداکثر  (تجربه کاري وسوابق اجرائی) غیر مشابه مندرج در فرم شماره یک مشابه و ربوط به کارهاي مشابه/تقریباًم بایدحسن سابقه کار  - 2
 ر کار اعمال خواهد شد.) در امتیاز ه0,5کار غیر مشابه (ضریب  -)0,8مشابه (ضریب  کار تقریباً- )1(ضریب  کار مشابه نحوه اعمال ضریب جهت حسن سابقه کار: - 3
 .هاي انجام شده قبلی مالك امتیازدهی نخواهند بودمورد نظر باشد و پیمان سال قبل از انتشار آگهی مناقصه 5در خصوص هاي جداول صرفاً باید اطالعات مربوط به پیمان -4
هاي شفاهی و یا کتبی از کارفرمایان قبلی در مورد بررسی کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته و پس از استعالم ،گراطالعات مربوطه به هر یکی از سوابق پیمانی پس از تکمیل دقیق توسط مناقصه -5

 .امتیاز مربوطه محاسبه و ثبت خواهد شد ،هاي ذکر شدهخصوص پیمان
امتیاز متقاضیانی که با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همکاري داشته، بر اساس میانگین امتیازات  گزار تعیین خواهد شد.امتیاز این بخش با توجه به نظرات کارفرمایان قبلی و با تشخیص مناقصه - 6

 سال گذشته صورت خواهد پذیرفت. 5کارهاي قبلی 
(مطابق نمونه پیوست  فرم گواهی صدور حسن سابقهلذا  ،ضروري استو زمان بندي پروژه کفایت کادر فنی / غیر فنی  ،ارائه گواهی حسن سابقه از کارفرمایان قبلی شامل کیفیت کار انجام شده -7

 تکمیل و به همراه پیمان مذکور ارسال گردد. باید) مربوط به هر سابقه پیمانی شماره یک
 کارفرماي قبلی رسانده شود.الذکر منعکس و به مهر و امضاء در گواهی مربوطه در بند فوق بایدو زمانبندي پروژه نحوه کیفیت اجراي کار و کفایت کادر فنی / غیر فنی  - 8
در صورت عدم درج و  ،بطور دقیق و با ذکر اطالعات صحیح و قابل پیگیري تکمیل گردد. مسئولیت عدم محاسبه و کسب امتیاز بایدهاي حسن سابقه گر در فرمکلیه اطالعات مندرج توسط مناقصه - 9

 باشد.گر میبر عهد مناقصه ،ذ استعالم از کارفرمایان قبلیگزار در اخعدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسی مناقصه
  
 
 

                           
 
  
  

                                                                                                                       



 

 18گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 

  )6 شماره جدول از 2 ردیف به مربوط( گذشته سال پنج در قبلی کارفرمایان امتیاز براساس قبلی کارهاي در رگمناقصه سابقه حسن ارزیابی: 2 شماره فرم

یف
رد

  

  معیار عنوان

 امتیازات میانگین  قبلی کارفرمایان ارزیابی امتیازات
 کارفرمایان ارزیابی
 گذشته سال 5 در قبلی

)100 ~ 0(  
A  

  معیار وزن
)B(  امتیاز 

 کسب
  در کارهاي پیمانگاري  چهارم کار  سوم کار  دوم کار  اول کار  شده

    4/0            از پیمانکار کلی رضایترضایتنامه کتبی کارفرمایان قبلی مبنی بر  1
  ارزیابی کارفرمایان  2

  قراردادهاي قبلی
  (در خاتمه قرارداها)

    3/0            کیفیت کار
    2/0            يزمانبند یترعا  3
    1/0            کلیديکفایت کارکنان   4

          خالصه موضوع قرارداد:
 در قبلی کارفرمایان ارزیابی امتیازات میانگین اساس بر ،پیمانکار سابقه حسن ارزیابی :1 تذکر

) سابقه و تجربه امتیاز محاسبه جدول در شده ارزیابی کارهاي خصوص در( گذشته سال 5
  .گیردمی صورت
 با و قبلی کارفرمایان از شده اخذ نظرات به توجه با فوق هايردیف براي امتیاز :2 تذکر

  .شد خواهد تعیین گزارمناقصه تشخیص
) قرارداد خاتمه و کار حین( ارزیابی و کار پایان گواهینامه ،هارضایتنامه تصویر ارائه :3 تذکر

) و رعایت زمانبندي کلیدي کارکنان کفایت ،شده انجام کار کیفیت لحاظ با( قبلی کارفرمایان
  .است الزامی
 حداکثر و امتیاز 25 )1 ردیف موضوع( کلی رضایت مفاد با مبتنی رضایتنامه هر امتیاز :4 تذکر
  .باشدمی 100 ردیف امتیاز
  .شودمی محاسبه 0/7 مشابه غیر کار/. 9 مشابه تقریباً کار 1 ضریب با مشابه کار :5 تذکر
 25( حداکثر امتیازي زمانبند یترعاپیمان در موعد مقرر شاخص  صورت انجام هر در :6رذکت

  کاهش می یابد. تأخیراین امتیاز به تناسب مدت   تأخیردر صورت  امتیاز براي هر پیمان) و

          :سال انجام 

          :نام کامل کارفرما

          :شماره تلفن تماس

  :تاریخ استعالم ارزیابی کارفرمایان قبلی
        

            :سمت و امضاء اقدام کننده استعالم ،نام

    6 شماره جدول 2 ردیف در درج                                                              ).- 100( پیمانکار امتیاز جمع

  



 

 19گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

 
  
  
 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
  

  باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    اول پیمان موضوع  - 2
    نپیما شماره -3
  ............................................................................................................... ریال.:................................................ ریال                    به حروف.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  -4
    کارفرما نام  -5

  .......  ..............................................................................................................................:تلفن هاي دستگاه نظارت   تماس و آدرس تلفن -6
  .........................                                              ..............................................................................................................................:آدرس کارفرما

    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت .سال                                      از تاریخ.....................   مدت پیمان  - 8
    )ریال(مبلغ پیمان  - 9

    ارزشیابی کلی کارفرما-10
    ارزشیابی کیفیت کار- 11
    ارزشیابی زمانبندي کار-12
    کلیديارزشیابی کفایت کارکنان -13



 

 20گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

  باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 
    گر مناقصهنام  -1
    اول پیمان موضوع  - 2
    نپیما شماره -3
  ............................................................................................................... ریال.:................................................ ریال                    به حروف.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  -4
    کارفرما نام  -5

  .......  ..............................................................................................................................:نظارتتلفن هاي دستگاه    تماس و آدرس تلفن -6
  .........................                                              ..............................................................................................................................:آدرس کارفرما

    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت .سال                                      از تاریخ.....................   مدت پیمان  - 8
    )ریال(مبلغ پیمان  - 9

    ارزشیابی کلی کارفرما-10
    ارزشیابی کیفیت کار- 11
    ارزشیابی زمانبندي کار-12
    کلیديارزشیابی کفایت کارکنان -13



 

 21گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 
 
 
  
  
  
  
  

  3حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 
    گرنام مناقصه -1
    اول پیمان موضوع  - 2
    نپیما شماره -3
  ............................................................................................................... ریال.:................................................ ریال                    به حروف.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  -4
    کارفرما نام  -5

  .......  ..............................................................................................................................:نظارتهاي دستگاه تلفن   تماس و آدرس تلفن -6
  ..................................................                                              .....................................................................................................:آدرس کارفرما

    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت ...................... سال                                      از تاریخ  مدت پیمان  - 8
    )ریال(مبلغ پیمان  - 9

    ارزشیابی کلی کارفرما-10
    ارزشیابی کیفیت کار- 11
    ارزشیابی زمانبندي کار-12
    ارزشیابی کفایت کارکنان کلیدي-13



 

 22گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  باشد.و ضعیف برابر صفر می 50متوسط  ،80، خوب 100توضیح: امتیاز مربوط به ارزشیابی عالی برابر 
  
  
  
  
  
  

  4حسن سابقه پیمان شماره  :2فرم شماره 
    گر مناقصهنام  -1
    اول پیمان موضوع  - 2
    نپیما شماره -3
  ............................................................................................................... ریال.:................................................ ریال                    به حروف.به عدد  )ریال(مبلغ پیمان  -4
    کارفرما نام  -5

  .......  ..............................................................................................................................:تلفن هاي دستگاه نظارت   تماس و آدرس تلفن -6
  .........................                                              ..............................................................................................................................:آدرس کارفرما

    محل اجراي پیمان -7
  ....................................................................  لغایت .ال                                      از تاریخ..................... س  مدت پیمان  - 8
    )ریال(مبلغ پیمان  - 9

    ارزشیابی کلی کارفرما-10
    ارزشیابی کیفیت کار- 11
    ارزشیابی زمانبندي کار-12
    کلیديارزشیابی کفایت کارکنان -13



 

 23گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 انگر مناقصهارزیابی توان مالی  :3شماره  فرم

 
 

   :توضیحات و تذکرات مهم
  

 را بصورت کامل و خوانا و دقیق تکمیل نموده و به همراه مستندات مربوطه ارسال نمایند. 3فرم شماره  بایدگران مناقصه - 1
 هاي قبل از آن مالك امتیاز نخواهد بود.سال گذشته باشد و سال 5مربوط به  بایداطالعات ارائه شده صرفاً  - 2
 ست.ا نج سال اخیر) ضروري) ارائه مستندات مرتبط (گواهی مالیات پرداختی در پ1( ردیفدر خصوص  - 3
 باشد.سال گذشته ضروري می 5اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده در  تأمیناجتماعی یا گواهی  تأمین) ارائه مفاصاحساب 3( ردیفدر خصوص  -4
 باشد.ضروري میسال گذشته  5ها یا کپی دفاتر قانونی در ) ارائه اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی5( ردیفدر خصوص  -5
 باشد.هاي قطعی و ممهور به مهر سازمان مالیاتی میدرآمد مستند به صورت وضعیت "درآمد ناخالص ساالنه"منظور از  - 6
هاي ثبت شده دادگستري مبنی بر میزان دارائیهاست. همچنین اصل گواهی کارشناس رسمی ست که مستند به اظهارنامه هاي مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیاهايدارائی "هاي ثابتدارایی"منظور از  -7

 گر نیز قابل قبول خواهد بود.در دفاتر قانونی مناقصه
راز خواهد شد که حید اعتبار بانک یا موسسات مالی و اعتباري تا سقف مبلغ موضوع مناقصه، جهت ارزیابی توان مالی الزامی است و حداکثر امتیاز در صورتی احداقل یکی از مدارك فوق و یا تأی ارائه - 8

یابد. شایان ذکر است ارزیابی توان مالی بر اساس اطالعات تیاز توان مالی به تناسب کاهش میصورت اممبالغ ارائه شده به شرح فوق معادل یا بیشتر از مبلغ برآوردي مناقصه باشد، در غیر این
 شود.حداکثر پنج سال گذشته تعیین می

 :باشدمیروش محاسبه امتیاز به شرح ذیل  •
Pest =  مبلغ برآورد مناقصه مورد نظر  

P =  باالترین مبلغ محاسبه شده جدول فوق  
   IF Pest ≤ P) در نظر گرفته می شود               100حداکثر امتیاز توان مالی مناقصه (

                                                                       
                                                                                                           ۱۰۰  ×  Pest /P  =امتیاز                IF P < Pest               

    
  
  

 
  
  
  



 

 24گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 )6 شماره جدولاز 3 ردیف به مربوط( اعتباري و مالی توان ارزیابی : 3 شماره فرم

  
 

>      )امتیاز حداکثر( / مناقصه برآورد مبلغ Pest فوق/ جدول در شده محاسبه مبلغ باالترین  P : مالی توان شاخص باالترین      ⟹ امتیاز =       ×             >       ⟹ امتیاز =     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  :باشد زیر مقادیر از یکی از کمتر یا و معادل مناقصه اولیه برآوردي مبلغ که شودمی احراز صورتی در اعتباري و مالی توان حداکثر :1تذکر 
  پیمانکار گذشته سال 5 مالیات میانگین برابر پنجاه - الف            

  پیمانکار گذشته سال 5 در شده پرداخت اجتماعی تأمین بیمه حق میانگین برابر هفتاد - ب             
  پیمانکار گذشته سال 5 ناخالص درآمد میانگین برابر سه -ج             
  پیمانکار براي معتبر اعتباري و مالی موسسات یا و بانک سوي از صادره اعتبار تأیید مبلغ برابر یک -  ه             

  .باشدمی الزامی جدول این در درخواستی مدارك شده مصدق رونوشت ارائه :2 تذکر   
  .دارد را) امتیاز 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 هايردیف به مربوط مدارك از یکی حداقل ارائه :3 تذکر   

 

یف
رد

 

 عنوان معیار
  سال گذشته 5متوسط  مناقصه است) يسال برگزار nسال (

 پرداخت هاي پروژه)(کل 
  عدد مالك مقایسه

n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
 = a = 50 × a           اداره مالیاتی تأییدمالیات ساالنه بر اساس  1

2 
 تأمینالحساب پرداخت شده به سازمان علی اجتماعی قطعی یا تأمینمبلغ حق بیمه 

 = b           اجتماعی تأمینسازمان  تأییداجتماعی بر اساس 
70 × b = 

3 
 تأییدهاي قطعی و موقت مورد درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت

 = c           کارفرماي مربوطه
3 × c= 

4 
ها یا دفاتر قانونی هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی  بیمه دارائیدرائی

 = d           سال قبل
5× d = 

5 
ها یا موسسات مالی و اعتباري معتبر براي پیمانکار شده از طرف بانکمبلغ اعتبار صادر 

 = e           (ریال) 
1× e= 

 = A( A( 5الی  1هاي در ردیف "عدد مالك مقایسه "مربوط به ستون  بیشترین عدد   

 = C مبلغ برآورد اولیه کارهاي موضوع مناقصه    

   6جدول شماره  3درج در ردیف   [100 × (A/C)] =  پیمانکارمالی و اعتباري  امتیاز توان (0-100)   



 

 25گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

 ارزیابی توان تجهیزاتی :4 شماره فرم

  
  

  :توضیحات مهم
  

مربوطه را با توجه به وسایل و تجهیزات مورد نظر کارفرما که در بخش شرح تجهیزات قید گردیده بر اطالعات فرم گران باید به منظور ارزیابی توان تجهیزاتی مناقصه حاضر، مناقصه - 1
 حسب توان موجود خود تکمیل نمایند.

 گزار ضروري تشخیص دهد زمینه بازدید از تجهیزات و ماشین آالت مذکور را فراهم آورند.گران موظفند هر زمان که مناقصهمناقصه -2
 تکمیل گردد. کارفرما یازن مورد آالت عمده ینو ماش یزاتتجهحداقل گران و با توجه به توسط مناقصه) جدول فوق باید 5( و )4هاي (ه ستونبوط بصرفاً اطالعات مر - 3
 گیرد. گر قرار میاختیار مناقصهگزار در و درصد وزنی هریک جهت محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی توسط مناقصه کارفرما یازن مورد آالت عمده ینو ماش یزاتتجهحداقل شرح  - 4
 گر ضروري است.سوي مناقصهارائه کلیه مستندات مربوط به مالکیت یا اجاره تجهیزات و ماشین آالت (کپی سند مالکیت یا اجاره نامه یا فاکتور خرید ماشین آالت) از  -5
 ویژه در موضوع مناقصه  ذکر نام آن با امتیاز ویژه مربوطه لحاظ خواهد شد.یا تجهیزات  گزار به استفاده از ماشین آالت خاص ودر صورت لزوم وتشخیص مناقصه - 6
 :باشدفرمول محاسبه امتیاز توان تجهیزاتی به شرح ذیل می - 7

 
  امتیاز) 100تا  0(=  امتیاز توان تجهیزاتی  تمستون هف مجموع امتیاز کسب شده در                   

  
  
  
  

 
نسبت به خرید یا اجاره ماشین آالت مورد نظر کارفرما اقدام خواهد نمود هیچگونه امتیازي به وي تعلق  ،صرفاً اظهارنظر نماید که در صورت برنده شدن در مناقصهگر در صورتی که مناقصه :توجه

 نخواهد گرفت.

  
  
  



 

 26گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  
  

  )4 شماره جدول از 5 ردیف به مربوط(ارزیابی توان تجهیزاتی :4فرم شماره 
  
  گران رسانده می شود.تجهیزات وماشین آالت مورد نیاز  مناقصه به صورت مستند به اطالع مناقصه) حداقل تعداد ونوع 1
  

یف
رد

  

)1(  
  

  شرح حداقل تجهیزات و ماشین آالت عمده
  مورد نیاز کارفرما

)2(  
تعداد 
مورد 
  نیاز
(N) 

)3(  
درصد 
وزنی 
  آیتم
%  

)4(  
تعداد 
  موجود
(M) 

)5(  
نوع مالکیت تجهیزات و ماشین 

  آالت

)6(    ×     
  خواهد بود.) 100(حداکثر امتیاز هر ردیف  برابر 

)7(  
 حاصل ضرب درصد وزنی

 در  امتیاز )3ستون (
  )6(  ستون

قطعی (در مالکیت   اجاره اي
  )گر مناقصه

1                  

2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  

مجموع امتیاز ردیفهاي ستون      
)7(   

  

  



 

 27گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  
  

  : توان فنی و برنامه ریزي5 شماره فرم

 
 )6 شماره جدولاز 5 ردیف به (مربوط گرمناقصه ریزيبرنامه و فنی توان ارزیابی  :5 شماره فرم

  

  
 ردیف

  

  
 معیار عنوان

  

  
 تخصیصی خام امتیاز

(0 ~ 100) 
A  

  
 معیار وزنی درصد

(%) 
B 
  

  
  شده کسب امتیاز
100  /A X B  

  

  
  گردد درج ذیل جداول در نظر مورد اطالعات

1 
 در شاغل کلیدي کارکنان کفایت

  1- 5فرم شماره   70    گرمناقصه فعلی سازمان

  2- 5فرم شماره   30    پروژه  کنترل و ریزيبرنامه توان  2

 6 شماره جدول 5 ردیف در درج   (100 ~ 0)  پیمانکار ریزي برنامه و فنی توان امتیاز جمع
    

 .گیردنمی تعلق مربوطه ردیف به امتیازي هیچ اینصورت غیر در ؛ است الزامی گرمناقصه سوي از ،جدول این هايردیف از یک هر به مربوط مستندات تصویر ارائه  1 : تذکر
  .شد خواهد استفاده  2- 5شماره  فرم از پیمانکار پروژه کنترل و ریزيبرنامه توان براي  2: تذکر

  
  
 
 
 



 

 28گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
 
 

 )5 شماره فرم از 1 ردیف به (مربوط دارند فعالیت شرکت آن فعلی سازمان در که گرمناقصه کلیدي کادر فردي مشخصات :1- 5شماره فرم

 
 .گردد ضمیمه باید به همراه لیست بیمه کارکنان کلیدي افراد تجارب و سوابق و شرکت سازمانی نمودار : 1تذکر

یف
رد

  

 با همکاري شروع تاریخ  مدرك اخذ تاریخ و محل  تحصیلی رشته و مدرك آخرین  خانوادگی نام و نام

  تخصصی آموزشی دورهاي  مشابه کار تجربه  شرکت در سمت  شرکت آن

1               
2                
3                
4               
5               
6               
7               
8                
9               
10                

یف
رد

 

 تعداد  معیار عنوان

  نفر))
 معیار واحد امتیاز  

 Aتخصیصی  خام امتیاز  ردیف امتیاز حداکثر  )نفر هر امتیاز(
(0 ~ 100)  

 Bمعیار  وزنی درصد
(%)  

 کسب امتیاز

 شده
A X B 
/100  

   35    امتیاز 100 حداکثر  امتیاز 50 نفر هر    دکتري تحصیلی مدرك با کلیدي کارکنان تعداد 1
   25    امتیاز 100 حداکثر  امتیاز 30 نفر هر    ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك با کلیدي کارکنان تعداد  2
   20    امتیاز 100 حداکثر  امتیاز 20 نفر هر    کارشناسی تحصیلی مدرك با کلیدي کارکنان تعداد  3
   15    امتیاز 100 حداکثر  امتیاز 10 نفر هر    دیپلم فوق تحصیلی مدرك با کلیدي کارکنان تعداد  4
   5    امتیاز 100 حداکثر  امتیاز 5 نفر هر    دیپلم تحصیلی مدرك با کلیدي کارکنان تعداد  5

   5 شماره فرم 1ردیف در درج  (100 ~ 0)گزار مناقصه تشخیص به پیمانکار کلیدي کارکنان کفایت امتیاز جمع



 

 29گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  .گردد ضمیمه باید مدارك تحصیلی به مربوط هايگواهی رونوشت: 2تذکر
  ) قید گردد.8گردد نباید در جدول مربوط توان مدیریتی (فرم شماره نام افرادي که به عنوان کارکنان کلیدي در این جدول قید می : 3تذکر
 ساختار و شرکت سازمانی چارت( :شامل مربوطه مستندات کلیه همراهه ب فوق مشابه جداول جداولی تکمیل به نسبت باید گرانمناقصه ،)گرشرکت (مناقصه کلیدي نفرات کل مشخصات کامل درج جهت الذکرفوق جداول محدودیت به توجه با  :4تذکر

  .نمایند اقدام )/ لیست بیمه کاري سوابق / تحصیلی مدارك / نفرات لیست / کفایت کارکنان دهی امتیاز و ارزیابی جهت کار انجام براي پرسنل هايمسئولیت و تشکیالتی
 در 100 امتیاز شوند معرفی نظر مورد کار براي دارصالحیت و مناسب کارکنان کلیدي کهصورتی در شود، می تعیین شناخت گزارش در گزار مناقصه لـزوم) توسط صورت در( گرمناقصه کلیدي کارکنان مشخصـات سایر و تخصص ،تعداد حداقل: 5تذکر
  .شودمی تعیین امتیاز نسبت به اینصورت غیر در شودمی گرفته نظر

 باشد.مبلغ برآورد اولیه کارهاي موضوع مناقصه می C: 6تذکر 

  )5 شماره فرم از 2 ردیف به (مربوط پروژه کنترل و ریزيبرنامه توان ارزیابی  :2- 5شماره فرم

یف
رد

  

 سال5 در تأخیربدون  قراردادهاي عنوان

  گذشته

 مبلغ 

  قرارداد

A 
  ریال

دت
م

 
داد
رار
ق

)
  )ماه

یخ  
تار

 
وع
شر

 
  

یخ
تار

 
مه
خات

 
بق
ط

 
امه
برن

  

یخ
تار

 
مه
خات

 
عی
واق

  
یل
حو
(ت

 
قت
مو

(  

ت 
مد

خیر
تأ

جاز
م

  

 و کارفرما نام

 مطلع مقام

  کارفرمائی

 تلفن

 کارفرما
  

 خام امتیاز

 تخصیصی
(A/C) * 50 

(0 ~ 50) 
  

1   
                    

2   
                    

3   
                    

4   
                    

5   
                    

    6شماره فرم 2 ردیف در درج  )100-0( یو ساختمان یفن يگر در مناقصات مربوط به کارهاو کنترل پروژه مناقصه یزيتوان برنامه ر یازامت

  
نامه  نیز و) موقت تحویل مجلسصورت یا )راک پایان گواهینامهاصل  برابر تصویر نیز و( قرارداد طرفین امضاي به مربوط صفحه و قرارداد خاتمه و شروع تاریخ ،قرارداد مبلغ ،قرارداد موضوع به مربوط صفحات )قرارداد اصلی صفحات  تصویر ارائه: 1تذکر

 .گیردنمی تعلق مربوطه ردیف به امتیازي هیچ اینصورت غیر در است؛ ن الزامی گرامناقصه سوي از الذکر فوق هاي جدولردیف غیرمجاز تأخیرتاییدیه کارفرما مبنی بر نداشتن 
  .باشدمی امتیاز100 جدول این کل امتیاز حداکثر .یابدمی کاهش تناسب به آن امتیاز ،کمتر مبلغ با تأخیر بدون قراردادهاي براي و باشد می امتیاز 50 حداکثر گذشته سال 5 در مجاز غیر تأخیر بدون مشابه قرارداد هر امتیاز: 2تذکر
 .باشد داشته وجود(تا تحویل موقت)  مجاز غیر تأخیر بدون معادل و مشابه پروژه 2 حداقل پیمانکار گذشته سال 5 سوابق در که گیردمی تعلق پیمانکار به وقتی پیمانکار پروژه کنترل و ریزيبرنامه توان امتیاز حداکثر :3تذکر

  



 

 30گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

 HSEرعایت موازین 
 

باشد گران که در انتهاي اسناد استعالم پیوست میمناقصه HSEاین معیار طبق دستورالعمل ارزیابی 
 .گرددارزیابی می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 31گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

  کاال تأمین ینهتجربه در زم : 6شماره  فرم
  

  )6 شماره جدول از 7 ردیف به (مربوط کاال تأمین زمینه در گرمناقصه تجربه ارزیابی معیار  :6 شماره فرم

یف
رد

  

 100× (A/G)  شرح

 

∑  .........................) بر حسب ریالA(  گرسال گذشته توسط مناقصه 5مبلغ خرید کاال در  میانگین   باشد.گر میخرید ساالنه کاال  توسط مناقصه Piدر این رابطه       
 

ریال  حسب بر مناقصه موضوع پروژه تجهیزات و مصالح تأمین بخش براي اولیه برآوردي مبلغ
(G)............................................................  

  6 شماره جدول 7 ردیف در درج   (100-0)   کاال  تأمین زمینه در گر مناقصه تجربه امتیاز جمع
 
 

 .نمایند ارائه مثبته مربوطه به جدول فوق را مدارك باید گرانمناقصه :  1تذکر 
 باشد.می 100حداکثر برابر ه و شد تعیین گرمناقصه طرف از شده ارائه مدارك به توجه با کاال تأمینتجربه در زمینه  امتیاز 2 : تذکر

  
  
  
  
  
  



 

 32گر                                                                                     مهر و امضاي مناقصه

 

                                    
 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

 یمطالعه و طراح ینهدر زم یدانش فن: 7شماره  فرم
  )6 شماره جدول از 8ردیف به (مربوط طراحی و مطالعه زمینه در گر مناقصه فنی دانش ارزیابی معیارهاي  :7شماره فرم

یف
رد

  

 Aتخصیصی  خام امتیاز  معیار عنوان
(0 ~ 100)  

 Bوزنی  درصد
(%)  

 شده کسب امتیاز
A X B /100  

در  نظر مورد اطالعات
  گردد درج ذیل جداول

1 

  امتیاز 25 اولیه برآورد از بیشتر یا و معادل مبلغ با مشابه کار هری طراح و مطالعه زمینه در تجربه
  )0-25(  :مشابه کارهاي مشخصات و تعداد

50 

  

  1فرم شماره 

1-1    

1-2-    

1-3-   

1-4-   

2 

  )0-25(   .مشابه هاي پروژه براي گذشته سال 5 در قبلی کارهاي در سابقه حسن

40 
 

  

  2فرم شماره 
2 -1-    
2 -2-    
2 -3-    
2 -4-    

3 

  )0-50(   .امتیاز 50 مورد هر قبلی هاي پروژه و طرحها در ابتکار و خالقیت
10 

    
3-1-    
3-2-    

     6شماره  جدول 8ردیف در درج  )0-100طراحی ( و مطالعه زمینه در گرمناقصه فنی دانش امتیاز جمع
 

 به تجربه امتیاز کمتر مقادیر براي و امتیاز 25اولیه  برآورد از بیشتر یا و معادل مبلغ با مشابه کار هر ؛ باشد شده اجرا گرمناقصه توسط (نظر درمو کار از بیشتر یا معادل برآورد با) مشابه کار 4 حداقل گذشته سال پنج در که شود می احراز صورتی در تجربه امتیاز حداکثر :1  تذکر
 .یابد می کاهش تناسب
   .گردد ارائه پیوست به 2مطابق فرم شماره  گرمناقصه توسط باید قرارداد مبلغ و موضوع ،کارفرمایی دستگاه در مطلع مقام ،کارفرما نشانی شامل گذشته سال پنج اطالعات ،قبلی کارفرمایان امتیاز تعیین براي: 2  تذکر
  درصورت وجود) خواهد بود.(براساس امتیازات ارزیابی شرکت مهندسی و توسعه گاز اند سال گذشته با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همکاري داشته 5گرانی که در براي مناقصه سابقه حسن به مربوط امتیاز: 3  تذکر

  .نماید ارائه را مربوطه مدارك رونوشت باید گرمناقصه ،ابتکار و خالقیت امتیاز اخذ براي: 4  تذکر
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

    گر مناقصه یریتیتوان مد :8شمار ه  فرم
 :)6 شماره جدول از 9 ردیف به (مربوط گر مناقصه مدیریتی توان ارزیابی به مربوط :  مدارك8شماره  فرم

  
  

 یرهمد یئتو دو نفر از اعضاء ه یرعاملمد یریت،مربوط به کادر مد یازامت - 7جدول 

  یلیتحص یازجدول امت  سابقه کار
  کارشناسی ارشد / دکترا  کارشناسی

  55  40  سال 5تا 
  65  45  سال 10تا  5از 
  70  50  سال 15تا  10از 
  80  60  بیشترسال  15از 

  
 ردیف

  

  
 معیار عنوان

  

  
 تخصیصی خام امتیاز

(0 ~ 100) 
A  

  
 معیار وزنی درصد

(%) 
B 
  

  
  شده کسب امتیاز
100  /A X B  

  

  
  گردد درج ذیل جداول در نظر مورد اطالعات

  1-8فرم شماره   40    هاي مدیریتینامه سیستم گواهی 1
و  ت مدیرهأاعضاي هی کفایت  2

  مدیرعامل
  

60 
  

  9و  7،8بر اساس جداول 

 6 شماره جدول 5 ردیف در درج   (100 ~ 0)  پیمانکار ریزي برنامه و فنی توان امتیاز جمع
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(
  
  
  

  با کار مربوطه یلیارتباط مدرك تحص یبضر -8جدول 
  ضریب  شرح  ردیف

  1  رشته تحصیلی مرتبط است  1
  8/0  رشته تحصیلی تقریبا مرتبط است  2
  5/0  رشته تحصیلی غیرمرتبط است  3

  
  

  ضریب تداوم مدیریت -9جدول 
  ضریب  شرح  ردیف

  6/0  کمتر از سه سال  1
  8/0  از سه تا پنج سال  2
  1  از پنج تا هشت سال  3
  1/1  از هشت تا ده سال  4
  25/1  از ده سال بیشتر  5
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(
  
  

= (ai) امتیاز هر یک از کادر مدیریت ضریب تداوم مدیریت×ضریب ارتباط رشته تحصیلی×امتیاز تحصیالت   

امتیاز کل کفایت اعضاي هیات مدیره  = ∑       
  
  

  سیستم مدیریتیهاي  نامه گواهی– 1- 8فرم شماره 

یف
رد

  

  گواهینامه صدور مرجع  مربوطه گواهینامه و مدیریتی نظام عنوان
 

 گواهینامه اعتبار تاریخ
  

  شده کسب امتیاز
  

)25-0(  
١          
٢          
٣          
٤          

   6 شماره جدول9ردیف در درج  )0-100(گر مناقصه مدیریتی توان امتیاز جمع
 

 گردد. ارائهباید  ..).و انفورماتیک جامع سیستمهاي استقرار .یکپارچه مدیریت سیستم ،کیفیت مدیریت نظام گواهینامه مانند(شود، که در فرم فوق ذکر میکه  هاي نامهگواهی لیهک :1 تذکر
  باشد.می40هاي سیستم مدیریتی نامهو حداکثر امتیاز گواهی امتیاز 10 قبول مورد معتبر گواهینامه هر :2تذکر
 .گیردمی تعلق امتیاز 5 باشد گذشته آنها شروع از سال یک از کمتر که مدیریتی هاينظام هاي گواهینامه براي : 3تذکر
  .گیرد می تعلق امتیاز قبول مورد مشی خط یا و گواهینامه یک به فقط ،مدیریتی زمینه هر در :4تذکر
  نباید در بخش کارکنان کلیدي مالك ارزیابی قرار گیرند.اند ت مدیره معرفی شدهکه به عنوان افراد امتیاز آور هیأ: نفراتی 5تذکر
  گردد.می بررسیو مدیر عامل  گرطبق پیشنهاد مناقصه هنفر از اعضاي هیأت مدیر 2اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق تحصیلی و کاري فقط  کفایت: در ارزیابی معیار 6تذکر 
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(

  کیفی ارزیابی مدارك و اسناد لیستچک 
 

  .گرددمی تکمیل گزارمناقصه توسط 8 الی 4 هايردیف و هدیگرد تکمیل گرمناقصه توسط لیست چک 3 و2 و1 هايردیف است ضروري :مهم توضیح
  گر مناقصهچک لیست   

  (کارفرما) گزار مناقصهچک لیست   (متقاضی)

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد

  نام فرم
  گواهیعنوان سند / مدرك /   ارزیابی

دید
 گر
ائه
ار

دید  
گر
ئه ن
ارا

ات  
فح
د ص
عدا
ت

  

ست
ل ا
کمی
ت

ست  
ص ا
ناق

ات  
فح
د ص
عدا
ت

  

ائه
م ار
عد

  

  توضیحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  ردیــــــــف  - 

سنا
ا

ی 
کیف

ی 
زیاب
ی ار

موم
ك ع
دار
و م

د 
صه
مناق

  انگر 

                  است دو عدد لوح فشرده اسکن اسناد ارزیابی کیفی که مطابق دستورالعمل صفحه آخر تهیه شده  1
                  گر جهت شرکت در مناقصهامه درخواست شرکت متقاضی / مناقصهن  2
                  شرکت اساسنامه  3
                  شرکت سیسأت آگهی رسمی روزنامه  4
                  شرکت تغییرات آخرین آگهی رسمی روزنامه  5
                  شرکت مدیره هیأت اعضاء آخرین ملی کارت و شناسنامه تصویر  6
                  گرمناقصه شرکت رسانی مناقصاتو کد ثبت نام در پایگاه اطالع اقتصادي کد تصویر  7
                  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ایمنی از صالحیت نامهتصویر گواهی  8
                  ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه بنديرتبه و صالحیت تشخیص تصویرگواهی  9
                  یریتیمد يها یستمس هاينامهیگواه  10
                  فرم خوداظهاري ظرفیت آزاد کاري  11
                  شرکت ملی شناسه تصویر  12
                  گرمناقصه سهامدارانو  یرهت مدأمشخصات هی یستل  13
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  
  
  

  
  
  

  گر مناقصهچک لیست 
  (کارفرما) گزار مناقصهچک لیست   (متقاضی)

  اسنادوضعیت کنترل   وضعیت کنترل اسناد

  نام فرم
  عنوان سند / مدرك / گواهی  ارزیابی

دید
 گر
ائه
ار

دید  
گر
ئه ن
ارا

ات  
فح
د ص
عدا
ت

  

ست
ل ا
کمی
ت

ست  
ص ا
ناق

ات  
فح
د ص
عدا
ت

  

ائه
م ار
عد

  

  توضیحات

  8  7  6  5  4  3  2  1  ردیــــــــف

ربه 
 تج
بی
زیا
م ار
فر

یی
جرا
ق ا
واب
س

  

  مشابه پیمان نسخ  1
                  )حاضر مناقصه آگهی از انتشار قبل سال 5 اعتبار با(

 ه)مشاب کار 4 وجود عدم صورت در ( مشابه غیر پیمان نسخ  2

                  )حاضر مناقصه آگهی از انتشار قبل سال 5 اعتبار با(

لی
ق قب
واب
ن س
حس

ی 
زیاب
م ار
فر

  

3  
 وجود عدم صورت (در مشابه غیر و مشابه معتبر شده انجام کار سابقه حسن گواهی

 )یک شماره پیوست نمونه (مطابق .قبلی کارفرمایان از)مشابه کار 4

  )حاضر مناقصه موضوع مشخص حجم و کار شرح ،مبلغ با موضوعاتی جهت(
                

 ) مشابه کار 4 وجود عدم صورت در  )مشابه غیر و مشابه پیمان تصویرنسخ  4
                  ) مناقصه آگهی از قبل سال 5 اعتبار با (

                  الذکر فوق هايپیمان کارفرمایان آدرس و فکس ،تلفن شماره  5
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  گر مناقصهک لیست چ  

  (کارفرما) گزار مناقصهچک لیست   (متقاضی)

  وضعیت کنترل اسناد  وضعیت کنترل اسناد
  نام فرم
ائه   عنوان سند / مدرك / گواهی  ارزیابی

ار
دید
گر

ائه   
ار

دید
گر
ن

اد   
عد
ت

ات
فح
ص

یل   
کم
ت

ست
ا

ص   
ناق ست
ا

اد   
عد
ت

ات
فح
ص

دم   
ع

ائه
ار

  توضیحات  

ن م
توا

ی 
زیاب
م ار
فر

لی
ا

  

6  
 

 قبل سال 5 به مربوط پرداختی مالیات مبلغ به مربوط مستندات
 

                

 به مربوط شده پرداخت الحسابعلی یا قطعی اجتماعی تامین بیمه )حساب مستندات (مفاصا  7
                  .قبل سال 5

 هايدارایی ارزش تعیین جهت قانونی دفاتر کپی یا هادارایی بیمه گواهی یا مالیاتی اظهارنامه  8
                  ثابت

 موضوع مبلغ سقف تا معتبر اعتباري و مالی موسسات یا بانک سوي از اعتبار تأیید اصل  9
                  ) دو شماره پیوست نمونه مطابق( گزاربه مناقصه مناقصه

                  قبل سال 5 به مربوط شده حسابرسی مالی هايصورت  10

رم 
ف

ی 
زیاب
ار

ان 
تو

یزا
جه
ت

                  گرموجود مناقصه یزاتآالت و تجه ینماش  11  تی

ی و 
ن فن
توا

رم 
ف

زي
ه ری
رنام
ب

  

مناقصه)  موضوع کار انجام براي هامسئولیت و تشکیالت ساختار (ارائه کلیدي کارکنان کفایت  12
                  غیره و سوابق ،تحصیالت ،مشخصات به همراه

                  گرمناقصه سازمانو کنترل پروژه در یزير توان برنامه  13

ین 
واز
ت م
عای
ر

H
SE

  

                 HSEمدارك مرتبط با سیستم مدیریت   14
                 HSEچارت سازمانی   15
                  HSEنیروي انسانی   16
                  HSEهاي قبلی  حسن عملکرد در پیمان  17
                  HSEعملکرد آموزشی   18
                  شناسایی خطرات و راهکارهاي اصالحی در دو پروژه اخیر 19
                 HSE PLANنمونه   20
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(

در 
ربه 
تج زم

 ینه
ین
تأم

 
  کاال

                  هاي پیشین مدارك مرتبط با خرید کاال در پروژه  21

ش فن
دان

 ی
 زم
در

 ینه
راح
و ط

عه 
طال
م

  ی

                  گر در زمینه طراحیمدارك تجربه مناقصه  22

                   رگحسن سابقه مناقصهمستندات   23

                  مستندات خالقیت و ابتکار  24

مد
ان 
تو

تی
یری

  

                  مستندات سوابق کار و تحصیلی هیات مدیره  25

                  هاي مدیریتی نامه هاي استقرار سیستمگواهی  26
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ........................................................ :شرکتاز 
 مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت :به

 با سالم
 ....................................................................وضوع)شرکت قرارداد (م........................ با این . ................................................................................. در سال. احتراما شرکت

................................................... .... عدده ................................... ب. .................. با مبلغ کل............ لغایت...... از تاریخ.................. به مدت......................................با شماره
 .است / می رساند................................................................................... داشته و قرارداد مذکور را به اتمام رسانده .به حروف ،ریال

 ارزیابی گردیده است.                  □عالی               □خوب            □متوسط           □در حد ضعیف          شرکت از نظر کیفیت کار                            •

 ده است.ارزیابی گردی                  □عالی               □خوب            □متوسط           □در حد ضعیف                   ت از نظر کفایت کارکنان کلیديشرک•

 ارزیابی گردیده است.                  □عالی               □خوب            □متوسط           □در حد ضعیف   شرکت از نظر رعایت زمانبندي پروژه                •

 می باشد.     □در حد ضعیف      □متوسط           □خوب            □ عالی در مجموع ارزیابی این شرکت از کارکرد شرکت پیش گفته در قرارداد فوق الذکر•
 

......................................................... ریال مربوط به قرارداد فوق به این شرکت .................. به مبلغ.............................................. مورخ.ضمناً اصل مفاصاحساب شماره
 گردیده است.ارائه 

             نام نام خانوادگی                                                                                       
                                                                                      مهر و امضاءکارفرما 

 تاریخ 
 

 فرم گواهی صدور حسن انجام کار - 1پیوست 
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  

 
  ......................... :نامه شماره  

  ......................... :نامه تاریخ

  بانکی اعتبار تأیید اعالمیه - 2 پیوست
 

  ....................................... :شماره .............................................................................................  :مناقصه موضوع
 

  مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت
 

 سالم با

  .گرددمی اعالم اطالع جهت ،بانک این نزد شرکت آن.................................... :شماره مناقصه در حضور متقاضی گر مناقصه  ...........................................شرکت اعتبار و بانکی هايحساب اطالعات ذیل در          
  بانکی اعتبار تأیید نامه صدور تاریخ از قبل سال یک زمانی دوره براي ............................... شرکت هايحساب گردش اطالعات - 1

  

  میانگین حساب (ریال)  ریال)( بستانکار  بدهکار (ریال)  شماره حساب  نوع حساب
          

          
          

  
 ..................................................................... ریال.هاي فعال میزان ضمانت نامه -2

................................................................... ریال نزد این بانک بوده . ......................................................... ریال (به حروف). به عدد)(الذکر داراي اعتبار مالی تا سقف شرکت فوق - 3
 می باشد. تأییدو اعتبار مالی مذکور تا سقف اعالم شده مورد 

  
  

  ............................................... :مهر و امضاي مجاز بانک / موسسه مالی اعتباري                           .........................................                       . :گر مناقصهمهر و امضاي صاحبان امضاء مجاز 
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 )EPC و  C،  PC يقراردادها( مناقصه گرانبرگ استعالم ارزیابی کیفی 

(
  گراناسکن اسناد ارزیابی کیفی مناقصه لوح فشرده فرمت ارائه 

  
  :گردد تحویل گزاربه مناقصهکه روي هریک مهر و امضاء شده  دو نسخهدر  به شرح و ترتیب زیر هاي جداگانه و در فولدر باید ،گرمناقصهو مستندات ارزیابی کیفی  مداركلوح فشرده 

  ها)اند. (بدون پیوستاستعالم ارزیابی کیفی که مهر و امضا گردیدهتکمیل شده هاي حاوي اسکن برگه :1فولدر شماره 
  دستورالعمل 4عمومی شرکت مطابق صفحه  حاوي مدارك :2فولدر شماره 
  سوابق اجرائی)(و مستندات تجربه  حاوي مدارك :3فولدر شماره 
  حسن سابقه در کارهاي قبلیو مستندات  حاوي مدارك: 4فولدر شماره 
  توان مالیو مستندات  حاوي مدارك :5فولدر شماره 
  توان تجهیزاتیو مستندات  حاوي مدارك: 6فولدر شماره 
  فنی و برنامه ریزيتوان و مستندات  حاوي مدارك :7فولدر شماره 
  HSEرعایت موازین و مستندات  حاوي مدارك :8فولدر شماره 
  کاال تأمین ینهتجربه در زمو مستندات  حاوي مدارك ):EPC, PCهاي (فقط مختص مناقصه 9فولدر شماره 
  یمطالعه و طراح ینهدر زم یدانش فنو مستندات  حاوي مدارك): EPCهاي(فقط مختص مناقصه 10فولدر شماره 
  یریتیتوان مدو مستندات  حاوي مدارك: 11فولدر شماره 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  همسانخريد خدمات مشاور قرارداد

  )پيمانكاران HSEنترل و نظارت برك راهبري،(
  

  HSE–IN–105(0)–91:كد

  91 -112 -0: شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  

  دستورالعمل

  مناقصه گران HSEارزيابي  
 HSE–IN-107(0)–94: كد

 

  

 

  
  
 94بهار 



 
بهداشت، ايمني و  

محيط زيست 
شركت ملي گاز 

  ايران

  
    

    

 HSE-IN-107(0)-94: كد  مناقصه گران HSEدستورالعمل ارزيابي
  صفحه

  18از    1 
 

  
  فهرست

  
 صفحه

  
  2  ............................................................................................................................................................مقدمه .1
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  مقدمه .1
قانون برگزاري مناقصات مصوب هيئت محتـرم   "12بند ج ماده "با عنايت به آيين نامه اجرايي

 قانون برگزاري مناقصات و 12در خصوص ماده  16/7/85مورخ  3356.ت/84136وزيران به شماره 
ول، امتيازدهي و سـاير مـوارد   ابه منظورسهولت، هماهنگي و يكنواختي درنحوه اطالع رساني، جد

 HSEمناقصه گران، دسـتورالعمل حاضـر در راسـتاي ارزيـابي      HSEمربوط به عملكرد و سابقه 
گاز ايران جهت تهيه فهرست كوتاه و يا ارزيابي مناقصه گران تهيـه و از   مليشركت  مناقصه گران

  .تاريخ تصويب الزم االجراست
  هدف .2

  :هدف از تهيه اين دستورالعمل عبارتست از
  ديدگاه و موضوعاتاز انتخاب مناقصه گراني كهHSE ، باشند صالحيتهاي الزمحداقل واجد . 

  از ديـدگاه  ....) پيمانكـاران و  (ايجاد روشي نظام مند و يكسان به منظور ارزيابي مناقصه گران
 . بهداشت، ايمني و محيط زيست

  توسعه يك استراتژي براي مديريت پيشگيرانهHSE در فعاليتهاي پيمانكاران. 
    هـاي  زيسـت در فعاليـت   توجه همزمان و يكپارچه به موضوعات بهداشـت، ايمنـي و محـيط 

 .پيمانكاري

  دامنه كاربرد  .3
  گاز ايران كه دستورالعمل ملي اين دستورالعمل، تمامي پيمانهاي شركتHSE   پيمانكاران بـه

 . اسناد مناقصه آن منضم مي شودرا شامل مي گردد

 مسئوليت ها .4

 باشد مسئوليت انضمام اين دستورالعمل به اسناد مناقصه به عهده مناقصه گزار مي. 
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 و ) طبق اين دسـتورالعمل (كنترل مدارك و مستندات ارسالي مناقصه گران  مسئوليت بررسي و
 :اعمال نتايج ارزيابي در انتخاب پيمانكار

  در مناقصات يك مرحله اي توسط رئيسHSE منطقه انجـام و نتيجـه بـه كميسـيون     / شركت
 .مناقصات جهت اعمال منعكس مي گردد

  در مناقصات دو مرحله اي توسط رئيسHSE بـه كميتـه فنـي و    منطقه انجام و نتيجه / شركت
 .جهت اعمال منعكس مي گرددبازرگاني 

  آيين نامه اجرايي بنـد ج قـانون برگـزاري مناقصـات بـا       11در مناقصات مشمول بند الف ماده
منطقه توسط دستگاه مناقصه گزار و يا در كميته فني بازرگاني / شركت HSEمحوريت رئيس 
 .صورت پذيرد

  بازنگري و بروزرساني اين دستورالعمل به عهده مسئوليتHSE   شركت ملي گاز خواهد بـود و
اصـالحات آتـي بـه     دليل ماهيت پيماني، حقوقي و مالي اين دسـتورالعمل الزم اسـت   ليكن به

 .تصويب هيئت مديره محترم رسانده شود

 تعاريف .5

 در اين دستورالعمل، منظور قانون  برگزاري مناقصات مي باشد :قانون. 

  مديريت زيست محيطي نظام هاي مديريت در اين دستورالعمل، نظام منظور از  :مديريتنظام
(ISO14001)/  مديريت ايمني و بهداشت شغلي نظام/(OHSAS18001)  مديريت نظام

  .مي باشد(HSE MS) مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيستنظام  /(IMS)يكپارچه 

بازرگـاني پيشـنهادها    كه در آن نيازي به ارزيابي فنـي اي است  مناقصه :اي مناقصه يك مرحله
گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه  مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه نوع در اين .نباشد

  .برنده مناقصه تعيين مي شود

 بازرگاني به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني  در آن اي است كه مناقصه :اي مناقصه دو مرحله
 در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل و نتايج ارزيابي فني .روري باشدضپيشنهادها 

برنده  ،قانون) 19( هو بر اساس ماد نمودهبازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش 
 .دمناقصه تعيين مي شو
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 از سوي گران كه  عبارتست از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه :گران ارزيابي كيفي مناقصه
  .بازرگاني انجام مي شودگزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني  مناقصه

 استانداردها، كارآيي،   فرآيندي است كه در آن مشخصات، :بازرگاني پيشنهادها ارزيابي فني
بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي، ارزيابي و  دوام و ساير ويژگي هاي فني

 .ده مي شونددهاي قابل قبول برگزيپيشنها

 واحد برگزار كننده مناقصه بنابه مورد/طرح/ مديريت/ عبارتست از شركت :مناقصه گزار. 

 شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت :مناقصه گر
 .مي كند

 دستورالعملمندرج در اين متناظر ، متناسباً تعاريف طبعاً هرگونه اصالحات در تعاريف :تبصره
  .مي شودراشامل 

  
 شرح .6

مناقصه گـران   HSEمناقصه گزار بايستي در مراحل ارزيابي كيفي نسبت به درج نحوه ارزيابي 
  . در اسناد مربوطه مطابق با اين دستور العمل اقدام نمايد

مناقصه گر نيز بايستي نسبت به تكميل اسناد ارزيابي كيفي براساس معيارهاي ارزيابي مربوطه 
اقدام و مستندات خود را بر اين اساس به همراه ساير اطالعات ارزيابي كيفـي بـه مناقصـه گـزار     

معيارهاي ارزيابي كيفي  و نحوه امتيازدهي و اعمال آن در ارزيابي مناقصـه گـر بـه    . تحويل نمايد
ع و چنانچه در هر زمان، اطالعات و مستندات ارائه شده خالف واق. شرح اين دستورالعمل مي باشد

يا جعلي تشخيص داده شود، موضوع به كميته بررسي شركتهاي ممنوع المعامله اعالم تا اقـدامات  
  .مقتضي درخصوص شركت خاطي صورت پذيرد

مناقصه گران خواهد بود امتياز كيفي  كل از %10مناقصه گر به ميزان  HSEشايان ذكر است امتياز 
با توجـه بـه نـوع پيمـان     را  HSEو اين در صورتي است كه الزم است مناقصه گر حداقل  امتياز 

   .در غير اينصورت از مناقصه خارج مي شود. كسب نمايد
  
  ارزيابي كيفي 6-1

در ايـن روش، هـر معيـار    . مي باشد روش وزنيمناقصه گران،  HSEروش ارزيابي كيفي 
ارائـه  اصلي داراي وزن مشخصي بوده كه معيارهاي مربوطه و ضريب وزني هر معيار در جدول 

امتيـاز  . هرمناقصه گر به ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي نمايـد . شده است
ات تراز شده هـر معيـار   امتياز، معادل مجموع امتياز 100و از  HSEكل هر مناقصه گر از لحاظ 
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   HSEدر نهايت با توجه به وزن . مي باشداصلي با توجه به ضريب وزني معيارها و طبق جدول 
مناقصـه گـر    HSE، نتيجه نهـايي ارزيـابي   100در جداول ارزيابي كيفي و امتياز اخذ شده از 

يد اعضـاء  تأياي به  تعيين و در جدول ارزيابي كيفي درج مي گردد و مراتب طي صورت جلسه
ارزيابي بـه   بازرگاني رسيده و پس از انتخاب برنده مناقصه، يك نسخه از نتيجه -كميته فني 

  .ها ارسال مي گردد جهت درج در سوابق شركت HSEامور 
  

 و اهميت وزني آنها HSEمعيارهاي ارزيابي كيفي  6-2

هاي موجود در پيوست  ه بندي پيمانمعيارهاي ارزيابي كيفي و ميزان وزن آنها با توجه به گرو
همچنين نحوه امتياز دهي به هر معيار و مـدارك   .مي باشد ذيل، به شرح جدول دستورالعمل

    .مورد نياز نيز ذيالً و به ترتيب هر يك از معيارها ارائه گرديده است
  

 HSEميزان امتيازات هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي : اصليجدول 

يف
رد

  

  شرح

  )I(معيارهرضريب وزني

  امتياز اكتسابي
  هر معيار 

)II(  

  امتياز تراز شده
 پيمان هاي گروه

 )1طبق پيوست(
1  2  3  4  

بق
سوا

با 
بق  
سوا

ون 
بد

  

بق
سوا

با 
بق  
سوا

ون 
بد

  

بق
سوا

با 
بق  
سوا

ون 
بد

  

بق
سوا

با 
بق  
سوا

ون 
بد

  

    1طبق جدول  -  -  -  -  18  10  25  15  سيستم مديريت 1
    2طبق جدول  -  -  -  -  HSE  5  8  5  9ارزيابي چارت سازماني  2

  HSE  15  25  25  45  30  100  35  100ارزيابي نيروي انساني  3

  طبق جداول
 2-3يا 3-1

  

درHSEارزيابي حسن عملكرد  4
   4طبق جدول  -  60  -  60  -  25  -  20  پيمانهاي قبلي

   5طبق جدول  -  5  -  10  -  15  -  15  ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه گر 5
گر در خصوص شناسايي خطرات ارزيابي مناقصه 6

   6طبق جدول  -  -  -  -  -  5  -  5  و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير

7 HSE Plan 25  42  15  28  -  -  -  -  7طبق جدول   
      100  100  100  100  جمع كل
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  )2و  1گروه پيمان هاي صرفاً (ارزيابي سيستم مديريت  6-2-1
  

  :ارزيابي معيار سيستم مديريت به شرح ذيل مي باشدنحوه 
  

 )2و  1صرفاً گروه هاي ( ارزيابي سيستم مديريت :1جدول 

  ليست گواهي نامه سيستمهاي مديريتي اخذ شده

نام شركت گواهي  نام سيستم مديريتي  رديف
  امتياز كسب شده  تاريخ اعتبار  دهنده

1          
2          
3          
4          

    جمع
 

امتيـاز   100معيار امتياز دهي به شرح يكي از حاالت ذيل مـي باشـد و حـداكثر    : امتياز دهيمعيار 
  .تعلق مي گيرد

  :حالت اول
 سيستم مديريت زيست محيطي(ISO14001) )50 ازتيام( 

  سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي(OHSAS18001) )50 امتياز( 

 :حالت دوم

  سيستم مديريت يكپارچه(IMS) )100 امتياز( 

 :حالت سوم

  سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE-MS) )100 امتياز( 

  .ارائه گواهينامه هاي معتبر در هر مورد الزامي مي باشد :1تبصره
شـركت الزامـي    HSEارائه تصوير نظامنامه، خط مشي و آخرين گزارش مميزي خارجي  :2تبصره

  .است
صورت كنسرسيوم مي باشـند صـرفاً بخـش مهندسـي و اجـرا در       مناقصه گراني كه به :3تبصره

درصد و بخش اجـرا بـه    10ارزيابي لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 
  .در ارزيابي موثر مي باشنددرصد  90ميزان 

  



 
بهداشت، ايمني و  

محيط زيست 
شركت ملي گاز 

  ايران

  
    

    

 HSE-IN-107(0)-94: كد  مناقصه گران HSEدستورالعمل ارزيابي
  صفحه

  18از    7 
 

  
  )2و  1گروه پيمان هاي صرفاً (HSEارزيابي چارت سازماني    6-2-2
  

  :سازماني و زير معيارهاي آن به شرح ذيل مي باشدنحوه ارزيابي معيار چارت 
 )2و  1صرفاً گروه هاي ( زير معيارهاي ارزيابي چارت سازماني :2جدول

  امتياز كسب شده پارامتر رديف
   در ساختار سازماني HSEجايگاه  1
   نحوه استقرار نفرات در سازماني 2
    جمع 
  

  .مي گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است امتياز منظور 100حداكثر : معيار امتياز دهي
  جايگاهHSE امتياز 50(در ساختار سازماني:(  

  )امتياز 30(در ساختار سازماني شركت  HSEوجود واحد   ○
  )امتياز 10(مستقيماً زير نظر مدير عامل يا نماينده تام االختيار  HSEقرار داشتن واحد   ○
  )امتياز HSE )10و محيط زيست در ساختار  داشتن سه بخش جداگانه ايمني، بهداشت  ○
  
  استقرار نفرات بر روي چارت سازمانيHSE )50 امتياز( 

  )امتياز HSE )20ئيس ر○
  )امتياز 10(مسئول ايمني    ○
  )امتياز 10(مسئول بهداشت    ○
  )امتياز 10(مسئول محيط زيست    ○
  
مناقصه گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند صرفاً بخش مهندسي و اجـرا در ارزيـابي    :تبصره

 90درصد و بخش اجـرا بـه ميـزان     10لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 
  .در ارزيابي موثر مي باشنددرصد 
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  HSEارزيابي نيروي انساني    6-2-3
  :به شرح ذيل مي باشد 2-3و  1- 3، مطابق جداول HSEارزيابي نيروي انساني نحوه 

 )2و  1گروه هاي ( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني : 1-3جدول 

  امتياز كسب شده شرح  رديف
   HSEمسئول  1
   HSEشاغل در بخشكاركنانساير  2

     جمع
  .به شكل زير استامتياز منظور مي گردد و نحوه امتياز دهي  100حداكثر : معيار امتياز دهي

  

  صالحيت مسئولHSE )40 امتياز:( 

فارغ التحصيل در رشته هاي كارشناسي، كارشناسـي ارشـد و دكتـراي    : تحصيالت مرتبط○
  پيمانكاران با توجـه بـه موضـوع مناقصـه     HSEرشته مندرج در پيوست دستورالعمل 

  )امتياز 16(
  )امتياز HSE )16سال سابقه مفيد به عنوان مسئول  7داشتن حداقل ○
  )امتياز HSE )8توسط مسئول  HSEگذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با ○

  شاغل در  كاركنانصالحيت سايرHSE  امتياز 60(مطابق با چارت سازماني:( 

o  كاركنان تمام وقت با تحصيالت مرتبط با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  نفر و  3حداكثر
  امتياز 20به ازاي هر نفر 

o  كاركنان پاره وقت با تحصيالت مرتبط با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  نفر و  2حداكثر
  امتياز 10به ازاي هر نفر 

o  كاركنان تمام وقت با تحصيالت نيمه مرتبط  با حوزهHSE  شاغل در بخشHSE  2حداكثر 
  امتياز 5نفر و به ازاي هر نفر 

o   كاركنان پاره وقت با تحصيالت نيمه مرتبط با حـوزهHSE    شـاغل در بخـشHSE  داراي
نفر و بـه ازاي   1سابقه فعاليت در اين حوزه و گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط حداكثر 

 امتياز 5/2هر نفر 

 60و حـداكثر   4تـا رديـف    1اولويت اعطاي امتياز براي ساير كاركنان به ترتيب از رديف  :توجه
 .باشد امتياز مي
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 )4و  3گروه هاي ( HSEزير معيارهاي ارزيابي نيروي انساني  :2-3جدول

  امتياز كسب شده شرح  رديف
   مرتبط با مدرك تحصيلي HSEداشتن نماينده  1

     جمع
  .امتياز منظور مي گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير است 100حداكثر : معيار امتياز دهي

 
  استقرار نفرات مطابق دستورالعملHSE و با داشتن نماينده  پيمانكارانHSE   با مـدرك

 )امتياز 100( تحصيلي مرتبط

  استقرار نفرات مطابق دستورالعملHSE  پيمانكاران و با داشتن نمايندهHSE   با مـدرك
 )امتياز 70(تحصيلي نيمه مرتبط 

  استقرار نفرات مطابق دستورالعملHSE  پيمانكاران و با داشتن نمايندهHSE   با مـدرك
  )امتياز 30(تحصيلي غيرمرتبط 

  :موارد زير الزامي است HSEدر ارزيابي نيروي انساني 
 . حداقل مدرك تحصيلي قابل ارزيابي فوق ديپلم مي باشد .1

كپي مدرك تحصيلي برابر اصل شده، رزومه و گواهينامه دوره هاي آموزشي افراد تمام وقـت و   .2
  . پاره وقت ارسال گردد

 مطـابق فارغ التحصـيل در رشـته هـاي كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و       : تحصيالت مرتبط .3
  پيمانكاران با توجه به موضوع مناقصه HSEدستورالعمل 

دسـتورالعمل   مطـابق فارغ التحصيل در ساير رشته هاي مهندسي كـه  : تحصيالت نيمه مرتبط .4
HSE  دباشپيمانكاران نمي.  

  .بر اصل شده و پيوست گرددكپي ليست بيمه نفرات تمام وقت برا .5
مدارك ناقص مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفتـه   .6

  .نمي شود
مناقصه گراني كه به صورت كنسرسيوم مي باشند صرفاً بخش مهندسي و اجرا در ارزيـابي   :تبصره

در ارزيابي  90درصد و بخش اجرا به ميزان  10لحاظ شده و در اين صورت بخش مهندسي به ميزان 
  .موثر مي باشند
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  در پروژه هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه گر جهت ارزيابي كيفي HSEارزيابي حسن عملكرد    6-2-4

 اين دستورالعمل HSE-FO-107/1(0)-92گران براساس فرم شماره  ارزيابي تجربه عملي مناقصه
بنابراين الزم است مناقصه گر اين فرم را به كارفرمايان . براي چهار پروژه قبلي تعيين مي گردد

  .قبلي خود ارائه و پس از تكميل و تأييد آن به همراه ساير اسناد مناقصه ارائه نمايد
  

  گر در پروژه هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه HSEامتياز اكتسابي حسن عملكرد  :4جدول

نام و نشاني  عنوان چهار پروژه قبلي رديف
 تاريخ خاتمه  كارفرما

شماره و تاريخ 
 HSEرضايتنامه از 
  كارفرما

امتياز كسب 
  شده

1        
2        
3        
4        

   جمع
  :معيار امتياز دهي

  مورد 4گواهي حسن سابقه 

  امتياز  25به ازاء هر رضايت نامه از كارفرماي قبلي حداكثر تا  
  مستندات مربوط به رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي استارائه. 

 
هايي كه به صورت كنسرسـيوم مـي باشـند مـالك قضـاوت، ميـانگين امتيـاز         در شركت :1توجه

به تناسب سـهم  ( .مي باشند) مجري(عهده دارند ه هايي كه اجراي كار را ب شركت /شركت
  ).شراكت در كنسرسيوم

گاز ايران در يـك يـا چنـد پـروژه      ملير پنج سال گذشته در شركت چنانچه مناقصه گر د :2توجه
 HSEرا براي كليه پروژه ها از امـور   HSEفعاليت داشته، ضروريست گواهي حسن سابقه 

طبعاً در ارزيابي اولويت با گواهي حسن سابقه مناقصه گـر در  . شركت دريافت و ارائه نمايد
  .اين   پروژه ها مي باشد

كه حسن عملكرد ارائه شده مربوط به پروژه هـاي خـارج از شـركت ملـي گـاز      در صورتي :3توجه
باشد، الزم است گواهي حسن انجام عملكرد به تاييد باالترين مقام كارفرمـا آن پـروژه    مي

  رسيده باشد
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  گواهي حسن انجام كار
ــماره                    ــرم ش ــتاره در ف ــت س ــا عالم ــده ب ــر الزم اســت بخشــهاي مشــخص ش ــه گ        مناقص

HSE-FO-107/1(0)-92 ــ ــه ه را ب ــورت جداگان ــت    ص ــه جه ــايي ك ــروژه ه ــراي پ ــرفاً ب   و ص
كارفرماي پروژه مزبـور بـه    HSEرزيابي كيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط مسئول ا

الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهـاي جـداول ذيـل صـرفاً     . همراه ساير مدارك ارائه نمايد
هـاي   سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و پيمان 5هاي  بايست درخصوص پيمان مي

  .انجام شده قبل از آن، مالك امتيازدهي نخواهند بود

  جام كارگواهي حسن ان
 HSEدر خصوص پيمان قبلي مناقصه گر از نظر )رضايت نامه(گواهي حسن انجام كار

 )اين قسمت توسط مناقصه گر تكميل گردد(
 :كارفرما

 ماه                           :مدت پيمان :محل اجراي پيمان : موضوع پيمان 

 :مبلغ پيمان :نام نماينده كارفرما
ريال                                                

  :HSEهزينه
  ريال      

 :آدرس كارفرما  :تلفن كارفرما 

  )كارفرماي پروژه تكميل گردد HSEاين قسمت توسط مسئول لطفاً(شاخصهاي امتيازدهي از سوي كارفرما
درHSEكيفيت رعايت معيارهاي 

  پيمان
آيا در مدت اجراي پيمان، پيمانكار   در پيمانHSEكفايت كادر

  1حادثه مهم
محيطي  بهداشتي، ايمني و زيست 

  ؟داشته است
  )امتياز8(عالي

  )امتياز6(خوب 
  )امتياز4(متوسط
 )امتياز0(ضعيف

 )امتياز8(عالي
  )امتياز6(خوب

  )امتياز4(متوسط
  )امتياز0(ضعيف

  )صفرامتياز(بلي
 )امتياز9(خير 

  25: سقف امتياز :        مجموع امتياز محاسبه شده
  ):               يا نماينده كارفرماHSEمسئول(محل مهر و امضاءتائيد كننده
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  در دستورالعمل گزارشات عملكرد و حوادث شركت ملي گاز ايران به شماره: حادثه مهم.1
HSE-IN-104 تعريف شده است.  
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و  HSE-IN-106پيمانكاران به شـماره   HSEبر اين اساس مطابق دستورالعمل ارزيابي عملكرد 
، نتـايج ارزيـابي عملكـرد مناقصـه گرانـي كـه در       HSE-CH-106چك ليست مربوطه به شـماره  

مناقصه گـران بـراي مناقصـات آتـي      HSEهاي قبلي شركت فعاليت داشته اند در ارزيابي  پيمان
  .نتايج ارزيابي عملكرد جهت تصويب براي مديرعامل شركت ارسال گردد.اعمال خواهد گرديد

  

  ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه گر  6-2-5
الزم اسـت مـديريت    HSEدر اسـتقرار فرهنـگ    كاركنـان با توجه به اهميت موضوع آموزش 

بـدين منظـور عملكـرد    . نشان دهد كاركنانHSEگر ميزان اهتمام خود را به امر آموزش  مناقصه
آموزشي مناقصه گر در پروژه هاي قبلي شاخصي براي سنجش ميزان شـناخت اهميـت آمـوزش    

HSE بدين منظـور الزم اسـت فـرم شـماره     . مي باشد كه بصورت جدول ذيل ارزيابي  مي گردد
HSE-FO-107/2(0)-92  گرددتوسط كارفرمايان قبلي تأييد و به همراه ساير اسناد ارائه.  

  

  امتياز اكتسابي عملكرد آموزشي مناقصه گر در پروژه هاي قبلي معرفي شده توسط مناقصه گر: 5جدول
  امتياز كسب شده  پارامتر  رديف

   آموزش ارائه شده در پروژه هاي قبلي سرانه 1
   جمع

  

  :استامتياز منظور مي گردد و نحوه امتياز دهي به شكل زير  100حداكثر : معيار امتياز دهي
  :2و  1براي گروه هاي  -

  )امتياز 2,5به ازاء هر يك ساعت آموزش (آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي سرانه
  :4و  3براي گروه هاي  -

  )امتياز 5ازاء هر يك ساعت آموزش  به(آموزشي ارائه شده در پروژه قبلي سرانه
كارفرمـاي قبلـي طبـق فـرم                          HSEارائه تأييديـه نفـر سـاعت آموزشـي از سـوي واحـد        :1تبصره

HSE-FO-107/2(0)-92 هـاي مشـخص شـده بـا     مناقصه گر الزم است بخـش . الزامي است 
صورت جداگانه و صرفاً براي پروژه هايي كه جهت ارزيـابي  ه عالمت ستاره در فرم مزبور را ب

پـروژه مزبـور بـه     كارفرماي HSEكيفي معرفي نموده تكميل و پس از تأييد توسط مسئول 
الزم بذكر است اطالعات مربوط به پيمانهـاي جـداول ذيـل    . همراه ساير مدارك ارائه نمايد

سال قبل از انتشار آگهي مناقصه مورد نظر باشد و  5هاي  بايست درخصوص پيمان صرفاً مي
  . هاي انجام شده قبل از آن، مالك امتياز دهي نخواهند بود پيمان

  

  .ارائه ليست دوره هاي آموزشي و تصوير گواهينامه هاي مذكور الزامي است :2تبصره
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  هايي كه به صـورت كنسرسـيوم مـي باشـند مـالك قضـاوت، ميـانگين امتيـاز         در شركت:3تبصره
بـه تناسـب سـهم    ( .مي باشند) مجري(عهده دارند ه شركتهايي كه اجراي كار را ب /شركت 

  ).شراكت در كنسرسيوم
  هاي آموزشي در پروژه هاي قبليتأييديه دوره 

 گواهي تأييديه برگزاري دوره هاي آموزشي در پروژه هاي قبلي

 )اين قسمت توسط مناقصه گر تكميل گردد(
 :كارفرما

 مدت پيمان :محل اجراي پيمان : موضوع پيمان 

 :هزينه هاي آموزشي :نام نماينده كارفرما
 :آدرس كارفرما  :تلفن كارفرما 

  )يا نماينده كارفرماي پروژه تكميل گرددHSEاين قسمت توسط مسئول (
در ..................................................................پيمانكار پروژه ............................................................بدينوسيله تأييد مي گردد شركت

شاغل در پروژه مزبور  كاركنانجهت سرانه آموزشي ساعت   .........................................................طول اجراي پيمان
    .ليست عناوين آموزشي به شرح ذيل مي باشد . استبرگزار نموده 

  

1-  
2-  
3-  
4-  

  ):               يا نماينده كارفرماHSEمسئول(محل مهر و امضاءتائيد كننده
 
HSE-FO-107/2(0)-92 

  
صرفاً ( ارزيابي مناقصه گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحي در دو پروژه اخير  6-2-6

  )2و  1گروه پيمان هاي 
با توجه به اهميت شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيـري و كنتـرل آنهـا در پـروژه هـاي      

. گاز ايران الزم است مناقصه گران ميزان توانايي خود را در اين زمينـه نشـان دهنـد    مليشركت 
بدين منظور نحوه عملكرد مناقصه گر در دو پروژه اخير با توجه به معيارهـاي امتيـاز دهـي ذيـل     

  .صه گر در اين بخش تعيين مي گرددتعيين و در جدول ثبت و امتياز كل اكتسابي مناق
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  )2و  1گروه هاي  صرفاً(از مناقصه گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي اصالحيتسابي امتياز اك: 6جدول

 جمع امتياز كسب شده 2امتياز پروژه  1امتياز پروژه   پارامتر رديف
       شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك  1
        كنترل خطرات  2

        جمع
  

  :معيار امتياز دهي
امتياز تعلق مي گيـرد   50و به ازاء مستندات هر پروژه حداكثر  امتياز منظور مي گردد 100حداكثر 

  :و نحوه امتياز دهي به شكل زير خواهد بود
  امتياز 20(شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك براي هر پروژه(  

داشتن دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مربوط به شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك   ○
  )امتياز 5(
  )امتياز 5(ستفادهروشهاي مورد ا  ○
  )امتياز 5(جامع بودن  ○
  )امتياز 5(مستند سازي  ○

  

 امتياز 30(كنترل خطرات و رفع عدم انطباقها در هر پروژه(  
  )امتياز 5(داشتن هدف و برنامه براي كنترل خطرات   ○
  )امتياز 5(ارتباط برنامه هاي كنترلي با خطرات شناسايي شده و اولويت بندي ريسك   ○
  )امتياز 5( مستند سازي  ○
  )امتياز 5(اجرايي شدن كنترل ها   ○
  )امتياز 5( ارزيابي اثر بخشي كنترل ها  ○
  )امتياز 5(ارزيابي مجدد ريسك بعد از اعمال كنترل ها   ○

  

  .ه مستندات مربوط به شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و كنترل خطرات الزامي استئارا :1تبصره
رسـيوم مـي باشـند مـالك قضـاوت، ميـانگين امتيـاز        در شركتهايي كه به صـورت كنس :2تبصره

بـه تناسـب سـهم    .(مي باشند) مجري(عهده دارند ه شركتهايي كه اجراي كار را ب/شركت
  ).شراكت در كنسرسيوم
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  )2و  1صرفاً گروه هاي ( پيمان موضوع مناقصهدر   (HSE Plan)طرح بهداشت، ايمني و محيط زيستارزيابي  6-2-7
عنوان مبنايي براي ارزيابي نظام مديريت بهداشـت،ايمني و محـيط زيسـت     اين طرح صرفاً به

  گر پيشنهادي مناقصه گر در زمان اجراي مفاد پيمان بوده و نشان دهنده ميزان آگاهي مناقصه
پيمان مي باشد اينكه چگونه مناقصه گرفعاليت ها و هزينـه هـاي مربـوط بـه      HSEاز الزامات 

موضـوعات  . اقعي پيش بيني و در قيمت خود لحاظ مي نمايـد را بصورت و HSEرعايت موازين 
بـه  . آمده و امتياز بندي شـده اسـت   7كلي طرح نيز بر اساس همين گزارش در جدول شماره 

، مي بايست از سوي مناقصه گر در صورت برنده شدن در مناقصه پيشـنهاد  HSE Planهرحال 
  . اه نظارت برساندشده و به صورت كامل، همراه با جزئيات به تأييد دستگ

 HSEاهميت  Plan شناسايي خطرات و راهكارهاي پيش گيري و كنترل آنها در پروژه هـاي   در
الزم است مناقصه گران ميزان توانايي خود را در اين زمينه نشان بوده و شركت ملي گاز ايران 

 HSEامتياز بدين منظور . دهند Plan     بـا توجـه بـه     مناقصه گـر در پيمـان موضـوع مناقصـه
  .مي گردد درجدر اين بخش  مربوطهمعيارهاي امتياز دهي ذيل تعيين و در جدول 

  )2و  1صرفاً گروه هاي ( پيمان موضوع مناقصهدر  HSE Planامتياز اكتسابي در خصوص : 7جدول 

  حداكثر  سرفصل  HSEعناصر   رديف
  امتياز 

امتياز 
  اكتسابي

    4  از طريق رهبري HSEتعهد به جنبه هاي رهبري و تعهد 1-1 1

خط مشي و اهداف  2-1 2
  استراتژيك

    3 مستندات خط مشي
    HSE  3اهداف استراتژيك  2-2

3 

3-1  

ها، منابع،  سازمان، مسئوليت
استانداردها، مدارك و 

  مستندات

   HSE 3ساختار سازماني براي مديريت 
مديران، سرپرستان و HSEآموزش  3-2

 HSEمسئوالن شرايط بحراني 
4   

   HSE 4آموزش عمومي  3-3
   4  حصول اطمينان از صالحيت افراد  3-4
   4  فرايند مديريت پيمانكاران  3-5
   HSE 4استانداردهاي 3-6

4 

4-1 

  مديريت ريسك

   4  ارزيابي ريسك و چگونگي مواجهه با آن
   4 خطرات بهداشتي  4-2
   4  خطرات ايمني و تجهيزات حفاظت فردي  4-3
   4 خطرات حمل و نقل  4-4
   4  خطرات زيست محيطي  4-5
   4 خطرات امنيتي  4-6
   4  خطرات مسئوليت اجتماعي  4-7
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5 

5-1  

  برنامه ريزي و روش ها

   HSE 4نظامنامه عملياتي
   3  يكپارچه سازي زيرساخت ها و تجهيزات  5-2
   4 مديريت تغيير  5-3
   4  شرايط اضطراريبرنامه ريزي واكنش در  5-4

6 

6-1  

  اجرا و پايش عملكرد

و پايش شاخص هاي HSE-MSاجراي
   4 فعال كاري

   HSE  4شاخص هاي عملكردي  6-2
   HSE 4پايش عملكرد  6-3
   HSE 4تحقيق و پيگيري حوادث   6-4

و بازنگري  HSEمميزي هاي   7-1 7
 مديريت

   4  و پيگيري هاHSEمميزي هاي
   4 بازنگري مديريت  7-2

    100 جمع

  
 عبانم .7

 86قانون برگزاري مناقصات، علي پاشامحمد نوري،مرداد  )1

 شركت مهندسي و توسعه گاز مناقصه گران HSEدستورالعمل ارزيابي  )2

 پيمانكاران وزارت نفت HSEدستورالعمل  )3

 HSE-IN-102پيمانكاران شركت ملي گاز ايران HSEدستورالعمل  )4

 HSE-IN-106پيمانكاران به شماره  HSEدستورالعمل ارزيابي عملكرد  )5

 )2010ژوئن ( OGP–انجمن بين المللي توليدكنندگان نفت و گاز  423گزارش شماره  )6
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  )فعاليت هاي قابل واگذاري(گروه بندي پيمان ها  :1 پيوست
  گروه عناوين پيمان نوع پيمان

ي 
تها

الي
فع

ي و
راي

اج
  

 
ساز

 و 
خت

سا
  

/ عمليات رنگ آميزي و سندبالست/ EPCو  C ،PCاز جمله پيمان هاي  (CONSTRUCTION)كليه فعاليتهاي مربوط به ساخت و ساز 

خدمات /  خدمت عايق كاري، حلبي سازي/ تعويض پوشش/ عمليات طناب بندي و داربست بندي/ عمليات عايق بندي صنعتي، بنائي صنعتي

  جاده سازي/ حفاري/ خدمات زمين شناسي/ حفاظت از خوردگي/ ينقشه بردار/ جوشكاري

1  

ات
ير
عم
و ت

ي 
دار

بر
ره 

 به
ي،
دار

گه
ن

  

خدمات راهبري تأسيسات و سيستم هاي گرمايش و سرمايش و تهويه و خدمات تعميراتي و / امور خدمات مكانيك تأسيسات ذخيره سازي

/ امور خدمات مكانيك مولدهاي برق/ امور خدمات مكانيك توربين ها، كمپرسورها و ژنراتورها/ امور خدمات مكانيك تجهيزات حفاري/ عمومي

خدمات تعميرات تخصصي وسايط نقليه سنگين، فوق سنگين، ويژه و / خدمات و راهبري آسانسورها/ امور خدمات مكانيك تلمبه ها، پمپ ها

صافكاري، نقاشي، رادياتورسازي، باطري (خدمات سرويس وسايط نقليه، تعميرات عمومي سبك / اني و جرثقيلماشين هاي متحرك ساختم

 HOTامور خدمات جوشكاري و تعميرات خطوط لوله و / امور خدمات مكانيك شيرآالت و اتصاالت/ امور خدمات عايق ها و رنگ ها...)/ سازي و 

TAP /خدمات تعمير و نگهداري ساختمان هاي اداري، منازل سازماني و / امور خدمات فلزكاري/ يخته گريامور خدمات ر/ امور خدمات تراشكاري

خدمات تخليه و بارگيري فراورده هاي نفتي و / خدمات آهك زني در سرويس هاي آب و برق و بخار پااليشگاه ها/ مجتمع هاي رفاهي و اجتماعي

امور مخابرات سيستم / امور مخابرات تأسيسات فرآورشي/ و مخابرات رله هاي حفاظتي   امور خدمات برق/ امور خدمات مولدهاي برق/ گازي

/ امور مخابرات سيستم هاي كابل و خطوط ارتباطي/ امور خدمات الكترونيك/ امور مخابرات دكل و آنتن هاي مخابراتي/ هاي ابزار دقيق و كنترل

امور خدمات تخليه و بارگيري / امور خدمات پيگراني خطوط لوله/ ات شيرهاي خودكارامور خدم/ امور مخابرات تجهيزات ايستگاههاي مخابراتي

تخليه، بارگيري، حمل، چيدن و جابجايي كاال در (خدمات مورد نياز انبارها و تداركات كاال / امور خدمات رنگ آميزي/ فراورده هاي نفتي و گازي

خدمات نوبتكاري عمليات پااليش، فراورش و نم / خدمات نوبتكاري و بهره برداري/ موميخدمات فلزكاري، تراشكاري و مكانيك ع...)/ قفسه ها و 

/ خدمات برق، ابزار دقيق)/ شهرك هاي مسكوني، ابنيه و تاسيسات صنعتي(خدمات ايمني و آتش نشاني / برداري و امداد خدمات بهره/ زدايي

/ خدمات آزمايشگاهي/ ر ايستگاهها، شبكه و انشعابات، برق و حفاظت از زنگنگهداري و تعميرات تاسيسات توزيع گاز نظي/ خدمات نشت يابي

  / راهبري و بهره برداري عملياتي/ گازباني

2  

رت
ظا
ن

 / ي 
يز
مم

 

خدمات مهندسي و نظارت مكانيك، برق، ابزار دقيق و راه و / خدمات بازرسي فني.../ خدمات نظارت بر فعاليت هاي جوشكاري، پوشش و 

خدمات / نظارت و كنترل كيفي بر مهندسي، طراحي و نقشه برداري/ نظارت بر كليه فعاليت هاي اجرايي، ساخت تجهيزات و كاالها/ ساختمان

  راديو گرافي

3  

تي
دما

خ
  

خدمات امور / امور خدمات آمار و اطالعات و گزارش ها/ خدمات نظافت ساختمان هاي اداري و خدمات آبدارخانه/ خدمات باغباني و فضاي سبز

امور خدمات مخابراتي و / امور خدمات ايستگاههاي مخابراتي/ / امور خدمات نمونه گيري/ امور خدمات بايگاني و اسناد فني/ برآورد مصرف گاز

ي امور خدمات اينترنت و فناور/ / امور خدمات بسته بندي/ امور خدمات اپراتوري تغذيه اطالعات/ امور خدمات اپراتوري تلفن/  تله متري

امور خدمات كنترل و شمارش كاال / امور خدمات پيگيري كاال/ امور خدمات بررسي منابع كاال/ / امور خدمات ترخيص و گمركات/ / اطالعات

منازل سازماني، مجتمع هاي (خدمات نگهباني و حراست / پيمان غذايي...)/ تاكسيراني، سرويس كاركنان و (خدمات اياب و ذهاب )/ كاردكس(

امور خدمات تنظيفات محوطه / امور خدمات صورت برداري اموال/ امور خدمات شماره گذاري اموال/ امور خدمات نقليه/ ...)/ رفاهي، ادارات و 

خدمات / امور خدمات ثبت و توزيع/ امور خدمات بايگاني عمومي/ امور خدمات ماشين هاي اداري/ ت پست و نامه رسانيامور خدما/ صنعتي

خدمات / ليتوگرافي و چاپ ورق روغن موتور/ خدمات پست و نامه رساني/ خدمات دفتري و ماشين نويسي و بايگاني/ پايگاه مقاومت بسيج

خدمات نقشه كشي، ...)/ دستگاههاي كپي، تحرير و (خدمات تعميرات ماشين هاي اداري / زل سازمانينگهداشت و نظافت ابنيه اداري و منا

انتشارات مشتمل بر طراحي، صفحه آرائي، چاپ و توزيع نشريات، / AUTO CADكتابخانه فني سرويس هاي نقشه كشي با سيستم 

خدمات كمك آموزشي مشتمل بر تهيه جزوات، پخش و تكثير نوار / يشگاهيخدمات سمعي و بصري و نما.../ بروشورها، كاتالوگ ها، پوسترها و 

خدمات برنامه ريزي و تهيه آمار / خدمات اپراتوري تلفن/ خدمات نرم افزار و سخت افزار/ خدمات برنامه ريزي تأمين نيرو/ و فيلم هاي آموزشي

خدمات كارشناسي در امور )/ GISو  PIMS(ات كارشناسي در امور خدم/ خدمات كارشناسي سيستم ها و انرژي/ خدمات امور كاال/ و گزارشات

(PM) /امور / كنتورخواني/ خدمات حسابداري در نواحي گازرساني/ خدمات مشتركين/ خدمات رفاهي و ورزشي/ خدمات كارشناسي آموزش

/ مات اپراتوري سيستم حفاظت الكترونيكامور خد /امور خدمات رسامي و خطاطي/ امور خدمات كتابداري و كتابخواني/ خدمات كمك آموزشي

امور خدمات / امور خدمات انتشارات و تبليغات/ امور خدمات فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي/ امور خدمات اطالع رساني/ امور خدمات ترجمه

امور خدمات / و همايش ها امور خدمات نمايشگاهها/ امور خدمات خبرنگاري/ امور خدمات سايت فارسي و انگليسي/ فيلم برداري و عكاسي

امور خدمات برگزاري آزمون جذب نيروي / امور خدمات پيگيري امور درماني/ امور خدمات باشگاهها و مهمانسراها/ طراحي و ويراستاري

  مخابرات، تلفن و مراكز تلفنامور/ امور خدمات رژيم غذايي)/ تدريس دوره هاي آموزشي(امور خدمات آموزش / انساني

4  
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  حسب نياز موضوع مناقصه HSEفرم استعالم ارزيابي كيفي و امتياز دهي مناقصه گران در زمينه : 2پيوست 
  شاخص هايHSE :  

  مناقصه گران به شماره HSEمي بايست بر اساس دستورالعمل ارزيابي  HSEاطالعات مربوط به شاخص هاي 
 HSE-IN-107 و حسب نياز فعاليت موضوع مناقصه در جدول ذيل تكميل و ارائه گردد:  

  

ماه از  6توسط برنده مناقصه، نامبرده موظف است حداكثر ظرف مدت  HSEدر ارزيابي ) 5(در صورت كسب امتياز  كمتر از : تبصره
اين دستورالعمل اقدام الزم را بعمل  HSEتاريخ انعقاد قرار داد نسبت به تامين حداقل مورد نظر نماينده كارفرما در بخش 

 .كارفرما اين مهم احراز گردد HSEآورد تا در ارزيابي مجدد از سوي 

  
  :دستگاه مناقصه گزار ذيربط HSEنام و امضاء كارشناس 

  

  امتياز تراز شده  شرح  رديف
  مالحظات  )برگفته از جدول اصلي(

  2و  1مخصوص گروه هاي     سيستم مديريت  1

  2و  1مخصوص گروه هاي     HSEارزيابي چارت سازماني   2
  گروه هامخصوص تمام     HSEارزيابي نيروي انساني   3

 مخصوص تمام گروه ها    در پيمانهاي قبلي HSEارزيابي حسن عملكرد   4

 مخصوص تمام گروه ها    ارزيابي عملكرد آموزشي مناقصه گر  5

گر در خصوص شناسايي خطرات و راهكارهاي ارزيابي مناقصه  6
  اصالحي در دو پروژه اخير

  2و  1مخصوص گروه هاي   
7  HSE Plan    2و  1مخصوص گروه هاي  

      100امتيازات بر مبناي جمع 
      10جمع امتيازات بر مبناي 


